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«A GUERRA DOS T A'lvIOIOS». 

Tive a grata satisfação de com 
«A Guerra dos Tamoios», cio esc 
que inicia uma série' de vinte ·e 
os episódios mai~ significativos 
a ser editada pela Reper E~itô 
qualidade de presidente da Coll\! 
do Rio de Janeiro - na Assemb 
Guanabara - , tive a grata safi 
a referida .ob.ra, uma qas melho 
que se poderia prestar à queles 
antes mesmo da vinda dos fran 
Trata-se, indiscutivelmente, de t 

onde não apenas Ee apresenta o 
mas, sobretudo, levanta-se uma 
preciosos, fru to de n1eticuloso 
e interpretação, com vistas ao 
da verdade histórica . 
Estão de parabéns. a um só t e1n 
o escritor Aylton Quintiliano, a 
e o povo carioca, que recebe, c 

~ uma homenagem condigna 
aos seus quatro séculos de exis · 

Levy Neves 

C:i pa e vinhetas de Qui ri!lo Can1p ofio rilo 
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A GUERRA DOS TAMOI OS 

Ayllon Quinti liano, autor d e vá
rios livros entt·e os 4uuis "A Gran
de Muralha" (que obteve um d os 
1naiores indi ees de vendagem n o 
seu lançam ento) of erece, co1n "A 
Guerra d os Tamoios" - lança111en
to da REPER Editôra - un1 estu
d o dos inais sérios sôbre as tribos 
que habitava1n a Guanabara, seus 
costu1nes, suas leis, sua rciigião, 
suas relações de produção e, so
bret udo, seu senti1nen10 de libe.r
dade e jndependência. 

A figura 111áscula de Aimberê 
herói esqueci do p ela h istória e re
colocado p elo autor e1u seu ver
dadeiro pedesta l - do1nina, con1 
seu exército de conlederados, a 
paisagern hurnana do Hio pruni
tivo. 

Anchieta, outl'o dos persona
gens mais vinculad os à nossa for-
1nação histórica; não é - no li
vro de Quintiliano - o Anchieta 
que n os ncosturnarnos a vt!r -
irreal, quase un1 n1lto. Ao contrá
rio, é o 1nissionário va lente e 
chl'io das qualidades e elos defei
tos hun1anos, que o expõen1 ao 
julgamento púb11co ua h ora exata 
ein que se advoga a sua canoni
zação. 

Estou con ven ci l.lo de que, nesse 
livro editado pela R~Pcl\ e que 
th-e a satisfação d e ter ainda nc 
original, Quinli liano cont r ibui p o
derosamente para o t'Sclarcchntn
t o de assuntos naa l abordados, ao 
mesmo ten1po ern que lança idéias 
n ovas e respeitáveis. 

Desde criança, por exen1plo, 
acoshunamo-nos a lutar dos ta
moios corno de uma tl'ibo que ha
bitava o Hi o de Janeiro. Quinti
liano 1nost ra, com S'-"gurança, qne 
não h ouve tribo algu111a corri ê:s te 
n o1ne. A Gua nabara era a pátria 
dós tupina n1bás. 'fa1noio sig~i'ifica 
o inais velho do lugur, o uativo. 
E Confederação d os 'fan1oios · foi o 
nome dado à reunião úe povos na
tivos contra a colonização por
tuguêsn. 

Vários csclurcci1nentos dêsse ti
po, fru tos de um trabalho de pa
ciente pesqui sa, dão uo livro tuna 
real in1po1·tãncia. 

Nêle, há 111uito o que se apren
der. Sen1 con tar o d eleite ctue nos 
provoca a na1·rati va literàrian1ente 
bem cu idada, n essa h o1n enagen1 
q ue so presta ao Dono da Ter ra . 

.41/redo d'Escragnolle Taunay 
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a Deusa, minho espósa 

e Aimberê, meu neto 
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As comemorações qua.dricentenária.s do Rio de 
Janeiro apresentavam-se com uma falha imperdoá
vel. Festejava-se a tudo e a todos, menos aos donos 
da terra. · 

Turistas vieram de tôda::; as, plagas. Notada1rien
te daqu,eles p,aises aos quais devemos o que sonios. 

Exposições se inaugu~ra.ram, 1embran do. os f eitos 
dos nossos colonizado'res. Conf erência:s, palestras, 
demonstrações folc'lóricas, colocação de estátuas, 
tudo houve, numa espécie de agradeclmento pós
tumo aos que contribuíram para que êste Rio de 
Janeiro fô.sse a cidade cosmopolita e 'Jnaraviiliosa 
que é, Capital ao tempo dos Vice-Reis, elo Irnpério 
e da República por muitos anos e capital cultural 
e política que nunca deixou de s'er . 

. Não obstatite, antes de Estácio de Sá fundar a 
cidade de São Sebastião, já aqui existia, trabalhador 
e valente, um povo qite no.s legou êsse espírito de 
independência, ê.c;se amor à liberdade, que existe la-
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ten te na _ai ma do povo carioca, ou que se infiltra rio 
espírito do.s alienígenas que aqui se radicam e se 
transformam em cariocas de coração. 

! 

A ylton Quint~liano preencheu a lacuna existente 
1ias come1norações dos quatrocentos anos do Rio de 
Janeiro. 

S eu livro "A Guerra dos Tamoios" - Edição 
REPER - é, sem dúvidav a homenagem d·evida, que 
agora se pre.sta aos donos da terra. 

A utor âe vários livros ("Direito de Viver", 
"Verso.s ", "A Grande Mur<11lha", "Caminhos da Es
perança", "Renegados", "Estrada do Sol" e "Grão 
Pará"), Quintiliano incursio1ia por um ciapítulo prà
ticamente inexplorado da história brasileira. Em 
verdade, os estudos s1ôbre os n ossos primitivos ha
bitantes têm se voltado, quase exclusivament e, pa.ra 
os problemas de ordem étnica, religiosa, f olclórica, 
pouoo im portância se dando ao papel da sociedade 
indígena na m entalidJade política brasileira, pela re
sistência nativa à opressão que se desencadeoii bru
tal e de.surnana no.s primórdios co.Z oniais. 

Quirit iliano r estabelece a verdade histórioa sôbre 
os tamoios (que n.ão constituíam uma tribo mas u-rn. 
conjunto de tribos), mostrando não t er em siclo os 
can,ibais descritos pela maioria dos historiadores, ba
se·ados em depoimento.s fantasiosos. Eram, ao cori
trário, uma confederação de povos nativos que, eni
bora não tendo noção de propriedade privada, 
tiriham como direito sagrado a p101s&e col etivçz da 
terra, e u1n extraordinário amor à liberdade. 

A importância da conquista de> Rio de Jan eiro 
pelos portuguêses fêz-se sentir de forma vit<11l na se
giinda metade do século XVI. São Vicente era vul
n erável pelo Norte e pelo Sul. Enfrentava de 1irn 
lado os constantes ataques indígenas e, do outro, a 
ameaça espanhola .. Por sua vez, todo o litoraJ/ Lesu 
era visi tado pelos navios de outras nacionalúfxides, 
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principal'mente franceses, co·nstituindo-se um perigo 
para o patrimônio colonial por tuguês. 

Tomada a Guanabara, libertava-se São Vicente 
desalojava-se os franceses, esmagava-se as pre: 
tenções nativas de impedir a colonização. 

Fêz-se a conquista a f erro e fogo. 
Os espanhóis, ao Sul de Piratininga, não pas

saram mesmo de ameaça. Os franceses da França 
Antártica não ~fereceram a resistência esperada às 
f ôrças lusitanas. Os fJamoios, sim. Êstes lutaram por , . 
vanos anos. 

E é a hist)5ria dessas lu,tas, suas causas políticas, 
econ_ômicas, sociais, sua importância na formação da 
nzentalidade brasileir·a, o de que trata êss.e esplêndi
do volume editado pela REPER e que é o primeiro 
de uma coleção sôbre assiinto.s brasileiros. 

A m eu ver, Aylton Quintiliano esgotou o assun
to. Fêz um trabalho m eticuloso, sério, sem sectaris
m o, revelando a grandeza tamoia, na justa homena
gem qite faltava aos donos da t erra, nas co1nemora
ções quad1·icentenárias do Rio de Janeiro. 

Aimberê, o chefe da Confederação. dos Tamoios, 
ap"'rece no livro como o aut êntico Spartaco brasilei
ro: insubmisso, he1-.5ico, majestoso até no sacrificio. 

O autor de "A guerra elos tam oios" oferece su
f icientes subsídios para que o carioca reforce a sua 
convicção de que .o Rio de Janeiro, que continua sendo 
a capital po.!itica e intelectual do país, já era, há 
quatrocentos anos, o co1·ação da nacionalidade, a 
capital dos tamoios. 

Nelson de Souza Lima 
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Do amor do pátrio ninho e liberdade, 
êle, que aqui nasceu, nos lega o exemplo 
de como êsses dois bens amar devemos. 
E quando alguma vez vier altivo 
leis pela fôrça. impor-nos o estrangeiro, 
a AIMBER~ Imitemos, defendendo 
a honra, a cara pátria e a liberdade. 

Gons<tlves Magalhães 
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A Confederação dos Tamoios <1> foi criada, presu
mivelmente, entre os anos de 1554 e 1555. Subsistiu até 1567. 
E representou, sem dúvida, a primeira grande demonstra
ção nativa de amor à liberdade. 

Foram os Aimberê, Cunhambebe, Jagoanharo, Parabu
çu, Araraí, Coaquira e tantos outros guerreiros, autênticos 
precursores das grandes jornadas cívicas onde o sangue 
nativo foi derramado em defesa· d·a terra e dos direitos do 
homem. 

Não começaremos, entretanto, a narrativa, pelo episó
dio da constituição dêsse grande congraçamento guerrE:iro. 

Recuaremos no tempo. 
E o fazemos em benefício da exata compreensão do que 

representou a epopéia das tribos tupinambás do Rio de 
Janeiro e seus aliados de outras regiões, vítimas de terrível 
chacina há quase quatrocentos anos. 

Preferiram a morte honrosa no campo de batalha à 
vida, na terra de seus avós, como escravos do conquista
dor estrangeiro. 
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E morreram como autênticos heróis, até o último homem. 
Aimberê, <2> chefe e símbolo dêsses guerreiros confe· 

derados, deveria ter a memória perpetuada em uma de 
nossas praças públicas. Os de hoje e os de sempre de
verão cultuá·lo, certos de que o farão com mais justiça do 
que o fazem, por exemplo, com seus contemporâneos Tibi
riçá (3) e Araribóia <4 >. 

Os brasileiros de hoje muito terão a aprender com o 
exemplo de organização dos nossos primitivos habitantes. 

Sem o grau de cultura e sem os instrumentos de comu
nicação de que dispomos, mas abandonando secundários 
interêsses, os brasis do século XVI reuniram-se numa Con
federação. E marcharam juntos, até a morte, pelos sagra
dos direitos de independência e liberdade. 

Por êsses mesmos ideais dizem lutar ta ntos dos nossos 
homens públicos de hoje. Mas não encontraram, ainda, em 
virtude dos interêsses secundários que os perseguem, um 
denominador comum para a luta permanente em defesa 
da pátria e do homem. 
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1 nicialmente, devemos conhecer a vida dos tamoios an
tes da chegada dos europeus. 

Só poderemos compreender, em verdade, as fu ~uras 
relações inamistosas entre os brasis e os portuguêses, se 
conhecermos, um pouco mais do que superficialmente, o 
estágio de civilização a que haviam chegado até aquela 
época. Seus costumes. Suas leis. Suas crenças. Suas re
lações de produção. 

Saben1os que a história de todos os povos revela a pas
sagem obrigatória pelos diversos estágios de civilizaÇão. 
O homem não conhece a idade do metal antes de ter pas
sado pela idade da pedra polida. E não pode ter vivido 
essa etapa de desenvclvimento sem ter vivido a idade da 
pedra lascada. 

Cada um dêsses estágios representa, por assim dizer, 
uma mudança qualitativa na sua luta pela sobrevivência. 

Da mesma forma, o exame da his'.·ória demonstra que 
o homem foi primeiramente caçador e pescador. A seguir 
foi pastor. E só depois veio a dedicar-se ex agricultura. 
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Ao raciocinarn1os dessa iorma, estaremos raciocinando 
com a maioria esmagadora dos pesquisadores e estudio
sos do assunto. Estaremos, conseqüentemente, adotando 
uma posição científica. E, então, seremos acordes em que 
os tupinambás, como de resto todos os primitivos habita n 
tes do Brasil, não tiveram origem autóctone . 

De fato, não surgimos, nesta parte do planêta, corno 
crêem alguns, no período quaternário. Viemos muito de
pois. E prova isto o fato de que os mais antigos despojos 
indígenas encontrados no Brasil não apresentam qualquer 
vestígio de que tenhamos vivido, aqui, a época da pedra 
lascada. Ou de que f ôromos pastôres. 

O trabalho desenvolvido pelos nossos cientistas e pes
quisadores tem demonstrado que o selvagem brasileiro já 
se apresentou possuindo instrumentos de pedra polida. 
Saint'Hilaire, Humboldt e outros antropólogos de nomeada , 
que têm estudado as origens dos índios brasileiros, não 
fazem menção de um único objeto que possa ser classifi-
cado no período anterior. 

Por outro lado, de nômades pescadores e caçadores, 
os indígenas passaram ao estágio da agricultura, sem nun
ca ter domesticado um só animal. 

Muitos defendem a tese de que essa passagem, no 
Brasil, se justifica pela inexistência de animais domesticá
veis em nossa primitiva fauno. Couto Magalhães, que exa
mina a questão em detalhes, adverte, porém, que embora 
não tivéssemos espécimens comparáveis ao boi, ao carnei
ro e ao cavalo, tivemos "famílias equiparáveis ao porco, ao 
gato, do cão e à galinha". O queixada (porco do mato), 
o maracajá, o guará (lôbo), o mutum e o jacu poderiam 
ser domesticados. O assunto, entretanto, ainda é muito 
controvertido. E por não deixar de ser apaixonante, m~·· 
rece a atenção dos nu.5scs pesquisadores. 

Voltemos, no entanto, ao assunto específico dos ta-
• mo1os. 

Antes da vinda dos brancos a estas plagas, a guiarmo
nos pelo farto documentário de cultura material encontra
do, o litoral que vai do Cabo de São Tomé a Ubatuba, 
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tendo como fundo a Serra do Mar e a Serra dos órgãos, 
era a pátria de Aimberê. 

Pegando o curso inf eríor do Paraíba até sua embo
cadura, e daí para o Norte, ficavam os temiminós (do ramo 
tupiniquim). A Oeste, pegando quase todo o Vale do Pa
ra íba, entre a Serra dos Órgãos e a Serra da Mantiqueira, 
ficavam os temíveis goitacases, que a maioria dos etnólo
gos inclui na classificação "Gê". E ao Sul, dominando o 
Planalto Atlântico, localizavam-se os guaianases, aliados 
dos carijós. 

Contava, o país dos tamoios, com uma densa flores
ta, rica de pau-brasil. Chamavam-no de "ibirapitanga". 
Havia dessas árvores "tão grossas que três homens não 
lhes abraçariam o tronco" - a acreditar-se no depoimento 
de Jean de Lery. E, embora não dando frutos, fornecia a 
tinta vermelha com que os nativos pintavam o corpo e que, 
posteriormente, tant·o enfeitiçaria aos brancos. 

Outra das árvores mais encontradas na densa flores
ta era o Y gá-ybirá. Da casca dessas árvores imensas os 
tamoios faziam suas igaras, que deslizavam velozes pelos 
rios, ou desafiavam as ondas do mar, levando-os a grandes 
distâncias. 

A época da descoberta, os indígenas desta região já 
não eram um povo nômade. Certo que vieram, em período 
mais ou menos recente, de regiões do Sul. Surgiram do 
tronco central tupi-guarani, fazendo parte da grande famí
lia tupinambá (filho do Pai Supremo, povo de Deus). Lo
calizaram-se, porém, nessas terras férteis, e começaram 'l 
cultivar a mandioca <5>, o jerimum, o feijão, o milho, o 
a mendoim, o tabaco, a pimenta, e uma variedade de árvo
res frutífera s, como as da pacova (banana), do ananás, do 
caju, da mangaba, do mamão etc. Plantavam e teciam o 
algodão (S), com que faziam suas rêdes. Fabricavam ces
tos de cipó, vasos de barro <7), flcrutas de bambu, macha
dos de pedra polida, facas de casca de tartaruga, agulhas 
de espinhas de peixe . 

Viviam reunidos em aldeias ou taba:>, q ue se locali
zavam nas pequenas elevações, em t€rras férteis, e nas 
proximidades da floresta e do rio. Ao }:Xlssar dos anos, 
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sentindo a perda de fertilidade das terras, mudavam a al
deia para outro local, mas sempre o mais próximo po~sível 
do chão em que antes habitavam. 

As tabas compunham-se, geralmente, de quatro a sete 
habitações retangulares, de grandes dimensões e sem di
visões internas. No centro da taba ficava a praça ou ocara, 

· onde eram realizados os atos da vida social, inclusive as 
grandes Assembléias e reuniões de conselheiros . 

Povo .alegre, os tupinambós do Rio de Janeiro. Conhe
cidos cantadores. Principalmente suas mulheres. E mais 
especialmente as que habitavam a aldeia de Uruçumirim 
onde a linfa do carioca - segundo lenda tamoia - dava 
beleza ao corpo e suavidade à voz dos que nêle se b ::i
nhavam <8>. 

Eram apaixonados, também, pela música e pela dança. 
Possuíam instrumentos diversos de sôpro e percussão. E em 
tudo encontravam motivação para as danças coletivas, rea
lizadas sempre ao acompanhamento do cauim, sua bebid·a 
predileta. 

Quanto à religião, acreditavam que Monan criara a 
terra e os animais. Aman Athoupane criou as óguas. E pos
suíam uma versão do dilúvio: os homens era.m maus, per
versos, injustos. Monan encolerizou-se e mandou Tato para 
o mundo dos homens. Tato, que era o fogo do céu, dizimou 
a todos sôbre a terra. A todos, menos a Irin Magé, o Noé 
dos selvícolas. Salvou-se pela sua bondade. E novamente 
cultivou a terra e povoou o mundo. Os homens, no ~ntan
to, voltaram a ser maus. E Monan decidiu mandar Tupan, 
o deus do raio e da tempestade, dirigir a terra para sempre. 

As lendas indígenas são de rara beleza. E falam de 
Coaraci, o Sol; Jaci, a Lua; Rudá, o deus do Amor; Anhan
gá, o espírito do bosque; Corupira, o protetor da caça; !ara, 
o gênio das ógu·as; Boitatá ,o fogo-fótuo etc. Mas no que 
êles acreditavam verdadeiramen:·e era na fôrça do mara:
cá. Faziam-no com o fruto da cabaceira. Pintavam a ca.
baça de vermelho, prendiam-na a um pedaço de pau e 
adornavam-na de penas coloridas. Enquanto não era "pre
parada" pelo Pajé, não passava de simples instrumento de 
música para suas donças. Depois, porém, constituía-se no 

• • 
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objeto de sua adoração, presidindo a tôdas as festas reli
giosas, guerreiras e recreativas. 

Roupas não usavam, os tamoios (9). E embora fiassem 
o algodão, utilizavam-no apenas para o fabrico de suas rê
des. Andavam nus, com o corpo pintado e adornado de 
penas das mais belas aves da região. Principalmente do 
uirapiranga, com sua coloração vermelho-escarlate, prefe
rida dos indígenas. Enfeitavam-se também com colares 
brancos, feitos de conchas marinhas. E, no lábio inferior 
perfurado, usavam uma pedra de coloração verde. 

Quanto às mulheres, tão formosas ou mais que as eu
ropéias, segundo depoimento de Hans Staden, pintavam-se 
por baixo dos olhos e por todo o corpo, tal como os ho
mens <10>. Não furav·am, porém, os lábios, mas as orelhas 
onde penduravam objetos às vêzes do tamanho de um pal
mo. Em geral, as mulheres não usavam colares ao pescoço, 
mas gostavam dos braceletes. 

O Tuchaua ou Morubixaba (nomes que davam .. ao 
principal da tribo), era escolhido sempre entre os chefes 
de família mais experimentados. E a escolha era feita de
mocràticamente, em assembléias de conselheiros, realizadas 
na ocara. Cabia-lhe dirigir a caça, a pesca, as tarefas agrí
colas e a guerra. 

Não havendo propriedade particular e possuindo to
dos os m~smos direitos e deveres, os motivos para a dis
córdia no seio da tribo eram reduzidos ao minimo. Nem 
ciúme havia, no seio das famílias. Anchieta, em sua "In
formação dos casamentos dos índios" afirma que marido e 
mulher, quando não mais se queriam, afastavam-se sem 
qualquer ressentimento. "Nunca vi nem ouvi - diz o je· 
suíta que viveu nos primórdios da colonização - que com 
o sentimento de adultério, algum índio matasse alguma de 
su·as mulheres". Simplesmente o marido deixava a mu
lher ou esta o marido, indo viver com outro. Somente de·· 
pois da vinda dos brancos, com a idéia de propriedade, o 
selvagem passou a ter a mulher como coisa sua, resultan
do disso inclusive alguns crimes e perversidades, de que 
Anchieta narra algumas. Antes, porém, da vinda do euro
peu, as discórdias eram reduzidas ao mínimo. E êsse mí-
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nimo era eliminado quase inteiramente pela autoridade do 
Tuchaua, respeitado sempre pela sua bondade e sua ex
periência. E quando, apesar disso, ocorria uma contenda 
mais séria entre dois elementos de uma mesma tribo, nin
guém interferia. Nem mesmo o Tuchaua. Os contendores 
sabiam das leis tradicionais, sempre respeitadas. Se um 
dêles fôsse morto, o outro também o seria pelos parentes 
da vítima, que tinham êsse direito. E se nenhum morresse . 
mas perdesse um braço, uma perna, um ôlho, um dedo, um 
dente que fôsse, o outro também sofreria a mesma perda 
física, castigo que lhe seria impôsto pela família da vítima. 

Qua!).to às relações dos Tupinambás com as tribos vi
zinhas, eram mais ou menos pacíficas. E o fato tem sua 
explicação: o território era imenso e fértil; rico de caça 
e de pesca. Apenas os goitacases, que residiam mais para 
o interior, de quando em vez desciam a serra, originando
se conflitos. Tais conflitos, entretanto, eram mais freqüen · 
tes entre goitacases e tupiniquins, pelo domínio das ca-
beceiras do Paraíba, do que propriamente entre aquêles e 
os tupinambás. 

A chegada dos brancos provocou, no entanto, impor
tantes modificações, tanto na vida e nos costumes da tribo. 
como nas suas relações com as tribos vizinhes. 

I 

-

O branco 
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V imos - embora sem a profundidade de um estudo 
antropológico, que fugiria aos propósitos do presente vo
lume - como viviam os tamoios: em plena époc:::i da pe
dra polida e da agricultura rudimentar, com uma estrutura 
social e eçonômica das mais primitivas. 

Contudo, do outro lado do Atlântico a Europa vivia o 
apogeu do Renascimento. Séculos de predomínio do feu
dalismo e da fé cediam lugar aos novos tempos de predo
minio da ciência, da técnica e do capitalismo comercial. 

As velhas estruturas religiosas, polític'.)'s e sociais esta·· 
vam seriamente abaladas. Os impostos sôbre as terras já 
não rendiam tanto aos príncipes e à Igreja quanto rendiam 
as transações aos comerciantes. :t:stes, ajudados pela ciên
cia e pela técnica, queriam novas terras e novos mercados 
para se expandir. 

. Na verdade o Velho Mundo tornara-se pequeno demais 
para tantos príncipes, tantos padres, tantos reformis ~as e tan
tos comerciantes. 
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Inventou-se a pólvora, transformada nas mãos do ho
mem ocidental em instrumento de dominação. Inventou-se 
a bússola, poderoso incentivo para as grandes aventuras 
ultramarinas. Inventou-se a imprensa, que tirava das mãos 
de uns poucos o conhecimento' das verdades, espalhando
as aos quatro cantos. 

A ciência mostrava que a terra não era plana. Nem 
sustentada por pilastra s no espaço. Era mesmo redonda 
e poderia ser circunavegada. Tratava-se de uma verdade 
que não poderia mais ser escondida. Nem mesmo por mêdo 
' . . .. -a inqu1s1çao. 

Em alguns países, os comerciantes se fizeram sócios 
da Coroa. Em outros, o Estado era o próprio comerciante. 
Tal foi o caso de Portugal, um reino absolutista onde o 
feudalismo havia sido abolido como sistema, desde muitos 
anos. O rei estava ligado aos comerciantes e controlava 
o comércio e a produção interna, como também os negó
cios fora do reino, advindos das expedições marítimas. 

Obstado o tráfico de especiarias do Oriente pelos mou
ros, que controlavam as portas de entrada da Asia pelo 
Mediterrâneo, Portugal procurava atingir as Índias contor
nando a Africa. 

Seus almirantes eram mandados a costear com as naus 
pelo continente negro. 

E, assim, tomaram Ceuta aos mouros, iniciando-se o 
escambo de escravos. 

Descobriram os arquipélagos da Madeira, dos fl~çôres 
e do Cabo Verde, onde passaram a cultivar a cana de , 
açucar. 

Estiveram na Guipé, onde descobriram ouro. 
E, em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tor

mentas, que se tornou da Boa Esperança . 
Quase tôda a Europa vivia do escambo. E as especia

rias das 1ndias constituíam-se no fascínio da época. 
A Espanha, com o mesmo objetivo da Coroa portugué

sa, procurou chegar também ao Oriente. Aceitou os planos 
de Colombo, calçados na verdade científica da redondeza 
da Terra. E tentou a circunavegação, descobrindo as ter-
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ras do Nôvo Mundo, . que a princípio julgou ser o outro 
lad0 do território indiano. 

Daí ,por diante, o Atlântico foi a rota dos aventureiros. 
Somente oito anos mais tarde, em 1500, o venturoso 

D. Manoel armou uma frota e mandou <11> Cabral "desco·· 
brir" o Brasil. 

Contudo, a nova terra não oferecia condições à prá
tica do escambo, tal como se fazia com as terras do Oriente. 

Depois da descoberta do caminho marítimo para as 
índias, em 1498, Portugal assumiu verdadeira liderança no 
comércio das especiarias. "Com os reis de Cananor, de 
Chale, de Cochi, de Coulão e Ceilão" - segundo João de 
Barros - permutavam-se mercadorias em condições vanta
josas e sob contratos perpétuos. E, nos territórios conquis
tados pelos almirantes portuguêses, faziam-se contratos de 
serviço com os nativos subjugados. 

No Brasil, porém, que espécie de transação poderia fa
zer o Estado comer'ciante português? 

Os índios nada produziam de especial, capaz de justi
ficar um tráfico permanente. Não havia vestígios de ouro 
nem de prata. E apenas uma madeira v_ermelha, o pau-bra
sil, que os índios chamavam de ibirapitanga, poderia vir a 
interessar ao comércio lusitano. 

Em verdade, êsse interêsse veio a crescer na propor· 
ção em qúe franceses e holandeses começaram a ·navegar 
por estas bandas, transacionando com a excelente madeira 
de que se fa·bricava tinta. 

Aquela época, França e Holanda viviam sob sistema 
diferente do português. Não exerciam o monopólio de Es
tado. Adotavam o comércio por emprêsas particulares. Por 
outro lado, a França julgava-se com direito às terras do 
Nôvo Mundo. Defendia que Jean Cousin fôra o primeiro 
navegador a chegar a terras da América. 

Em 1488, tendo como imediato Vicente Y anez Pinzon, o 
capitão francês, que organizara uma sociedade comercial 
em Dieppe, resolvera tentar o mar além dos Açôres. E, pu
xado pelas correntes marítimas, chegara à foz do Amazo
nas. · Pinzon, traindo ao seu comandante, teria revelado o 
segrêdo das novas terras a Crist6vão Colombo. 
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Demarquets, em suas "Memoires chronologiques pour 
servir à l'histoire de Dieppe et de la navigation française'(, 
sustenta o privilégio da França na descoberta · do Nôvo 
Mundo. 

O certó, porém, é que êsse privilégio coube mesmo à 
Espanha, segundo tôda a documentação existente. E Por· 
tug~l beneficiou-se de um acôrdo diplomático com sua 
vizinha ibérica, sob o arbítrio da Santa Sé. 

Vivendo, além do mais, em luta interna, face às diver
gências religiosas entre católicos e calvinistas, a França 
a chava de bom alvitre não provocar a ira de poderosas na
ções marítimas como as da Península Ibérica. Contudo in-

' centivava, por vias indiretas, a ação dos corsários, em na-
vios ar ~ilh·ados, pelas terras do Nôvo Mundo. 

Apesar de manter suas frotas ocupadas com os negó
cios do Oriente, o Govêrno português sentiu a necessidade 
de defender a posse da nova terra "descoberta" por Cabral. 
Contratou, com Fernão de Loronha, o início do escambo 
com o pau-brasil. 

Foram realizadas, a essa época, algumas expedições 
exploratórias. Dois eram os objetivos: conhecer a extensão 
do litoral; e fazer um levantamento mais preciso das rique·
zas no território ultramarino. 

A baía do Rio de Janeiro teria sido assinalada pela 
expedição comandada por André Gonçalves, a 1 de janei
ro de 1502. Não teria chegado, porém, o navegador por:u
guês, a explorar a enseada, que os índios chamavam de 
Guanabara (seio do mar - barra da água grande) à par
te ocidental, e Niterói (água escondida) à parte oriental. 

Quanto ao topônimo Rio de Janeiro, o professor Celso 
Cunha, em substancioso trabalho, incluso no livro "Mi~
celânia filológica", de vários autores, mostra que "rio" 
àquela época, significava apenas braço de mar, sendo, in
clusive, ta mbém sinônimo de mar. E a palavra "Janeiro" 
terá sido dada pelo fato de ter sido mesmo a enseada des
coberta naquele mês. Há, no entanto, quem argumente 
ser o nome "Janeiro" designativo de caudaloso, não se 
referindo, portanto, à data da descoberta. Os que assim 
argumentam mostram, inclusive, não ter sido próprio aos 
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portuguêses caracterizarem um rio com o nome do mês. 
Faziam-no em geral com o nome de um santo. Mas ainda 
é o professor Celso Cunha quem contesta a argumentação. 
citando o exemplo do rio de Maio, localizado na Ilha de 
Maio, no arquipelágo do Cabo Verde. 

Seja como fôr, André Gonçalves demorou-se apena3 
alguns dias, seguindo depois para o Sul. A 22 de janeiro 
chegava a São Vicente, deixando alguns degredados. 

Em 1504, Américo Vespucci fundou uma feitoria fortifi
cada em Cabo Frio. Outra foi fundada, no mesmo ano, por 
Gonçalo Coelho, no Rio de Janeiro. <12> 

Pouco se sabe a respeito dessas feitorias, que certa
mente buscavam os primeiros conta ~os com os indígenas 
para o tráfico de pau-brasil. 

Sabe-se, contudo, que, na do Rio de Janeiro, Gonçalo 
Coelho deixou alguns degredados e dois frades de Arrábi
da (convento português). Terá sido êste o primeiro núcleo 
colonial lusitano do Rio de Janeiro. Entretanto, não pro
grediu. 

Entregues a mãos pouco hábeis, foram, as referidas fei
torias, tanto a de Américo Vespucci como a de Gonçalo Coe
lho, destruídas pelos tamoios. 

O fato é que os elementos deixados nas feitorias, se
gundo assinala João Ribeiro, constituíam-se de "gente aven
turosa e sem consciência.. Eram degredados, a maior parte 
fugindo a perseguições políticas ou religiosas; ou aventu
reiros à cata de fortuna. Todos, entretanto, refle:iam o es
tado de alma de Portugal a·o tempo da Inquisição; do pais 
da Europa onde era mais cara a vida e onde o monopólio 
das especiarias, das sedas e preciosidades do Oriente ti
nha desenvolvido o luxo, a corrupção e profunda mi
séria". <13> 

Bem diferentes eram, no entanto, as feitorias portuguê
sas nas costas da Africa e da Ásia. Segundo Roberto Si
monsen, estas eram "dotadas de organização especial com 
fortes elementos de defesa" e tiveram "de sustentar lutas 
memoráveis contra os ataques dos povos dominados, dos 

corsários e dos navios das nações em guerra com Por
tugal" <14> 
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Explica-se o desinterêsse com referência à instalação 
de feitorias dêsse tipo no Brasil, por considerarem os por
tuguêses muito pequenas as possibilidades de comércio 
oferecidas pela nova terra. 

Enquanto isso, os tamoios vinham praticando, já, e em 
maior esc~la, o escambo com os franceses . f:stes, ao con
trário dos lusos, não deixavam feitorias. A trôco de bugi
gangas e utilidades, como instrumentos agricolas, macha
dos, facas e ou:ros objetos, contratavam o pau-brasil que 
os índios carregavam nas costas e, depois, conduziam em 
suas igaras até os barcos estrangeiros. 

As experiências de contrato com Fernão de Loronha 
resultaram em fracasso. E foram abandonadas em 1511. Dai · 
até 1531 o litoral tamoio ficou inteiramente livre às incur
sões periódicas dos franceses <1s>. 

Nesse período, s6 uma expedição portuguêsa passou 
pela Guanabara, sem, contudo, demorar-se: a de Fernando 
de Magalhães, dia 13 de dezembro de 1519. 

A prática do escambo com os indios passara a ser 
feita exclusivamente pelos franceses que desde 1504 vinham 
continuamente a estas plagas. 

• 
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O contato com os europeus trouxe um,a série de mo
dificações na vida dos tamoios, como, de modo geral, na 
vida dos selvícolas brasileiros. 

Antes dos brancos, o índio não conhecia a economia 
mercantil. Executava o trabalho da caça e da pesca, ou da 
agricultura, sob o comando do Tuchaua. O produto do tra
balho era repartido igualmente entre todos. 

Tal como o fizera o homem, no início de sua vida em 
sociedade, em tôdas as partes do globo, também os brasis 
viveram sua época de comunismo primitivo. Ao tempo do 
descobrimento, era esta a forma de relações de produção 
na sociedade tamoia. 

Não há referência, de parte dos que estiveram em con
tato direto com os nossos primitivos habitantes, ou dos estu
diosos que pesquisaram o assunto posteriormente, a qual
quer tipo de escambo praticado, entre si, pelas tribos exis
t-.:.ntes àquela época. 

A única nota que se poderia tomar como reier&ncia 
é feita por Jean de Lery. E, a nosso ver, de maneira im-
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própria. Diz êle haver encontrado índios enfeitados de pe
nas enormes, de avestruz, ave que deveria existir mais 
para o interior. E assinala que os tupinambás as obtinham 
certamente por troca com os tapuias (l6). No máximo, o 
que se poderia conceber é que as tivessem adquirido como 
prêsas de guerra. 

E não havia, na realidade, razão para que tupinambás 
trocassem banana ou mandioca por ananás e jerimum dos 
guaianases ou tupiniquins, ou por penas de avestruz dos 
goitacases, por exemplo. E isto pelo simples fato de que 
as nações indígenas do litoral praticavam o mesmo tipo ru
dimentar de agricultura e era esta suficiente para a ali
mentação de cada um dêsses aglomerados nativos. A caça 
e a pesca o faziam na proporção de suas necessidades. 
Animais domésticos não possuíam que servissem de interês
se a uma transação. E os objetos que fabricavam, faziam
nos para uso pessoal ou da tribo. 

Quanto aos selvagens do interior, como são exemplos 
os goitacases, viviam em estágio ainda mais a trasado dG 
produção, fazendo apenas seus arcos e flechas, seus macha· 
dos de pedra polida e pouca coisa mais. Nem rêde fabrica
vam, nem tabas construíam. Dormiam mesmo em baixo das 
árvores, cobertos de fôlhas. Quando muito, construíam tôs
cas barracas com quatro paus fincados ao solo e cobertu
ra de peles ou fôlhas. As vêzes, habitavam cavidades de 
rochas ou faziam covas. Não conheciam sequer o "mo
quém" usado pelos tupinambás. Sabiam fazer o fogo com 
o atrito de dois pauzinhos secos de ibiracuiba. mas utiliza
vam-no apenas para tostar a carne dos anim·ais mortos na 
caça. A mandioca, comiam-na mesmo crua. 

O branco chegou e logo deu início ao escambo. 
A transação agradou aos tamoios. Antes, para der

rubarem uma árvore, com que fazer suas tôscas constru
ções, ou suas velozes igaras, tinham de atear fogo ao tron· 
co, por vêzes perdendo a maior parte da madeira. Seus ma
chados de pedra polida não conseguiam substituir a êsse 
método primitivo de derrubada das árvores. Mas os ma
chados de ferro que os brancos lhes ofereciam multiplica· 
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vam sua capacidade de produção. Um machado daqueles 
bem valia o esfôrço para a derrubada de uma certa quan
tidade de ibirapitanga, que os "mairs" (franceses) e os "pe·
ros" (portuguêses) chamavam de pau-brasil. As espadas e 
as facas de lâminas afiadas, feitas de metal; aquêles cola
res de contas vistosas; e aquêles trabucos que imitavam Tu
pan, travejando e vomitando fogo, tudo isso exercia um ver
dadeiro· fascínio sôbre os indígenas, que se esforçavam no 
trab·alho de derrubada das matas, para oferecer o pau
brasil que tanto enfeitiçava aos brancos. 

Os franceses (que não tinham território a defender e 
apenas vinham negociar) procuravam trazer o máximo de 
utilidades e enfeites para cambiar com os índios. Tecidos, 
bebidas, perfumes, facas, anzóis, colares, trabucos, espin
gardas, espelhos, enxadas, pás, sementes, mudas de plan
tas, um·a infinidade de coisas. Contratavam, ao têrmo de 
cada viagem, a data da viagem seguinte. Passadas as 
tantas luas combinadas, estavam ali para fazer a transa
ção. E já encontra vam o pau-brasil extraído, que os índios 
levavam para as embarcações. 

O método utilizado pelos portuguêses era diferente. E 
isto ficou muito bem caracterizado a partir da expedição 
de Martim Afonso de Souza. 

O capitão português chegou à baía do Rio de Janei
ro no dia\ 30 de abril de 1531. Estacionou até 1 de agôsto, 
te.mpo em que construiu dois bergantins <17>. 

Os tamoios, acostumados ao tratamento com os fran
ceses, logo acorreram ao encontro dos brancos, na antevi
são da troca de pau-brasil por enfeites e utilidades. 

Os portuguêses, entretanto, procuraram pôr em prática 
os mesmos métodos aplicados no Oriente. Onde houvesse 
rei, faziam-se contratos diretos com o S.oberano e êste deci
dia sôbre o trabalho de seus súditos. E onde não houvesse 
rei, submetiam os nativos ao trabalho forçado. Ora, o rei do 
Brasil era o de Portugal. Conseqüentemente, os índios de
veriam obediência à Coro·a. Se não quisessem "colabo· 
rar", seriam aprisionados e levados como escravos. Se re
sistissem, seriam mortos sem piedade. 
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Em três meses estavam prontos os dois bergantins de 
Martim Afonso de Souza, que levou, ainda, alguns tamoios 
como escravos, seguindo para o Sul. 

Em São Vicente, reunido a seu irmão Pero Lopes de 
Souza, que voltava de exploração ao Rio da Prata, fundou 
à beira-mar o mais antigo núcleo colonial do Brasil. 

Depois, a travessando a Serra do Mar, fundou Santo 
André da Borda do Campo, a judado por João Rama lho, que 
vivia ali como um autêntico rei. Náufrago ou degredado, 
Ramalho chegara ao Brasil por volta de 1520 (18). Deu-se 
bem entre os guaianases, casando-se com Bartira, filha do 
chefe Tibiriçá. Conseguiu propagar na tribo muitos dos 
costumes dos brancos, ministrando ensinamentos provei.te
sos, inclusive na a gricultura. Foi um valioso aliado de Mar
tim Afonso e , posteriormente, de Brás Cubas, quando o pri
meiro regressou a Portugal. 

A escolha de São Vicente para a funda ção do primeiro 
núcleo colonial, já implicava em dizer que a figura de João 
Ramalho não era desconhecida em Portugal. Lendas inclu
sive sôbre êle e Diogo Alvares (o Caramuru) corriam na 
Côrte de Lisboa. E Martim Afonso de Souza constatou que 
através de Ramalho poderia ter um exército de indios guaia
nases e carijós a serviço da ca usa portuguêsa. 

A 24 de maio de 1531, Pero Lopes de Souza, irmão de 
Martim Afonso, aportou também no Rio de Janeiro, estacio
nando até 4 de julho. Fêz igualmente muitos prisioneiros, 
depois de obrigá-los ao carregamento do pau-brasil. · 

Procura-se, aliás, esconder essas atividades dos por~.u
guêses e espanhóis nas suas primeiras tentativas de explo
ração e colonização do Nôvo Mundo. Mas tais omissões 
nos relatos históricos chocam ·se com um testem unho deci
sivo, que é a própria Bula divulgada pelo Papa Pa ulo III 
em favor da liberdade dos índios nas Américas, e divulga
da a 28 de maio de 1537. Um século depois, aliás, quando 
Urbano VIII mandou publicar no Brasil a referida Bula, dis
túrbios e até sublevações houve no Rio, em Santos e em 
São Paulo, fatos êsses registrados nas "Efemérides" do Ba
rão do Rio Branco. 
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Voltemos, porém, a 1531. A essa época, D. João III 
decidiu dividir o Brasil em Capitanias Hereditárias. 

Falaremos, apenas, das que ficavam em territ6rio ta
moio: a de Pero Góis, com trinta léguas de' costa - do Rio 
Itapemerim ao Rio Macaé; a do Rio de Janeiro, com 55 lé
guas de litoral, do Rio Macaé ao Rio Curupacé; e a de São 
Vicente, a partir daquele· ponto até Paranaguá. As duas 
últimas foram doadas a Martim Afonso ·de· ·Souza. 

Antes, devemos compreender o que repre'sentou o sis
tema de Capitanias Hereditárias. Os sociólogos e economis
tas modernos recusam-se a admitir que o sistema· tenha re
presentado o regresso de Portugal ao feudalismo, depois da 
tentativa fracassada de explorar comercialmente o Brasil 
com suas expedições e feitorias. 

Não houve qualquer retôrno a uma tentativa feudal, 
ainda que alguns donatários tenham, efetivamente, agido 
como senhores de feudo. 

Segundo Raymundo Faoro, "a exploração do pau-brasil 
e a colonização do território fizeram-se dentro da ordem eco
nômica do patrimonialismo, evoluído para o capitalismo de 
Estado" <19>. 

E não há dúvida de que a criação das Capitanias obe
deceu a dois prop6sitos da Coroa portuguêsa: de um lado, 
defender a terra conquistada contra as ameaças do es
trangeiro; e de outro lado, realizar uma emprêsa agrícola 
com base n~ cultura da cana de açúcar, controlada direta
mente pelo Estado, que tinha nos donatários seus represen
tantes. Tal como vinha praticando nas Canárias, na Ma
deira, nos Açôres. 

Ocorre, porém, que o território era imenso. Os dona
tários não recebiam suficientes recursos da Coroa para a 
colonização e a emprêsa agrícola. O fascínio pelas especia
rias das índias a inda não fôra superado. E Portugal con
corria, no mercado europeu, em quantidade, qualiriade ~ 
preço com os comerciantes italianos. Não pretendia, con
seqüentemente, naquele instante, abandonar uma emprê
sa promissora, que lhe ocupava as naus e os recursos fi
nanceiros, para dar atenção ~os donatários brasileiros. 
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Como resultado dessa pol1tica, somente as capitanias 
de Pernambuco, no Norte, e São Vicente, no Sul, tiveram 
progressos. . 

Martim Afonso de Souza, donatário de dois lotes, pre
feriu fixar-se em São Vicente, onde contava com a ajuda 
dire ~a de João Ramalho e dos guaianases, chefiados êstes 
por Tibiriçá. 

A região que vai de São Tomé a Ubatuba, pegando 
trecho do atual Estado do Espírito Santo, todo o Estado do 
Rio e Guanabara, e trecho do Estado de São Paulo, vivia 
pràticamente abandon·ada. . 

Era o imenso país dos tamoios, onde viviam mais de 
dez mil nativos, freqüentemente visitados pelos franceses. 
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e riado o siste~a de Capitanias Hereditárias, iniciou· 
se, no Brasil, a fase da economia escravista, com base na 
cana de açúcar. 

A razão é fácil de compreender. 
Portugal, corno vimos, não queria desviar recursos de 

suas expedições lucrativas no Oriente para um investimen
to colonizador no Brasil. E sem recursos diretos da Coroa 
o emprêgo do trabalho assalariado em terras da América 
tornava-se pràticamente impossível. 

Acrescente-se a isto que, àquela época, Portugal não 
era um debutante no escravismo. Com a tomada de Ceuta 
aos mouros, em 1415, e o início da conquista da terra afri
cana, a Coroa portuguêsa passou a contar não apenas com 
o ouro, a prata, a pin1enta e o marfim, mas também comes
cravos negros, de que as caravelas enchiam os porões para 
descarregá-los na Europa ou nas ilhas onde o seu império 
colonial iniciava a produção açucareira. 

Mais tarde êsse carregamento viria também para o 
Brasil. No início, porém, a tentativa era de escravizetção do 
indio. 
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. Encontraram, no entanto, uma resistência inesperada. 
No Norte, eram os potiguares e os caetés que davam 

exemplos extraordinários de bravur9'. Lutando o quanto po
diam. Morrendo quando não mais podiam lutar. Jamais, no 
entanto, cedendo à fúria escravista do colonizador. 

Em Todos os Santos e em Ilhéus eram os tupiniquins 
e os aimorés, que · resistiam às tentativas portuguêsas de 
escrav1smo. 

Mas, segundo depoimento dos viaj eiros dessas plagas, 
nenhum mais altivo e audaz que os tupinambás do Rio de 
Janeiro, cujo apego à terra e amor à liberdade os faziam 
capazes dos maiores gestos de bravura coletiva. 

Em São Vicente, Martim Afonso retirava-se pouco de
pois da fundação. Preferiu os punhos rendados da Côr:e 
ao prosseguimento da aventura colonizadora nas terras 
descobertas. 

Gonçalo Coelho, que o substituíra, teve de se haver 
primeiro com uma sortida de aventureiros espanhóis. De
pois, com os índios. Mas a situação melhorou consideràvel
mente quando Brás Cubas assumiu o contrôle da Capitania, 
tendo feito florescer a Vila de Santos, no outro lado da ilha. 

Àquela época, o canal que dava acesso a São Vicente, 
por efeito das correntes marítimas, estava obstruído. As 
naus, por isso mesmo, eram obrigadas a ancorar do lado 
oposto, no canal que separa a ilha de São Vicente da de 
Santo Amaro. E a vila, agora longe do pôrto, t_inha suas 
atividades econômicas dificultadas. Primeiro, foi a Alfân
dega que se mudou. Depois foi o resto. Brás Cubas reuniu 
"O útil ao agradável: a nova vila ficava exatamente nas suas 
extensas sesmarias, conseguidas com o prestígio de imedia
to de Martim Afonso. 

O intrépido e ambicioso fidalgo português, aliando-se 
a João Ramalho, que se localizara com os guaianases de 
Tibiriçá no alto da serra, conseguia desenvolver suas fa
zendas na base do trabalho escravo. Ramalho comandava 
sortidas pelo interior, levantando os índios de Tibiriçá con
tra as outras tribos. E entregava os prisioneiros a Brás 
Cubas, em troca de mercadorias e terras. 
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Por sua vez, Brás Cubas -despachava canoas pelo li
toral, aprisionando índios, em sortidas continu·adas. 

Muito cedo o Pôrto de Santos ganhou fama e passou a 
ser conhecido como o "pôrto dos escravos". 

Enquanto isso, várias aldeias entre lperoíg e Angra 
dos Reis foram destruídas pelas expedições escravagistas. 
Numerosos índios, feitos prisioneiros, trabalhavam nas fa
zendas do nôvo capitão-mór. 

A princípio, tais sortidas provocaram o terror e o pâni
co nas aldeias indígenas. Mas os nativos aldeiados não se 
entregavam sem luta. Com seus arcos e flechas, seus taca
pes, sua fúria guerreira, enfrentavam corajosamente os ape
trechos bélicos dos "peros". 

Lery, Staden e o próprio Anchieta dizem da destreza 
dêsses valentes, esgrimindo o tacape como o melhor es
padachim europeu o faria com sua espada c20) . 

Os portuguêses contavam, agora, não apenas com os 
guaianases de Tibiriçá. A êles se juntaram também algu
mas tribos carijós, que João Ramalho havia arregimentado 
sob indigna condição: seriam respeitados e deixados em 
liberdade, se colaborassem com os por~uguêses na captu
ra de tribos inimigas. 

Cada vez mais longe se aventuravam essas expedi
ções de caça aos índios para escravizá-los. Brás Cubas 
havia percebido que a caça ao índio no interior era mais 
difícil. Metiam-se pela floresta a dentro, os ''bugres", e 
nunc:i mais se os haveria de apanhar . . 

Os índios do litoral, por não desejarem se desfazer de 
suas tabas, sua agricultura, seu pequeno mundo já cons
truído, enfrentavam os portuguêses. Por isso mesmo, cons
tituíam-se fáceis prêsas de Brás Cuba-s e oulros capitães 
e colonos lusos, que os levavam para suas fazendas e os 
faziam trabalhar como escravos. 

Certa feita, apetrecharam numerosas canoas e dirigi
ram-se para a baía do Rio de Janeiro. 

Penetraram, barra a dentro, sempre pelo meio da en
seada, _para evitar ficarem ao alcance de setas traiçoeiras. 
Atravessaram a Ponta da Carioca (Morro da Viúva) e al
cançaram Uruçumirim (Praia do Flamengo). 
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Naquela altura, foram bicando à costa, onde de longe 
já se divisava uma aldeia indígena, a descoberto, entre a 
restinga e a mata. 

A essa época, o Rio Carioca, com várias nascentes na 
serra do mesmo nome, formava-se no Catetu, perto do 
Corcovado, descendo em correnteza pelo vale das Laran
jeiras. Depois, bifurcava-se. Um braço seguia direto por 
onde é hoje a Rua Barão do Flamengo. O outro descia pelo 
Catete, contornava o outeiro da Glória e desaguava na 
baía, formando uma ilha, onde uma das principais famílias 
tupinambás construíra sua taba. 

Os índios ainda lutaram. O quanto puderam. Alguns 
ficaram mortos, tingindo de sangue a praia, a cêrca, a 
ocara. Outros foram dominados e conduzidos, a ferros, para 
São Vicente. 

Nada puderam as flechas e os tacapes contra os paus
de-fogo e as espadas dos portuguêses, que se faziam aju
dar de seus irmãos carijós e guaianases, passados vergo
nhosamente para o lado dos estrangeiros. 

Entre os prisioneiros, levados para as terras de Brás 
Cubas, estavam Cairuçu, o principal da aldeia, e seu filho, 
Aimberê, que se tornaria o maior e o mais bravo dos ta
moios. 

Na Angra dos Reis, uma tribo começou a guerrear 
os portuguêses. Não esperava para reviciar os ataques. 
Tomava a iniciativa, destruindo fazendas e engenhos lo
calizados no litoral. 

Era a tribo de Cunhambebe. 
Muitos índios conseguiram ser libertados através des

sas sortidas do valente chefe tupinambá, cuja fama come
çava a se espalhar entre os ''peros", <21> com os epítetos 
de animal feroz, cão raivoso, antropófago etc. 

. Os brancos começaram a conhecer, igualmente, o pâ
nico e o terror. 

Ramalho e Brás Cubas assustaram-se. Mandaram ape
los sucessivos à Metrópole. Ou seriam esmagados, os bu
gres insubmissos, ou Portugal poderia perder sua colônia. 
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Muitos outros apelos vinha recebendo El Rei, de parte 
de outras Capitanias, onde os indígenas também não que
riam se submeter ao trabalho escravo. 

A tais dificuldades encontradas pelos donatários, veio 
juntar-se o movimento já existente na Côrte, no sentida> de 
promover a centralização dos trabalhos de colonização do 
Brasil. 

Concluía-se em Lisboa, pelas notícias constantes che
gadas de além-mar, que os quistos coloniais vinham provo
cando, face ao exercício da guerra contra os índios, maio
res dificuldades de colonização e maior vulnerabilidade do 
território aos ataques estrangeiros. 

E D. João III decidiu, então, nomear governador geral 
do Brasil, na pessoa de Tomé de Souza. 

A política de centralização do poder de representação 
resultava de várias preocupações da Coroa portuguêsa: o 
contrabando de pau-brasil, contra o qual nada poderiam 
fazer as capitanias isoladamente; a ação individual e a té 
mesmo separatista dos donatários que já não ouviam a 
Metrópole, bem como de colonos que desconheciam e até 
menosprezavam aos donatários; e a guerra aos 1ndios, mo
vida pelos colonos, provocando revide que punha em pe
rigo o próprio domínio de Portugal sôbre o Brasil. 

A sede do nôvo govêrno ficou sendo a Capitania de 
Todos os Santos, na Bahia, que reverteu, por compra, à Co
roa, depois do naufrágio do seu donatário, Francisco Pe
reira Coutinho. 
. Diz-se que Pereira Coutinho salvou-se do naufrágio, 

ficando prisioneiro dos tupiniquins, que o trucidaram. Mas 
essa é uma história que merece iguais ressalvas à do ban
quete antropofágico, anos mais tarde atribuído aos caetés 
de Alagoas, servindo-se do magto esqueleto do bispo F er
nando Sardinha. 

. Voltemos, entretanto, ao governador geral: na Capita
nia de Todos os Santos instalou a sede administrativa do 
Brasil. E fundou a cidade de Salvador (22>, que....seria Ca
pital do País até a época dos Vice-Reis. 

Em 1763, com a morte do Marquês do Lavradio e rá
pida expansão do Rio de Janeiro, em comparação com a 
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cidade de Salvador, a sede foi transferida para a Guana
bara. O Conde da Cunha foi o primeiro vice-rei a fixar 
residência na nova Ca pital; tendo subs ~ituído não apenac. 
ao Marquês do Lavradio, mas também a Francisco Boba
dela. ~ste governava a Província e morrera em princípios 
daquele ano, já velho e decepcionado com a perda da 
Colônia do Sacramento. 

Por um espaço de quase duzentos anos a cidade de 
São Sebastião foi a Capital do País, atravessando o vice·· 
reinado, o Império e a República. 

Cedeu o privilégio com a construção de Brasília, em
bora ainda continue como a verdadeira Capital política e 
cultural do País. 

• 

, 
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A Capitania de São Vicente ia, aos poucos, definhan
do. Se a cultura da cana de açúcar vinha obtendo os me
lhores resultados no Norte do País, com Duarte Coelho, 
nas terras de João Ramalho e Brás Cubas não vingara. 

No alto da serra e no planalto o solo era impróprio 
para aquêle tipo de plantação. 

No litoral, a dificuldade não era o solo mas a ameaça 
constante do gentio, na tentativa de libertar ou vingar os 
membros de suas tribos tranformados em escravos ou mor
tos pelos brancos. 

E se em Pernambuco os colonos eram pràticamente só
cios da Coroa, plantando para exportar, na Capitania doada 
a Martim Afonso de Souza, tão próspera no período de es
cambo do pau·brasil, os colonos conseguiam apenas plan
tar para subsistir. 

Não aceitaria aquela situação um homem como João 
Ramalho, náufrago, degredado ou aventureiro, que reali· 
zara no Brasil proeza certamente acima de seus sonhos, e 
em Portugal já possuía fama de herói. Contratou com outro 
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aventureiro, de nome Antônio Rodrigues, nôvo tipo de es
ca mbo. Já não era o pau-brasil o objeto da transação, mas 
o escravo índio bra sileiro. Em vez de mandá-lo às plan
tações de c~·a ou aos engenhos, de onde fugiria, expor
tava-o para bem longe, usufruindo as vantagens da tran
sação. Para êsse mister, desenvolveu os chamados grupos 
de preagem, semelhantes aos que as tribos africanas faziam, 
sob contrato, com os portuguêses ou espanhóis . Antônio 
Rodrigues, estabelecido em Tumiaru, <23> promovia poste
riormente a exportação dos índios para o Rio da Prata. 

O nôvo sistema de govêrno centralizado veio, porém, 
embaraçar os planos de João Ramalho e seus parceiros de 
traficância escravista. A nova orientação da Coroa portu
guêsa era no sentido da pacificação dos nativos e contrô
le rigoroso dos planos de colonização das Capitanias. E 
entre êsses planos não estava o escambo de escravos. 

Mas não se deram por achado. Brás Cubas, por exem
plo conseguiu de Tomé de Souza a fortificação de Bertio
ga, (24) que passou a ser dotada, inclusive, de vári~s pe· 
ças de canhão. Com isto, poderia garantir a situaçao de 
suas fazendas e engenhos naquela área, e prosseguir no 
trabalho de caça aos índios e exploraçõo de uma mina de 
ouro que havia descoberto nas proximidades da Capitania. 

Na verdade, não foi das mais fáceis a missão entregue 
a Tomé de Souza, de centralizar na Bahia a administração 
da América Portuguêsa. 

Em Pernambuco, onde havia maior progresso, o dona
tário, prestigiado por D. João III, tratava diretamente com 
a Metrópole. 

Em São Vicente, no entanto, os colonos precisavam de 
ajuda mas recusavam-se ao contrôle. Igual ou- pior que 
São Vicente eram as demais Capitanias. · 

Diante dessas circunstâncias, o l <? Governador-Geral 
nada mais _pôde. fazer além de admini~tr~r q Capitaniq tje 
Todos os Santos - fazendo desenvolver a agricultura e 
iniciando a pecuária - e fortificar o imenso litoral brasi
leiro, nos pontos considerados mais importantes. 

Essa foi, aliás, a tônica de seus quatro anos de admi
nistração. No que procurava corresponder ao apêlo do 

A GUERRA DOS TAMOIOS 53 

Rei, que tudo fizera no sentido de qu~ viesse representar a 
Coroa no lado de cá do Atlântico. 

E se não era fácil a êle, Tomé de Souza, controlar aos 
dona '.ários, menos fácil ainda era, a êstes, pôr freios à ação 
isolada de aventureiros, que se haviam deslocado para o 
Brasil com o fito exclusivo de enriquecer. E só admitiam 
essa possibilidade através da exploração do trabalho es
cravo. 

Nóbrega e os demais jesuítas <25> que vieram com 
Tomé de Souza ainda estavam nas primeiras tentativas de 
catequese. A ação de "·amansamento" dos índios só viria 
tomar vulto, mesmo, no govêrno seguinte, com a chegada 
de José de Anchieta. 

De qualquer maneira, há a registrar-se a viagem de 
Nóbrega a São Vicente, acompanhando Tomé de Souza. 
Ali, pôde o primeiro chefe loiolista brasileiro constatar as 
denúncias contra as ativida.des de João Ramalho, no trâ
fico de escravos. Não s·àmente de Ramalho como dos colo
nos de maneira geral. E até de comandantes de naus por
tuguêsas. Verificou Nóbrega que êsses comandantes che
gavam aos diversos pontos do litoral brasileiro fazendo-se 
de amigos dos indios. 

Quando os nativos apçireciam em suas igaras e su
biam depÓis em suas embarcações, estas faziam-se às ve
las, levando-os como prisioneiros. Nas colônias espanho
las do Prata ou nas plantações das ilhas portuguêsas, eram 

- êles vendidos, depois, como escravos. 
Outros vinham com suas embarcações já na cer ~eza 

. de apanhar a mercádoria escrava que João Ramalho con
seguia aprisionar no litoral e no interior do Pais. 

Visando contar com a simpatia e a boa vontade do 
Governador Geral e da Côrte para a guerra contra os na
tivos, narravam, os colonos, cenas imaginosas de antropo
fagia. Ein uma dessas narrativa$ chegou a acreditar Tomé 
de Souza~ que, organizou expedição, prendeu dois princi-

: ".pais de. tribos .tamoias e os fêz·,etn pedaços na bôca de um 
· -canhão · <.26> • .. A cena fói ·realizada na presença dos nativos, 
·=~·para. que: .:sel'lisse rle:: exemplo: ·Serviu,.· no .. _ eptan1o;_ .para 
.; .:q'\.ln'ftjl1t_tl1:'.o. ;ódioj·:~o~-con'quistador.eS-.. -. ,.. . ::. ~ ~ . .-.:· . .. . 
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Sôbre a acusação de antropofagia feita aos índios, J. 
Fernando Ca rneiro faz um fundamentado estudo onde re
vela o quanto há de fantasia nessas acusações. Assim é, 
por exemplo, que o padre João de Aspicuelta Navarro, em 
carta datada de 28 de março de 1550, diz: "Uma vez, por 
êsses dias, foram à guerra muitos das terras de que falo, 
e muitos foram mortos pelos inimigos, donde, para se vin
garem, outra vez lá voltaram e mortos muitos dos contrá· 
rios, trouxeram grande abundância de corne humana, ~, 
indo eu visitar uma aldeia, vi que daquela carne cozinhar 
vam em um grande caldeirão, ao tempo que cheguei ati .. 
ravam fora uma porção de praços, pés e cabeça de gente 
que era coisa medonha de ver-se, e seis ou sete mulhe
res, que com trabalho se teriam de pé, dançava1n ao 
redor, experimentando o fogo, que pareciam demônios do 
inferno" <27>. 

l:sse depoimento de Aspicuelta Navarro foi o mais 
clero encontrado por Fernando Carneiro sôbre anh"; pofa
gia indígena. Claro, pela colocação do problema. Trata· 
se de uma "testemunha" ocular da cena de antropofagia. 
Contudo, como é fantasioso! Basta saber-se que em 1550 
o índio brasileiro não sabia cozinhar e tem-se destruída a 
fantasia do jesuíta. Em verdade, os índios só preparavam 
a carne na bas".:3 do moquém. Isto é, tostavam a ca1 ;.e em 
grelhas feitas de madeira especial. O próprio Jean de Lery 
mcstrn que os tamoios não sabiam tratar a carne de outra 
mané~ra <28>. 

É de acreditar-se, no entanto, que os 1ndios tornados 
cristãos, "amansados" pelos jesuítas, vivendo ao contato da 
nova c1vilização, soubessem cozinhar. Mas nem Asi:;icuelta 
afirme. nem seria de imaginar que fôssem os guai:.ina:::.es de 
Piratininga os cozinhadores de carne humano. O que só 
seria poss·ível se tivessem aprendido com os brancos. 

Outros, que se referiram ao assunto cómo "te~jemunhas" 
0cular\;s, são ap·anhados em flagrantes contradições.· E há 
riêles que, ao mesmo tempo em que presenciarçrm ~e..,as de 
antropofagia, dizem ter visto ·animais monstruosos po .·Br.a.· 
~i:. que tinham r:arinas nas .c:ostas.e:botavcm:-fogo .. po:r. oloe. 

A GUERRA DOS TA?.1:0IOS 55 

O que havia, certamente, era prevenção contr'.'1 o na
tivo. E já Colombo, pouco depois de descer em terras da 
América sem conhecer a língua nativa e sem testemunhar 
fatos, proclamava que aqui viviam antropófagos. Certa
mente embalado por muitas lendas sôbre rituais selvagens 
P':t Asia <29 >. 

:M.ais compreensível ainda será tal acusação de parte 
dos que desejavam reforços para combater e escraviza; 
os ind1genas, em guerras que consideravam jus:as, porque 
se tratava, inclusive; de salvar as almas perdidas pela he· 
resia. 

Não se pode negar, todavia, que jó ao te.mpo de Tomé 
c:e Souza os jesuítas procuravam os primeiros contatos com 
os selvagens, aproveitando, sobretudo, a influência de Ti
biriçá junto aos guaianases e carij6s. 
-· O que se nota, entretanto, no trabalho· dêsses missioná
rios antes da chegada de Anchieta, é a preocupação muito 
maior com a situação dos brancos portuguêses do que pro
priamente com os índios. 

Nóbrega, por exemplo, vivia alarmado com a deprava
ção dos brancos. E rogava ao padre Mestre Simão, em 
carta datada de 1549, que intercedesse junto a Sua Alteza, 
a fim de que mandasse algumas mulheres para São Vi
cente, "ainda que fôssem erradas, porque casarão tôdas 
mui bem, com tanto que não sejam tais que de todo te
nham perdido a vergonha a Deus e ao mundo" <30>. 

Na mesma carta, Nóbrega assinala que os primeiros 
escândalos foram dados pelos cristãos e não pelos índios. 
tstes "em muitas coisas fazem vantagem aos cristãos, por 
que melhor moralmente vivem, e guardam melhor a lei da 
natureza" <31>. 

Ainda a propósito do desregramento dos cristãos, Nó
brega pretendeu punir um mestiço, descendente de João 
Ramalho. Dá-se o fato como apenas uma tentativa de as
sustqr aos que insultavam e caluniavam aos jesuítas. Mas 
a análise do episódio revela mesmo que Nóbrega iria pu
nir o mestiço, enterrando·o vivo, à vista de todos, não fôs
sem os protestos gerais hq."\1'idos no · Arraictl. 
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Nóbrega chamara o mestiço e lhe d.issera, segundo 
informa Antônio Franco, que escreve sôbre a vida do je
suíta: 

"Irmão, um tal pecado só se pode satisfazer sendo en
terrado vivo: confessai-vos, comungai e tende santa pa
ciência, que amanhã a tais horas vos hei de mandar abrir 
a sepultura". 

E, de fato, foi aberta sepultura. E quando já se ia jo
gando terra sôbre o infeliz, o "irmão" Pedro Corrêa rogo1 t 
ao padre, em nome dos que se achavam presentes, para 
não prosseguir o castigo. Nóbrega, analis·ando os prós e 
os contras, recuou. 

... 
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N uma das plantações de Brás Cubas, já velho e al
quebrado pelo trabalho escravo, morreu Cairuçu, que fôra 
o principal da aldeia de Uruçumirim. Conforme narramos 
em cap1tu.LO anterior, êsse chefe tupinambá havia sido 
prêso em uma sortida realizada pela gente de Brás Cuba;;. 

A noticia de sua morte corre célere e chega aos ouvi
dos de Aimberê, seu filho, também prisioneiro e escravo do 
fundador de Santos. 

Aimberê trabalhava numa engenhoca, que se inicia· 
ra à base do enguaguaçu (monjolo) e contava, já, com 
uma enorme moenda de madeira construida pelos indios es
cravos sob orientação dos brancos. 

tle próprio se insinuara para trabalhar no engenho. 
E tinha suas razões. No cultivo da cana, muito raramente 
encontraria meios de entrar em entendimento com . al1;1wis 
de seus companheiro's. Era um i.rabbl.Po de natureza mbis 
individual e s·empre sob Ós vistas . do fé.itor. 
. No engenho, o . serviço requeria agrupame11to. E: .. nes-

ses agrupamentos havia multa troca de idéias. .: ... 
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Não fugia aos olhos do filho de Cairuçu aquêle dia 
de Uruçumirim, com a aldeia destruída pelos brancos; ~ 
mãe, os irmãos e os amigos liquidados a ponta de espada 
pelos portuguêses; seu pai arrastado, humilhado, servindo 
de escárneo e metido, como êle, em correntes. 

De algum tempo, já, Aimberê combinara com seus com
panheiros a revolta e a fuga. Nos planos, estava a liber
tação dos demais escravos da fazenda. 

A notícia da morte do pai é que precipitou os acon·· 
tecimentos. O previsto para ocasião mais opor:una teria 
mesmo de ser feito naquele dia. 

O índio brasileiro, segundo a maioria dos antropólo
gos, é dotado de grande vivacidade e inteligência. E não 
fugia à regra Aimberê, que se fêz dócil e conseguiu dos por
tuguêses permissão para que realizasse, com os compa
nheiros, o sepultamento do pai. 

Durante o ato fúnebre teve início a rebelião. 
Verdade que muitos dêles não lograram o intento da 

fuga. Ficaram por ali mesmo, na terra que lavraram. A 
maioria, no entanto, logrou fugir. Eram centenas de nativos, 
tupinambás e de outras nações. Ganharam naquele dia •.1 

liberdade matando numerosos portuguêses. 
Se êstes já não tinham sossêgo com os ataques conti

nuados da tribo de Cunhambebe, muito menos passariam 
a ter dali por diante, pois Aimberê arquitetou plano mai'3 
audacioso, enquanto permaneceu trabalhando no eito ou 
na engenhoca: pretendia reunir tôdas as tribos numa 
só confederação; a .que dariam o nome. ·de Confederaçã') 
dos Tamoios. 
. tsse nome ainda não :foi suficientemente explicado. O 
tato, porém, é que não existiu tribo alguma no Brasil con1 
a denominação de tamoio. Não se encontra, nos trabalho;; 
escritos antes da Confederação, qualquer referência ao 
nome torneio.- -No · Rio de Janeiro viviam os . .tupinambás. 
Tamoió é- üma pdlavra:,qué significa· o máis ·velho ·da· ter
ra, o que chego·u- primeiro/; b dono. , E~ a .. Confed·erà.çãó·:dos 
'Farhoios - ql:ief: · dizér :: ci < CõnfederâÇão.. dos::· Donos.:· ·da Ter
ra. Confederó:efão: · âó·s·--Nàfivos~:: ·.- -~ ·: : . .: : ~ ;~.: ··;,.:.,-;_ · ::-': · .... 
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. 
De aldeia em aldeia, seguem .flimberê e seu exército. 

Procuram levantar o ânir!\o não apenas dos tupinambás 
do Rio de Janeiro, mai:;; igualmente dos próprios guaianases 
e carijós, levados à miséria e ao trabalho pesado, depois 
da chegada dos portuguêses. E também dos goitacases e 
aimorés, tribos mais selvagens que habitavam o interior. 

O primeiro aliado conquistado por Aimberê foi Pindo · 
buçu. E não poderia deixar de ser. Havia razões senti
mentais. 

A aldeia de Pindobuçu ficava na Gávea, segundo Gon
salves de ~-1agalhães. 

Encontrou-o na cerimônia de sepultamento de seu fi
lho Comorim, amigo de infância de Aimberê. 

Na verdade, o primeiro pensamento do escravo .liber
to, ao deixar as terras de Brás Cubas, fôra dirigido a Como
rim. Talvez . não o primeiro. :t':ste seria para Iguassu, filha 
\:rmbém de Pindobuçu, de quem perdidamente se enamora
ra. Mas a Comorim airigiu um de seus primeiros pensamen
tos. Aprendera a admirá-lo pela destreza, impetuosidade 
e denôdo. Certamente haveria de aprovar seus planos e de 
aderir à luta geral contra os "peras". Uma luta de vida e 
de morte. Uma guerra de tamoios contra o estrangeiro es
cravista. 

Encontrou, porém, o amigo sendo sepultado. 
Pindobuçu narrou-lhe a morte do filho. 
Na véspera, lguassu acompanhara Comorim à caça. 

E enquanto o irmão se embrenhava na mata em busca de 
um caititu que lhe fugira, a môça ganhava a restinga para 
apanhar frutos de uma ingàzeira . 

. Naquele instante, é avistada por um grupo de por~u-
guêses, caçadores de iridios, que a desejam prear. 

Gonsalves de Magalhães <32 > reconstitui, com belezá' 
poétléa, a cena dos .por.tuguêses perseguindo a môça in
díge].1.a como se perseguissem uma gazela. 

lguassu, ao avistá-los, saiu correndo e 'gritando, a 
plenos pulmões, na esperança . de ser ouvida pelo irmão 
que havia se internado. atrás do caititu (3~). .Tentava sair 
da restinga e ganhar a mata, quando é alcançada por um 
de seus perseguidores. 
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Naquele momento, porte soberbo e valentia inenarrável 
chega também Comorim, seu ir~ão. 

Ao primeiro que alcançava lguassu, abateu com cer
teira flechada. Outro e mais outro que lhe vieram ao en
contro também foram abatidos pelo valente tamoio. E quan
do nova flecha se preparava para cruzar o espaço e a 1in
gir a nôvo inimigo, Comorim recebe uma punhalada pelas 
costas. Levanta-se e ainda luta, enquanto lguassu, corren
do e gritando, atrai as atenções de outros membros da tribo. 

Os portuguêses, ao sentirem a aproximação de nume· 
rosa grupo de tamoios, ganham outra vez a restinga, to
mam apressadamente a canoa em que vieram, e fogem a 
profundas remadas. 

O va lente Comorim, entretanto, perdeu a vida. 
Aimberê pranteou-o. 
E Pindobuçu, ao saber de seus planos, logo aderiu, 

prometendo convocar o Conselho de sua aldeia, onde a 
adesão foi unânime. 

Assim reforçado com o . apoio da gente de Pindobuçu 
incl:isive do filho mais nôvo dêsse chefe, Parabuçu, Afm~ 
bere foi correr outras aldeias. 

Mais para as bandas de Angra dos Reis ficava a gen
te de Cunhambebe. 

Houve dois Cunhambebe (34>. E ambos famosos na 
história da gente tamoia. 

O pai e o filho. 
E é necessário que se faça bem essa distinção, porque 

os dois se projetaram em momentos distintos da Confedera
ção tamoia. O primeiro, quando o objetivo era a luta con
tra os conquistadores1 O segundo, quando o desejo das 
tribos era a paz. 

Cunhambebe, o velho, entretanto, era individualista. 
Preferia combater sàzinho, com sua gente. Não foi 

muito fácil convencê-lo a aceitar a . luta confederada. Mas 
acabou cedendo. E, firmado um pacto com Cunhambebe, 
só a morte o impediria de cumpri-lo. 

Sucessivamente, Aimberê percorreu as tribos tupinam
bás. Uma a uma. Assim é que chegou até Coaquira, bra
vo entre os bravos, habitando com sua gente nas proximi· 
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dades de lperoíg, hoje Ubatuba <35>. Por diversas vêzes teve 
seu território invadido pelos portuguêses. Sua tribo vivia 
desfalcada de guerreiros mortos na luta, de mulheres la
çadas pelos brancos. Nem crianças êles respeitavam quan
do invadiam as aldeias. Parecia o espírito de Anhangá, 
violento, medonho. 

Araraí também foi procurado por Aimberê. Era um 
valente chefe guaianás, irmão de Tibiriçá. Seu filho, Ja
goanharo, foi um dos mais destacados tamoios e um dos 
mais ardentes entusiastas dos planos de Aimberê. 

Dezenas de aldeias foram visitadas. Inclusive além da 
serra, no imenso vale, domínio dos goitacases. Difícil en
contrá-los. Tapuias rebeldes, adoradores do mar que difi
cilmente viam. 

Dali a tantas luas estava marcada a reunião de repre
sentantes de tôdas as tribos confederadas. Seriam discu '.·i
dos os planos de ataque aos "peros" e se escolheria o 
chefe supremo. 1 

Mostravam, os indígenas brasileiros, naqueles idos do 
século XVI, que já sabiam praticar a democracia no seu 
fundamental. 

Reunido o Conselho das tribos confederadas, foi apro
vado o plano de luta sem quartel aos portuguêses e de 
destruição de Piratininga. 

Aimberê, o mais aclamado entre todos, propôs o nome 
de Cunhambebe para chefe supremo da Confederação. 

O velho cacique, terror dos "peros", deve ter se emo
cionado naquele instante. Mas aceitou a indicação e deu 
seu grito de guerra. 

Era a declaração de guerra dos tamoios. 
Daí por diante, adeus tranqüilidade aos engenhos e fa

zendas de São Vicente. 
Ataques seguidos eram realizados, em tôdas as dire

ções. Nas praias ou no planalto, o terror e o pânico eram 
levados aos conquistadores. 

Os grupos de preagem promovidos por Brás Cubas e 
Ramalho encontravam, agora, resistência inesperada. E di
minuíam de intensidade, passando os portuguêses a atuar 
na defensiva. 
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Ness~s primeiros tempos da Confederação os exércitos 
tamoios ainda ·não estavam tão adestrados quanto anos 
mais tarde estar~am. Mas as primeiras investidas indígenas 
serviram, para amedrontqr os colonos e administradores de 
São· Vicente. 

E tal estado de coisas veio a agravar-se ainda mais 
quando, em 1555, chegou à Guanabara, instalando-se com 
uma feitoria, Nicolas Durand Villegagnon. 
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o Govemcdor-Geral do Brasil já não era Tomé de 
Souza. Desde 15 de julho de 1553 havia chegado ao Brasil 
D. Duarte da Costa, acompanhado de 7 jesuitas, entre os 
quais José de Anchieta e Luiz da Grã, ex-reitor do Colégio 
de Coimbra <36>. 

Os loiolistas haviam sido muito apoiados pelo Papa 
Paulo III, que havia, inclusive, divulgado Bula e1n defesa 
da liberdade dos selvícolas. E o nôvo Pontífice, Júlio IIL 
mantinha prestigiadq a Companhia de Jesus. 

O Govêrno português, por outro lado, apE:' lava constan
temente para os bons ofícios dêsses missionários. Explica
se essa atitude. João III começ::iva a se convencer, mais e 
mais, da necessidade de conquistar os na·ivos brasileiros 
através da persuasão, pois os índios não se deixavam sub
jugar. Não era gente que pudesse ser tratada da mesma 
forma que os nativos africanos. Os 1ndios brasileiros con
trastavam com o servilismo daqueles outros povos escravi
zados pelo império coloni::l português. 

· Por outro lado, e de acôrdo com as informações man
dadas da colônia, o trabalho dos padres erq necessário 

, 
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também aos próprios brancos, que vinham se excedendo 
em práticas mais vergonhosas que as do selvagem, ao qual 
pervertiam, provocando ínclusive doenças epidêmicas. 

Quando a nova turma de jesuí~as chegou à Bahia, o 
provincial Nóbrega, diante da situação dificil por que atra . 
vessa.va a Capitania de São Vicente, cada vez mais amea
çada pelos tamoios, mandou que alguns fôssem desenvol
ver seu trabalho de catequese naquela região. 

Nóbrega, pensando em Deus e em Portugal, queria 
multiplicar o número de cristãos e o número de braços para 
a lavoura. 

Anchieta foi um de seus escolhidos. 
Pouco se poderia esperar daquele noviço, pequeno, 

franzino e feio, que para completar a feiura sofreu um 
acidente e ficou corcunda (37). · 

Não obstante, foi êsse noviço de 19 a nos quem - se
gundo Brasílio Machado - apostolizou esta terra, "ampa· 
rando com as costas deslocadas a hegemonia de Portugal 
nas terras de Santa Cruz". 

Não deixa de ter razão Brasílio Machado. Ainda que 
se possa discordar do mérito, olhado pelo ângulo do in
terêsse tamoio, isto é, nativo. Anchieta foi realmente um 
a bnegado, chegando às raias da intolerância, em defesa de 
fé cristã e dos interêsses de Portugal. 

Quanto a Duarte da Costa, foi um governador a quem 
os historiadores não têm feito justiça. 

Talvez a antipatia que lhe àevotavam os cronistas re
sulte de sua desinteligência com o bispo D. Fernando Sar
dinha, originada da admoestação que êste fizera, de pú
blico, a seu filho Álvaro da Costa. ~sse fato secundá
rio chegou a dividir os colonos da Bahia em dois grupos: 
os partidários do bispo e os partidários do governador. No 
fundo da questão, entretanto, estava a política do govêrno 
geral em relação aos colonos, na questão da cobrança dos 
dízimos, e na política com relação aos indígenas. 

O certo é que a gestão de Duarte da Costa é muito 
mais atribulada do que a do seu antecessor Tomé de Souza 

- 1 

que nao teve de fazer frente às ameaças de uma confedera· 
ção nativa, ajudada em parte pelos franceses. 
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· . Acrescente-se a .isto que Duarte da Costa não contou 
com a ajuda tantas vêzes solicitada à Metrópole. Por isso 
mesmo, revelou prudência em não se aventurar a uma ofen
siva con ~ro indios e franceses, o que poderia custar o fim 
da tentativa de colonização portuguêsa do Brasil (38) . 

Limitou-se, o nôvo governador a operações de '.:lefeso. 
Quanto ao padre Nóbrega, bem cedo demonstrou en

t~siasmo _com. o trabalho de seus novos pupilos n·a Capitc
n1a de Sao Vicente. Desde 1549, quando foi fundada pelo 
padre Leonardo Nunes a Casa de São Vicente, os padres 
tentavam subir a serra, no trabalho de catequese. Contu
do, depois de 1553, quando o Brasil foi elevado a Provín
cia da Companhia de Jesus, o entusiasmo dos loiolistas re
dobrou. Principalmente, com a vinda do noviço Anchieta, 
o pequeno corcunda que se revelava de uma atividade e 
um poder de convencimento desconhecidos até aquêle ins
tante. 

B tão logo foi ncumeado Provincial, Nóbrega decidiu 
pôr em execução um plano de a muito acalentado: fun
dar um Colégio no planalto. Designou uma missão, chefia
da_ pelo padre Manuel de Paiva e da qual participava An
ch1eta, com a incumbência de estudar o local onde seria 
insta lado o colégio. · Geribatipa, Piratininga e Borda de 
Campo (duas aldeias indígenas e uma de brancos e ma.
meluc_?s) foram os locais que primeiramente mereceram , a 
at~nçao dos jesuítas. Segundo Rocha Pombo, os padres pre
feriram, no entanto, "fazer uma instalação inteiramente 
r:ov:i, _onde sem muitos atritos e complicações pudessem 
i~s.htu1r uma ordem radicalmente sua, fora das usanças, 
~;cios e abusos, que custaria mais eliminar em grémios 
Ja !ormados, quer exclusivos de selvagens, quer de portu
gueses e mamelucos". 

E na colina, entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, 
n·aquele ano de 1554, fundaram o colégio que daria ori
·gem ao maior centro industrial da América Latina, nos 
nossos dias. Era 25 de janeiro, data da conversão de São 
Paulo, quando isso aconteceu. · 

. Tibiriçá e Caiuhy levaram suas tribos para as proxi
midades do Colégio. tste era, inicialmente, uma choupal'1a 
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humilde, de 14 passos de comprimento e 10 passos de lar· 
gura. Servia de escola, dormitório, enfermaria, cozinha e 
refeitório para os jesuítas e seus alunos, filhos dos guaiana-. . , 
ses e car11os. 

Logo cedo, porém, começou a se expandir e, em pou· 
co tempo, sobrepujava a Vila de Santo André, de que era 
alcaide-mor João Ramalho, a quem os padres acusavam de 
a '. enta r contra Deus, promovendo o tráfico de escravos 
índios. 

Não obstante, o papel humanitário dos jesuitas não 
resiste a uma análise mais aprofundada. Sérgio Buarque 
de Holanda assinala que os membros da Comp:Jnhia de 
Jesus não passaram de "agentes de assimilação dos índice:> 
à civilização cristã". O fato é que os loiolistas foram os · 
principais responsáveis pela desagregação das tribos. Em 
vez de tentarem a colonização através da solidificação doa 
laços tribais, procuravam enfraquecê-los a fim de subme
terem os indios aos portuguêses. Ou através da colabora
ção servil ou pela própria escravidão, desde que os ín· 
dios não aceitassem o batismo. 

Aliás, como bem o demonstra em várias de suas pró
prias cartas, se os jesuítas eram intolerantes em matéria de 
religião, Anchieta era o mais intolerante dos jesuH::s. E 
quando os' índios resistiam à catequese, preferindo ficar na 
crença dos seus maracás, eram tachados de herejés, ver
dadeircs feras, ántropófagos, para os quais "a espàda e Ct 
vara de ferro eram a melhor pregação" {Anchieta (39>). 

De qualquer maneira, não se pode negar nem o es
pírito de sacrifício dêsses missionários, nem muito menos a 
~uprema coragem, caracterizada pelas visitas que faziam 
às tribos, inclusive àquelas que se encontravam em guerra 
contra os portuguêses. 

Assim é que Anchieta, naqueles dias difíceis dos ata
ques tamoios às fazendas e engenhos paulistas, · quando o 
nome de Cunhambebe era o terror dos colonos, chegou até 
os domínios do velho cacique, c~rando enfêrmos. · 

Punha uma sacola debaixo do braço e lá se ia, a pé 
e descalço, pelas praias ou pelo meio da mata. Até encon· 
trar uma aldeia. · · 
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Leva va sempre consigo remédios com que curar al· 
gumas doenças .. mais conhecidas. E muita bugiganga para 
enganar os na .1vos . 

Era muito habilidoso o jesuíta. Curado do corpo um 
índio doente, era meio caminho poro que êle pudessa 
aceitar o trabalho de ca~equese. 

E foi numa dessas caminhadas que chegou a salvar, 
de perigosa enfermidade, um dos principais da Confe
deração dos Tamoios, o velho cacique Coaquira. 

I 
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A 10 de novembro de 1555 desembarcava Nicolas Du
rand Villegagnon na Ilha de Seregipe. 

Fôra essa, na realidade, a primeira tentativa de colo
nização francesa no Brasil. 

Até então, as cost::is brasileiras eram freqüentemente 
visitadas pelos corsários normandos e bretões, subsidiados 
por emprêsas comerciais ou, mesmo, pela Coroa de Fran
ça. Con'.udo .. por não desejar · agravar os entreveres diplo
máticos que já existiam com Portugal, o Rei Henrique II 
preferia não ir além das atividades de corso para o es
cambo com os indígenas. 

Seguia, no entanto, a política de seu antecessor Fran
cisco I. f:ste declarara, cheio de malícia, que aindo não lhe 
haviam mostrado o testamento de Adão, legando o mundo 
às Coroas de Espanha e Portugal. 

O certo, porém, é. que era intenso o tráfego de naus 
francesas pelo Brasil. E profundas ·as rel~ções en '. re os 
"mairs" e os selvicolas. Principalmente os tupinambás. E 
tão intensas · que à ificilmehte se poderia dizer a quem ~r
tencia o Brasil àquela épooa: se a Portugal ou ·à França. 
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Diante dessas circunstâncias, não foi difícil a um ho· 
me~ como Villegagnon, contando com padrinhos fortes 
como o Almirante Coligny e o Cardeal de Lorena, mostrar 
a Henrique II as vantagens de um investimento para a fun
dação de uma colônia no Brasil. 

:t;sse duplo auxílio de um extremado calvinista e um 
príncipe da Igreja Católica, para a emprêsa de Villegagnon, 
mostra muito bem que o seu objetivo não era a criação de 
um refúgio para reformistas perseguidos. 

Não era isso o que significava a fundação da França 
Antártica. 

Tratava-se de um empreendimento oficial de conquis
ta e colonização do Brasil pelos franceses. 

Foi, evidentemente, uma tentativa muito tímida em 
face das pretensões. Mas poderia ter ràpidamente fruti
ficado, não fôssem as divergências que se seguiriam. 

Aos que insistem na tese de que a França Antártica 
fôra criada para se tornar um mero refúgio religioso de 
perseguidos calvinistas, basta atentar para os habitantes 
de Seregipe, entre os quais se encontravam reformistas 
como Nicolás Barré, Jean Lery, La Chapelle, de Boissi, Tho· 
rer e católicos como André Thevet, Jean Cointa <40> e Bois-le 

I • ' 

Comte, êsse último sol?rinho de Villegagnon. · .. 
Apesar da perspicácia que lhe valera vitórias centro 

os mouros em Argel, Hungria ou Malta, o Vice-Almirante 
da Bretanha não iludiria tão fàcilmente e de uma só v~z 
a Henrique II, Coligny e o Cardeal de Lorena, cada qual 
representando interêsses os mais diversos. 

Por outro lado, segundo tudo faz crer, não era desco
nhecida dos franceses a situação crítica em que se encon
travam os portuguêses de Piratininga, ameaçados de expul
são pelos tupinambás do Rio de Janeiro e outras tribos con
federadas. 

E tanto isso é verdade que ·o Cavalheiro de Malta, re
cebendo duas naus artilhadas, bastante munição, géneros 
e grande quantidade de enfeites .e utilidades, preparou sua 
tripulação, reuniu imigrantes e veio diretamente procurar o 
abrigo . da · Guanabara. 

~ . .. . .. . 
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Primeiro, tentou o desembarque na ilhota Ratier <•1> 

(Lage), tendo desistido por ser muito rasa e a lage ser 
constantemente lavada pela· more. . 
. Em Seregipe, pondo os homens a trabalhar, dia e noite> 
construiu o forte Coligny (homenagem a um de seus pro
tetores), utilizando grossos troncos de árvore, colocados em 
espaços regulares, que eram preenchidos por pedras. Os 
canhões da for taleza foram retirados de uma das embar· -caçoes. 

Villegagnon tratou, logo a seguir, de entrar em conta- ( /l 
to com os inidos. ...., J 

tstes já estavam acostumados a praticar o escambo 
com os franceses. No entanto, os propósitos do vice-almi
rante bretão iam além do simples escambo. Estava ali 
para permanecer. Iria fundar e desenvolver a sua França 
Antártica, de que seria o Vice-Rei. 

Tão logo se sentisse seguro com relação ~os indios, .iria 
mudar a sede do núcleo colonial para o continente, pois a 
ilha era muito pequena. Nó continente fundaria uma ~ila, 
que se chamaria Henriville <42> em homenagem ao Rei de 

França. . · d J · 
A sua chegada, as aldeias tup1nambás do Rio . e. ane1· 

ro estavam pràticamente desertas. A grande mc:ior1a dos 
guerreiros estava fora, em combate aos portugue~e~. des
de Bertioga a Piratininga. Apenas os velhos, mu1heres e 
crianças ficaram nas tabas. 

Tão logo, porém, os primeiros chefes voltar.~ da guer
ra aos "peras", Villegagnon convocou seus in,erpretes e 
procurou entrar em entendimentos com Cunhambebe, o 
chefe da Confederação dos T amoios. 

tsses entendimentos preliminares foram, porém, inter
rompidos, por ocorrências em Seregipe. 

Faziam apenas meses da chegada à nova terra, quando 
uma conspiração foi descoberta. 

Visavam, os conspiradores, assassinar o Vice-Rei da 
França Antártica. 

Um dos intérpretes, insatisfeito com o tratamento dis
pensado por Villegagnon, punindo-os quando se amance-
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bavam com mulhe9'e& indigenas, conseguiu sublevar al
guns colonos e quase leva a cabo sua emprêsa. 

Quis, no entanto, fazer um plano perfeito demais. 
Quando tentou aliciar três soldados escoceses da guarda 
pessoa l do Vice-Rei, foi traido. Os soldados deram conta 
da conspiração a Nicolau Barré e êste a Villegagnon. 

O resultado é fácil de adivinhar: dois dos membros 
da conjuração foram mortos. Outros colocados sob tra-
balho forçado. . 
. Salvou-se, entretanto, o principal responsável pela con
J~ra. Juntament~ com outros componheiros, conseguiu fu
gir. Passou a viver entre selvagens, instigando-os con:ra 
seus compatriot.os. E de tal maneira agiu que Villeg~gnon, 
quando as aldeias voltaram a se encher de guerreiros, deu 
graças aos céus de haver tido a idéia de construir o forte 
Coligny na ilha e não no continente. · Do contrário teria 
sido liquidado pelos tupinambás. ' 

Aos poucos, porém, foi restabelecendo a confiança das 
tribos, e, ajudado por seus intérpretes pôde manter nego-
ciações com os donos da terra. ' 

Dêsses entendimentos a que chegaram diz bem o fato 
de terem sido encontrados vários canhões na aldeia de 
Cunhambebe, em Angra dos Reis (43>. 

No inicio, porém, êsses entendimentos eram apenas na 
base da troca de produtos secundários, como espelhos, 
pentes, facas etc., por animais, produtos extrativos e da 
lavoura indigena. Tamanha era a escassez de alimentos 

~ er:i Seregipe, que log_o os franceses foram se ad:::rptando à 
ahmentaçao dos tupinambás. E êstes apareciam diària
mente com suas canoas para oferecer mantimentos aos 
"ma irs" <44> e dêles receber enfeites e utilid::des. 

Surpreenderam-se os franceses com a grande quanti· 
dade de aves domésjcas, principalmente galinhas, encon
tradas entre os tupinambás. O fato é que essas aves, bem 
como porcos e o:itros animais eram produtos de saque aos 
colonos portugueses, nas guerras empreendidas. 

Posteriorme:ite, com a escassez de bugigangas e tam
bém porque sabiam que os índios precisavam m mar-se para 
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o combate aos portuguêses, Villegagnõn foi trocando arn1as 
por v1veres. 

Em principio de 1557 o Vice-Rei da França Antártica 
recebia nova leva de imigrantes, cêrca de 300, entre os 
quais vários missionários calvinistas. 

Tais missionários vieram a seu pedido, a fim de que 
não faltasse a palavra de Deus entre sua gente e se pu
desse conquis·ar a alma do gentio. 

Contudo, uma série de rivalidades religiosas pôs a per
der os sonhos da França Antártica. Eram questiúnculas a 
'tespeito da hóstia, da qualidade do vinho, ou sôbre a con
veniência de pôr ou não o sal e o óleo na água do batis
mo. Tais divergências criaram tamanho abismo entre os 
missionários calvinistas e Villegagnon que êste resolveu des
pachá-los de Seregipe para o -continente. 

Jean Lery, que narra o episódio, embora com visívei 
parcialidade, diz que melhor se sentiram ao cheCTar ao si
tio que os franceses chamavam de Briqueterie, e~ contato 
com os nativos, do que junto a Villegagnon. 

"Enquanto es '.ivemos na ilha, para ali vinhamas fre
.:rüentemente, de modo que os selvagens nos receberam 
mais humanamente do que o patricio que gratuitamente não 
nos pôde suportar. Vinham {os tupinambás) repetidas vê
zes visi' ar-nos, trazendo-nos viveres e o mais de que ca-

1 ecíamos" <45>. 
E narra que em Seregipe, ao contrário, um compcdrio

ta, de nome Laroche, vivia prêso em grilhões. E um dia 
levou tan ·a pancada no ventre que quase ficou sem fôlego. 
Ao vê-lo recebendo o castigo, Villegagnon exclamava: 

"Corpo de Santiago, frascaria, faze outra!" 
O quanto vai de parcialidade no texto de Lery é fácil 

de se perceber. 
Quanto aos indigenas, passaram a tratar Villegagnon 

de "Pay Colás". 
Pretende-se emprestar a êsse tratamento um signifi

c:ldo carinhoso. Mas outra coisa não ~ senão "Senhor Co
lás", de "Pay" senhor; e "Colás", de Nicolas {primeiro 
nome de Villegagnon) com a subtração de uma silaba. 
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Aos franceses, de modo geral, tratavam de "mair", a 
que se atribui variada significação. Uns dizem ser uma 
corruptela de "maitre". Os franceses costumavam chàinar 
uns aos outros de "maitres" e daí passarem a ser tratados 
de "mairs" pelos indígenas. Outros preferem dar origem 
no vocábulo "mbayra", que significa côr de mel, aludindo 
com isso à côr dos cabelos dos franceses. Cândido Mendes 
de Almeida, não obstante, considera que, se assim o fôsse_, 
Hans Staden <46> não seria tratado como "pero" e sim como 
"mair", pois era louro e considerado português. E, apoiad.:> 
em Metr ' aux, Thevet e outros que estudaram a religião 
dos selvagens brasileiros, afirma que "mair" vem de "mair
monan", filho de Irin-Magé, o Noé dos ameríndios. Acei
tando-se esta explicação teremos que os tupinambás con
sideravam os franceses seres sobrenaturais, semi-deuses. 

Aos portuguêses, chamavam de "peros" ou "per6s". 
Alguns atribuem essa denominação ao nome Pero (Pedro) 
que os índios julgavam ser próprio dos lusit_anos. Outros 
acreditam ser corruptela de "piro", que em tu pi quer di· 
zer "roupa de couro", aludindo ao fato de que os portu
guêses só enfrentavam a selva envergando êsses trajes. 
Terceiros crêem. tratar-se de "perros", isto é, cães. E ou
tros que se trata da conjunção "pero" (mas) muito repeti
da pelos portuguêses. 
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D e Bertioga a Piratininga o mêdo vivia estampado nas 
fisionomias. Pior ainda quando chegou a notícia de que 
os franceses havia m se estabelecido com uma feitoria no 
Rio d.e Janeiro. 

O pânico tomou conta de todos. Inclusive dos admi· 
nistrodores e dos jesuítas. Brás Cubas, Ramalho, Nóbrega, 
Anchieta, todos sentiam a gravidade da situ·ação. 

Se os terriveis "canibais", sen:i ajuda dos europeus, 
haviam transformado em tormento a vida da Capitania, que 
não haveria de ser agora, que os "bugres" contavam· com 
a ajuda dos franceses? 

Os lusos já haviam perdido o seu melhor artilheiro em 
-Bertioga. .Era o alemão Hans Staqen. Um dia, meteu
se dentro do. mato e foi feito prisioneiro dos indiqs. Certq
mente o iriatn devorar, como já o haviam feito ao norte os . . . . 
caetés com o bispo Fernando Sc:rdinha. . .. 

Quanto a Hans Staden, saiu do contato com os indios 
de Cunhambebe em plena integridade fisica. E ainda se 
deu ao luxo de publicar um livro onde mistura verdade e 
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fantasia . Diz que assistiu a cenas de antropofagia e, no 
entanto, passou quase dez meses entre os tupina mbás, sen
do inimigo constatado, a quem os selvícolas odiavam por 
haver liquidado com vários dos seus, canhoneando-os de 
Bertioga. E, a o ca bo dêsse período, participa ndo de reu
niões com os principa is da tribo, entendendo tôda a Hngua 
tupi sem havê-la es·udado, foi afinal pôsto em liberdade 
resgatado pela tripulação de um barco francês. No livr~ 
de Hans Staden vê-se uma gravura de índios cozinhando 
um prisioneiro em enorme caldeirão, quando se sabe que 
àquela é poca os indígenas não sabiam cozinhar. 

Com referência ao bispo Fernando Sardinha, morreu 
afogado nos baixios de Dom Rodrigues, nas costas d<1s 
Alagoas. Naquela época os portuguêses a cusaram de an·
tropofagia cos coetés exatamente para contar com a ajuda 
da Coroa à política de escravização dos índios. 

Voltemos, no entanto, ao nosso roteiro. 
Os portuguêses estavam cada vez mais desfalcados 

em suas fortificações na Capitania de São Vicente. As fa
zendas e engenhos eram atacados seguidamente pelos ta
moios e produziam cada vez menos. Os colonos a pelavam 
F':r o Governador Geral. O Governador· Geral apelava 
1nut1lmente para o Rei. 

Ressalte-se, aqui, que D. Duarte da Costa preferia a 
vergonha de parecer covarde, à desonra de ver Portugal 
perder a terra "descoberta". O que ocorreria fatalmente, 
se investisse, sem fôrças suficientes, contra franceses e 
tamoios. 

~or· outro lado, como salvar Piratininga s~ a J'r6·pria 
Bah1a estava em constantes guerras contra os índios? 
.. D. Alvoro da Costa, filho do Governador Geral -:-·e que 

fora acusado. de depravaçê;lo pelo bispo D. Fernando Sar
dinha - revelara-se . de uma pervérsidade extrema na 
g.u~rrc;t contrq os gentio_s. Depois de derrotá-los etn Garcià 
D' A vila, incend'iou tôdas às· aldeias, niassqcrcÍndo homens, 
mulheres e crianças. 

. ~ontou, par? isso, com ~- ajud_a de um ramo de tupi
n1qu1ns, conhecido pela des1gnaçao de te.miminós. tstes 
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selvícolas, de que ainda . falaremos, habitavam, antes da 
chegada dos franceses de Villegagnon, a Ilha de Parana
puã (Governador) na Guanabara. Viviam em amizade 
com os tupinambás. Contudo, amedrontados com as cons-. 
ta ntes sor idas dos portuguêses, acertaram bandear-se em 
troca da liberdade. 

Um dia, porém, quase foram liquidados pelos amigos 
q ue h:::lviam traído. Conseguiram, entretanto, ajuda dos 
por ~uguêses, em cujos barcos mudaram-se para o Espirito 
Santo. Ali foram todos batizados e passaram a constituir 
uma tropa de choque do Governador Geral. 

Àquela época Portugal não teria no Brasil mais de cin
co mil colonos. Nativos, no entanto, contavam-se às deze
nas de milhares. Ano após ano multiplicavam-se. 

Por isso mesmo, tornava-se imperiosa uma política de 
aproximação com as tribos. 

Conseguiriam certamente pacificá-las se procurassem 
instruí-las no trato da terra, nos misteres da criação de aves 
e animais diversos, que a própria administração lusa adqui
riria . Mas a política desenvolvida pelos portuguêses era di· 
ferente. Acabavam com as tribos, tomando-lhes as terras 
e fazendo com que os índios tr:lbalhassem em suas lavou
ras, mal alimentados e sem liberdade. O nativo resistia. 
Preferia o trato com os "mairs", que dêles nada exigiam. 
E que, pelo serviço apresentado, davam boa paga em es-

' . pec1e. 
Agora, com a chegada dos franceses à Guanabara, a 

situação realmente se agravara para os portuguêses. 
O ano de 1557, no entdnto, foi trágico para os tamoios. 
Cunhambebe havia reunido algumas tribos para uma 

tentativa de tomcda da fortaleza de Bertioga. Vários dias 
levaram em ataques infrutíferos. Chegavam por água e por 
terra. Não conseguiram qualquer êxito. E acabaram de· 
sistindo. 

Depois de destruírem algumas fazendas e engenhos, 
voltaram para suas aldeias. 

Cunhambebe recebera visita de uns intérpretes fran
ceses. Traziam-lhe uma peça de artilha ria, presente do 
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''Pay-Col~". Em troca, desejavam apenas um grande car
regamento de ibirapitanga. O chefe tamoio ficou contente. 
Mobilizou várias a ldeias da Angra dos Reis para cumprir 
o trato com os "mairs". 

Em meio ao trabalho, entretanto, sobreveio uma epi
demia de peste, que dizimou mais de trezentos índios. 

Entre êles, Cunhambebe, o primeiro grande chefe da 
Confederação dos Tamoios. 

Foi um dia de luto e de dor para os índios confe
derados. 

Depois do sepulta mento dos mortos, novamente o Con· 
selho das tribos se reuniu. 

É justo que se faça uma tentativa de reconstituição des
sa nova assembléia de Conselheiros. 

Foi na ceara da aldeia de Uruçumirim, já uma vez 
destruída pelos portuguêses, que ela se realizou. A praça 
era pequena para conter aquela multidão de guerreiros, das 
mais diversas tabas. 

Sentados a um lado, ficavam os mais velhos. Voltados 
para a oca do principal da aldeia. Estavam ali, en ~re ou
tros, os velhos Coaquira, Pindobuçu, Araraí e Guaixara. 

A frente estava a multidão, em meio à qual viam-se 
guerreiros como Aimaerê, Jagoanharo, Parabuçu, Cunham
bebe (filho do antigo chefe) e tantos outros famosos ta
moios. 

É feita a exaltação do chefe que se foi. O pajé con
versa com o maracá , como se fôra Cunhambebe. Diz-lhe 
que os seus prosseguirão a luta. 

E os mais velhos falam sem subterfúgios. 
Se de um lado os "peros" haviam perdido muitos ho

mens e tido muitos prejuízos, não era pequena a perda en
tre os nativos. E essa perda não se registrava apenas du
rante os ataques às fazendas, engenhos, e às próprias for
talezas inimigas. Elas assumiam maior extensão. Os por
tuguêses procuravam, também, estabelecer o pânico na 
retaguarda tamoia, invadindo e incendiando as aldeias 

• quando estas se esvaziavam com a saída dos guerreiros. 

' 
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A volta, encontravám, êstes, suas tabas dévastàdas.. Suas 
mulheres e filhos eram feitos prisioneiros ou deixados mo·r- . 
tos no chão das cearas. 

Enquanto isso, os "mairs" ficavam em segurança, den
tro da sua fortalez·a e em pequena faixa do continente, onde 
iniciavam plantação, construíam casas, e conquistavam 
suas mulheres. 

Era necessário que se fizesse sentir ao "Pay Colás", que 
os tamoios não eram um exército para sua segurança. 

A luta não era em defesa dos franceses. A luta era dos 
filhos da terra, dos primitivos habitantes, os mais velhos, 
os tamoios. Por isso haviam feito a Confederação. 

Chegara à Guanabara, naqueles dias, um barco fran
cês. Estava carregando pau-brasil, pimenta e outras mer
cadorias da terra. Iria levar de volta à pátria alguns refor
mistas descontentes, que moravam na Briqueterie. 

Não lhes parecia muito de amigos a política adotada 
pelos franceses. Se em verdade não os tratavam tal qual 
"peros", como inimigos, raros dentre êles misturavam-se 
com os da tribo numa ati~ude de irmãos. 

Precisavam discutir o caso com "Pay Colás". 
Notadamente agora que se dizia estar para chegar ao 

Brasil nôvo governador geral, com grande quantidade de 
soldados e navios de guerra para ajudar os de Piratininga. 
Os índios souberam disto atrav~s de um prisioneiro. 

A situação era, pois, da maior gravidade. Os tamoios 
sabiam. E os "mairs" deveriam saber também. 

Além disso, desde que foi intensificada a guerra con
tra os brancos, o trabalho da lavoura~ o exercício d': caça 
e da pesca, tudo vinha sofrendo prep1izos .. E os generos 
começavam a escassear nas aldeias, onde Já se passava 

. -pr1vaçoes. 
Na grande assembléia de conselheiros falou-se de tudo 

lSSO. 
Não obstante, todos opinaram pela continuidade da 

guerra. Não que a desejassem. Mas por não terem outra 
alternativa. Ou assumiam a ofensiva, ou seriam destruídos, 
aldeia por aldeia, pelos conquistadores e escravistas. 



88 . 

• 

I 

AYLTON Q~TILIANO 

A guerra continuaria. A grar1de Confed~tação era a 
garantia da unidade nativa. Nel:r se in'egravam tribos as 
mais diversas. Inclusive os antigos inimigos do interior, o~ 
aguerridos tapuias. f;stes participavam do esfôrço comum 
contra o branco que tomav:i suas terras e ainda os fazia 
trabalhar como escravos, com argolas de ferro nos pés e no 
pescoço. 

A hora de elegerem o nôvo chefe, um s6 grito partiu 
de tôdas as gargantas: Aimberê! 

E o filho de Cairuçu assumiu o comando da luta con
federada, que Cunhainbebe · iniciou. 
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D epois da partida dos missionários calvinistas, Ville
gagnon ficara pràticamente entregue ao grupo católico de 
que participavam seu sobrinho Bois-le-Comte, Nicolau Bar· 
ré, Jean Cointa e outros. 

Contudo, era êle mais homem de ação que de religião 
Embora mostrasse certa flexibilidade. Que às vêzes ia ao 
exagêro. E tal como antes fizera com os reformistas, adu
lando-os em juramentos de fé, incentivando a que desen
volvessem as pregações, fazia agora com os católicos. 

Lastimava que não houvesse senão um ou dois padres 
entre êles. A maioria era gente assim como Jean Cointa, 
que se dizia doutor da Sorbone, mas não passava de um 
leigo muito sagaz com alma de negociante. Chegara a ca
sar-se com a viúva de um certo La Roquete, unicamente 
para meter as mãos na herança, que constava, segundo 
Lery, de facas, pentes, espelhos, anzóis e mais bugigangas 
próprias para o tráfico com os selvagens (47). 

Cointa possuia, entretanto, prestígio entre os católicos 
de Seregipe. E discordava em muitos pontos do Vice-Rei da 
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França Antártica. Um dêsses pontos era a questão da união 
carnal entre francês e índia. O fato é que existiam poucas 
mulheres em Seregipe. E por mais que Villegagnon se :or
nasse enérgico, seus pa:rícios conseguiam meios de burlaT 
sua vigilância, ganhar o continente e amancebar-se com 
mulheres tupinambás, não regressando mciis à fortaleza 

Entretanto, o Cavalheiro da Ordem de Malta acostu
mara-se a dar ordens. E não gostava de sugestões. Muito 
menos de advertências. 

Cointa de há muito percebera as franquesas de Ville
gagnon. E disso tirava o máximo partido. 

Desde 1555 (faziam três anos), o Vice-Rei com sua 
Côrte de homens barbudos e maltrapilhos, localizara-se na
quelas terras. Contudo, a não ser a fortaleza, algumas ro
ças e pequena criação, nada construíra digno de nota. 

Se atentarmos para o fato de que, durante todo êsse 
tempo, não fôra molestado por ninguém - a não ser pelos 
pr6prios companheiros em lutas internas hei.vidas em Sere
gipe - é inconcebível que Villegagnon não realizasse 
qualquer progresso como colonizador. 

Duarte da Costa não lhe dera qualquer combate. Tôda 
a costa tamoia era defendida pelos nativos e ali poderiam 
livremente as naves francesas carregar e descarregar mer
cadorirn. No entanto, a França Antártica era pouca coisa 
mais do que no dia da sua fundação. 

Aquêle marcar-passo era, porém, explicável. 
Os métodos postos em prática não foram os mesmos 

dos franceses no Canadá, com relação às tribos daquela re
gião da América. Lá, o colonizador francês procurou jun
tar-se ao homem da terra, civilizando-o, sem pretender mo
dificar sua organização tribal. Es:a foi aos poucos evoluin
do p :::ira outra estrutura, à medida que mudavam as relações 
de produção entre seus membros. 
" Aqui no Brasil, com as leis severas de Villegagnon, até 

sobre contatos com as mulheres nativas, poucos franceses 
chegaram a constituir família ou a se integrar à vida da 
sociedade primitiva local. 

_ E note-se que não lhes pesaria tanto. Hans Staden (al& 
mao), Lery e Thevet (franceses) e inúmeros portuguêses, 
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desde Pero Vaz de Caminha em sua carta que é a certidão 
de nascimento do Brasil, referem-se à beleza e ao assei0 
corporal da mulher indígena. 

Um dos jovens integrantes da França Antártica, de 
nome Ernesto, chegara a se apaixonar pela filh::J do pri
lneiro matrimónio de Aimberê . Chamava-se Potira. É ain
da Gonsalv~s Magalhães quem narra a história dêsse amor 
entre o francês dos cabelos de guará e a linda tamoia, 
quase criança. Consentido o casamento, o europeu inte
grou-se à vida trib:::il, tomando-se um valente tamoio. 

Mas o exemplo de Ernesto era raro entre os "mairs". 
Nesse particular, de não querer constituir famHia com 

os indígenas, os franceses foram mais intolerantes que os 
portuguêses. E, por isso mesmo, menos colonizadores. 

Resultado: anos depois de fundada a França Antárti
ca, os franceses na Guanabara não passavam de pequenos 
grupos de descontentes, repletos de problemas (inclusive o 
sexual), dada a escassez de mulheres brancas. 

Sem mulheres, não constituíam família. Sem trabalho 
assc:_lariado ou escravo não conseguiam desenvolver a pro
duçao em n1vel compat1vel com as pretenções coloniza
doras. 

O trabalho escravo fôra, aliás, tentado. Durante as 
lutas dos tamoios com os portuguêses, vários guaianases 
e carijós feitos prisioneiros, eram entregues aos "mairs" que 
pediam para utilizá-los. Certa feita, entretanto, punindo al
guns que se recusavam a trabalhar, Villegagnon os fêz 
despedaçar na bôca de um canhão. Dai por diante nunca 
mais os tamoios entregaram seus prisioneiros aos fr~ceses. 
Quando não conseguiam que aderissem à luta confederada, 
preferiam matá-los na forma tradicional da tribo. Davam
lhes espôsa e direito de defender-se na hora da morte. Pelo 
_menos morriam com honra. Depois eram enterrados com 
solenidade. 

Longe de progredir, a França Antárti~a era ainda mi
nada pel:xs disc6rdias religiosas, CfUe prosseguiam. Pri· 
meiro foram as rusgas com os calvinis~as. Agora, eram as 
rusgas com Jean Cointa, que se dizia amigo do Cardeal 
de Lorena, gra nde fidalgo,. Senhor de Bolés. 
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Quando as rusgas assúmiram caráter irreconciliável, 
Villegagnoh decidiu punir severamente ao sábio da Sor
bone. Cointa, entretanto, de rara esperteza, conseguiu fu
gir para o meio dos índios. Aproveitando uma sortida dês
tes a Piratininga, seguiu-os, passando-se para o lado do:> 
portuguêses na hora da batalha. 

Quanto a Villegagnon durou pouco tempo mais no 
Brasil. Recebera notícias de França, dando-lhe conta das 
in·-rigas de Jean de Lery e outros religiosos junto ao rei, a 
Calvino e ao próprio Almirante Coligny, seu maior protetor. 
Decidiu, então, voltar à pátria para tudo esclarecer. E, en
tregando o comando da França Antártica a seu sobrinho 
Bois-le-Comte, nunca mais voltou ao Brasil <48>. 

Enquanto isto, Jean Cointa começava suas novas ativi
dades em São Vicente. Sempre habilidoso, aproximou-se 
dos chefes administrativos da Capitania, revelando aos por
tuguêses os pontos fracos da França Antártica e a maneira 
de liquidar com a tentativa de colonização francesa. 

Derem-lhe ouvido Brás Cubas e Ramalho. 
Os jesuítas é que não lhe tinham muita simpatia. E 

discordavam, desâe logo, de muitas de suas afirmações sô
bre a fé cristã. 

De q11alquer forma o depoimento de Cointa sôbre a 
França Antártica foi motivo do maior interêsse dos colonos, 
que o ·mandaram ter com Mem de Sá. 

O terceiro governador geral trouxera de Lisboa ordens 
terminantes com vistas à luta para a expulsão definitiva 
dos franceses. 

Contudo, vinha adiahdo a projetada viagem ao Rio de 
Janeiro. Deveria ter certez·a do êxito do empreendimento. 

Raros eram os meses ·em que não recebia cartas ou 
mensâgeiros dos ·colonos ou dos responsáveis administrati -
vos da CàPitahia· de São Vicente. · . · 

Os dizeres das cartas e as comunicações dos mensa
·g~irós falavam · de dois àssuhtos, qu·ase sempre: os ·tndios 
éonfedetados,· dia a dia transformando a região num -pan
deniônio; e d ameaça francesa nà b·aia do Rio · de Janeiro. 

Entre· os que mais lhe escreviam estavam .Anchieta e 
Nóbrega. Os dois jesuítas consideravam indispensáveis, não 
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-apenas para a sobrevivência da Capitania, senão também 
para a integridade do domínio português na banda ociden
tal do Atlântico, que o governador tomasse providências 
imediatas. 

Mem de Sá, porém, estudava a situação e não se apres
sava. Por duas ou três vêzes mandou a juda em armas e 
soldados para São Vicente, a fim de reforçar a defesa con
tra os ataques tamoios. 

As informações pres ~adas por Jean Cointa, entretanto, 
chegaram em momento oportuno, pois acabava de receber 
ajuda em navios e soldados, enviados pela Coroa. 

Incentivado ainda pelo nôvo bispo D. Pedro Leitão, 
!v1em de Sá resolve-se a dar combate frontal ao forte Co
ligny. 

Deixou a Bahia com uma esquadra composta de duas 
grandes caravelas bem artilhadas, além de oito embarca
ções menores. A entrada da Guanabara ainda aguardou 
a chegada de reforços de São Vicente. !:stes se compu
nham de um bergantim e numerosas canoas repletas de 
índios guaianases e carijós. 

Quanto ao número de componentes da armada de 
Mem de Sá, bem como de franceses e índios existentes no 
forte, as informações são as mais diversas. 

Podemos, no entanto, especular sôbre êsses números, 
sabendo-se que uma caravela da época co:rpportava entre 
duzentos e trezentos homens armados. As embarcações me
nores deveriam comportar cada uma entre 60 e 100 pes
soas. E as canoas, entre 20 e 30. Teremos, assim, que Mem 
de Sá aportou ao Rio de Janeiro com mais de mil homens 
armados. 

Quanto aos franceses, não podiam ter no forte mais de 
duzentos homens, o que já era muita população para o 
tamanho da Ilha de Seregipe. 

Não houve nada de épico nem de heróico. Melhor di
zendo: não houve batalha. Mem de Sá expediu um ultima
to, que foi respondido inicialmente com muita dignidade 
por Bois-le-Comte. Era êste o comandante do Forte, em 
substituição a Villegagnon, que já havia partido para a 
França, meses atrás. Ante, porém, o maior poderio da es-

1 
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quadra portuguêsa, resolveram os de Seregipe ·entregar
se, depois de dois dias, quando grande par~e dos d:i ilha 
havia se passado para o continente e se internado pela 
mata. 

Há também muita controvérsia com relação à tomada 
do Forta Coligny. Segundo Thevet, não houve capitulação. 
Mas o testemunho de Thevet não é dos mais válidos, pois 
àquela época o missionário de Cristo encontrava-se na 
Europa. 

O que se pode dizer de positivo é que o Forte foi to
mado dois dias depois do ultimato, isto é, a 15 de março 
de 1560. 

Os portuguêses desembarcaram, levaram os canhões e 
todo armamento encontrado, incendiando e depredando 
o Forte, deixando-o em completa ruína. 

-

ti 

I 

-

Proeza 



12 

Q uando Brás Cubas e Ramalho receberam ordens de 
Mem de Sá para que liberassGm o bergan in e reunissem 
o máximo de ajuda e1n canoas e índios para o ataque a 
Seregipe, ficaram atônitos. Seria desfalcor seriamente a de· 
fesa da Capitania, necessitada, mais ào que nunca, em face 
do a~aque dos índios. 

Alérr. dos mais, estava m certos, pelas informações vin
das de Todos os Santos, que a esquadra sob o comando 
do Capitão Bartolome u Vasconcelos d·a Cunha era suficien· 
te para destruir o forte francês. 

Contudo, não havia como fugir às de'ermincções. 
tles mesmos haviam insistido junto ao Governador Ge·

ral par~ que expulsasse de uma vez por tôdas ·aquêles in
trusos que vinham armando e exercitando os selvagens para 
q destruição de sua Capitania. · 

Diante d·a situação, resignaram-se à sorte. 
Os padres rezaram, os índios batizados rezaratri, todos 

os colonos rezaram. 
Agora, era esperarem, para ver em que dariam tantas 

rezas. 
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. A emprêsa de Mem de Sá, como vimos, fôra coroada 
de sucesso. E São Vicente fôra salva, sem o saber, por ter 
se atrazado talvez de algumas horas no cumprimento das 
ordens de Mem de Sá. 

Os tamoios, também através de seus "correios", ha
viam recebido a notícia de que uma grande esquadra por
tuguêsa havia chegado ao Rio de Janeiro. 

A notícia apanh·ara-os de surprêsa. 
Estivessem, àquela hora, no litoral, fácil seria, utilizan

do suas igaras, atingirem em pouco tempo a Guanabara. 
Mas estavam no cêrco de Piratininga. 

A viagem do planalto a~é suas aldeias, a pé, era tare
fa de vários dias. 

Soubessem que os da Capitania iriam mandar suas 
tropas de defesa para ajudar a esquadra de }..1em de Sá, 
teriam ficado e arrasado Piratininga, depois Santo André, e 
ainda Santos e São Vicente, tudo de uma s6 vez. 

Mas não tinham conhecimento de que os portuguêses 
iriam desfalcar-se de suas tropas de defesa. 

E como estavam preocupados com suas espôsas e fi
lhos deixados nas aldeias, abandonaram o cêrco e ruma
ram para suas tabas. 

Quando chegaram, os franceses já haviam abandona
do o Forte. Grande parte dêles havia sido prêsa e se en
contrava nos navios de Mem de Sá. Outra parte havia-se 
internado pelo mato a den'.·ro. 

A aldeia de Aimberê havia sido destruída. 
Como um louco, o índio procurou espôsa, filha e g~nro 

pelas proximidades. Encontrou os dois últimos. Ernesto, 
o genro, contara-lhe a . noticia triste. lguassu, espôsa de 
Aimberê, havia sido aprisionada pelos portuguêses. .. 

" O cacique sofrera rude golpe. Em saltos ,ligeiros ga
nhou a margem da bafo e divisou os navio,~ · qe Mem de .Sá 
preparando-se para deixar a · Guanabara, rumo a São· Vi
cente. Notou que ha.via grande movimentação numa· das 
em·barcações menores, onde vários 1ndios estavam sendo 
postos a ferros. 

E como se não fôsse aquêle lider imperturbável das 
grandes lutas tamoias, agiu apenas como um animal fu.s-
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tigado. Lançou-se às águas da bafa em direção ao peque-
110 b~rc? veleiro. A _poucas braçadas é descoberto pelos 
portug~eses, que estao longe de atinarem com a proeza 
do índio. Jogam-lhe uma corda, içando-o a seguir. 

Aimberê, cansado, quase s~m fôrças para se pôr de pé, 
lança os olhos pela embarcaçao onde se encontram algu
mas mulheres índias, prisioneiras. 

Pergunta-lhes por lguassu. Não sabem responder. 
A esta altura já está sendo dominado. Dois soldados 

portuguêses procuram amarrar seus pulsos com uma corda. 
O guerreiro, no entan"o, solta um grito selvagem. E, jo

gando para os lados os dois portuguêses, salta da embarca
ção e desaparece nas águas da baía. 

. Ouvem-se tiros de mosquete. Numerosos cano·as apro
ximam-se. E há grande alarido na busca ao selvagem au
dacioso. 

Aimberê, porém, estava acostumado a mergulhar na
quelas águas, antes tão cristalinas, onde não apareciam 
os grandes barcos com seus tripulantes, brancos e per
versos. 

Aliás, do domínio que os indígenas tin.ham sôbre o ele
mento líquido, fala bem Lery, narrando episédio bastante 
ilustrativo. Um domingo, p :;:sseava êle e outros franceses 
pela plataforma do fortim de Seregipe, quando viram em
borcar uma canoa com trinta selvagens. Pressurosos, tra
taram de acudir aos tupinambás, seus aliados, para sal
vá-los no naufrágio. E quando chegara m, em suas canoas, 
às proxi~idades, encontraram os índios risonhos, nadando 
como peixes. 

"Para onde ides tão apressados, "mairs"? 
"Vimos salvar-vos" - responderam os franceses. 
A que um dos índios replicou: · 
'Agradecemos a boa vontade, mas acaso pensáveis que 

por termos caído na água estávamos em risco de vida? 
Pois sabe1s que sem tomar pé, nem dar à terra, ficaríamos 
oito dias em cima da água, assim como vedes. Temos mêdo 
que algum peixe grande nos puxe para o fundo, mas ne
nhum de afogar-nos." 
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Fácil foi a Afmberê mergulhar b em fundo e sair a umo 
àistância in:eiramente fora do alcance das .b a las. 

Chegou à margen1 desolado pela falta de sua Iguassu, 
xnas disposto a levar a guerra aos "peros" até as últim·as 

~ . ..... . 
consequenc1as. 

Não houve mais lamúrias. 
Reuniu-se o Conselho para tomar providências. 
E os chefes decidiram que antes da nova expedição 

guerreiru: teriam de reconstruir as aldeias incendiadas pelos 
portuguêses. 

Durante vários dias derrubaram árvores para construir 
suos choupanas. Agora, êsse serviço era mais fácil com o 
uso dos instrumentos que os franceses lhes trouxeram. 

Sim pá icos os "mairs". Embora com seus costumes pa· 
recicles com os dos "peros", eram, contudo, m~is cavalhei
rescos e accessíveis. Regateavam menos na hora do es
cambo. E os ajudcr1am, ensinando os métodos mais apro
priados às suas diversas atividades. 

O que intrigc va aos índios era aquêle h1terêsse dos 
brancos pelo pau-brasil. 

Agora, já não aceitavam mais a madeira de qualidad~ 
inferior. O u melhor, pagavam mais pelo "ibirapitanga·mi
rim". Era o que dava n1ais tinta e de coloração mais aver
melhada. Qu~ndo enchiam um navio de "ibirapitanga-mi 
rim" os "mairs" ficavam muito alegres. E davarn em troca 
muitos presentes. A· é vinhos gostosos e muitas utilidades. 

Contudo, não ficavam satisfeitos com o "ibirapitanga· 
asst1", porque dava menos tinta e de coloração rosada. 

E até zangados ficavam se os índios lhes forneciam 
de uma terceira qu::::lidade, parecida com o "assu" mas 
de tinta ainda mais desbotada. 

Conto Lery que certa ocasião um velho índio lhe per
guntou porque os brancos precisavam tanto de pau-brasil. 
E quando soube que era p:lra fazer fortuna e que um só 
homem na França poderia ter tanto dinheiro que dava 
para comprar todo o ibirapitanga das nossas florestas, o 
índio perguntou-lhe : 

"- Mas êsse ho1nem tão rico não morre? 
- Sim, morre. 

•• 

A GUERRA DOS TAMOIOS 103 

- E quando morre para quem fica o que é dêle? 
- Para seus filhos, se os tem, e, na falta para os ir-

,., ' • I maos ou parentes prox1mos. 
Ao que o velho retrucou: 
- Sois uns grandes loucos, pois que atravessais o mar 

com grandes incômodos, co_mo dizeis, e trabalhais tan:o a 
fim de amontoardes riquezas para os filhos ou parentes! 
A terra que vos alimentou não é suficiente para a limentá
los a êles? Nós aqui também temos filhos, a que1n amamos, 
mas como estamos certos de que após a nossa morte a ter
ra que nos nutriu os nutrirá também, cá descansamos sem 
o mínimo cuidado" (49). 

Uns loucos os "mairs". Mas simpáticos. E com as 
ferramentas que lhes deram, podiarn reconstruir agora em 
pouco tempo as aldeias que Mem c:ie Sá destruiu. 

Findo o trabalho de recons~rução, os tamoios novamen
te se prep::rraram para a guerra. 

Foi reunido o Conselho da Confederação e combinado 
o reinício da batalha no período da desova do paraty (:IO) 

' 
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N os arra1a1s po;tuguêses de São Vicente foi g_ ..,.,nde a 
alegria pela chegada das naus de Mem de Sá . 

Houve festa de Ber:ioga a Piratininga. 
Fôra, certamente, um milagre de Deus. 
Atendidos tinham sido os rogos do pequeno e fran

zino corcunda, que não saía da Igreja de São Paulo, re
zando com sua inabalável fé. 

Anchieta era o nome do dia. Procurado por brancos e 
índios. Ninguém lhes incutira tanta confiança em Deus, 
naqueles dias tormentosos, naquela hora de desespêro, 
quando os indios mantinham Piratininga sob cêrco, incen
diando suas fazendas, liquidando com suas plantações. 
Pior aincla quando, por ordem do Governador-Geral, tive
ram de enviar p2ra o Rio de Janeiro o bergantim sur·o em 
Bertioga e as últimas tropas que lhes haviam sido enviadas 
tempos entes para a defesa. 

E foi naquele instante de apertura que se deu o mi
lagre. 

Como por encanto, os índios desapareceram. Nem esta
vam no Rio, nem estavam em Piratininga. Certamente o Se-
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nhor havia feito evaporar aos herejes, para que não re~ar· 
dassem o trabalho da colonização portuçuêsa. 

Corria muito vinho, muita festa, muita alegria. 
E, rnesmo quando Mem de Sá retornou à Bahia, levan

do o grosso da armada, a festa ainda continuou por al
guns dics, na convicção, em que estavam os colonos, de 
que o perigo do índio e do francês havia desaparecido 
para sempre. 

Brás Cubas voltou a organizar expedições em busca 
de ouro, de prata, e de índios para escravos de suas fa
zendas. 

Para completar a felicidade daqueles dias, descobriu 
precioso veio de ouro nas proximidades de Sê[o Paulo, 
mandando dar· notícias do fato ao rei de Portugal. 

E ainda quando era grande a euforia pelas vitórias 
alcançadas e pelo ouro descoberto, desaba, como uma 
tormenta em nau solitária no meio· do oceano, a notícia que 
alarma outra vez Piratininga: os índios voltaram a atacar. 

Aimberê havia conduzido seus exércitos para as bor
das do planalto. 

Ali fizeram acampamento. Haviam levado das aldeias, 
preparada por su·as mulheres, tôda a alimen:ação necessá
ria a êsses dias de camp:Inha, incluindo farinha de mandio
ca e raízes diversas. Só não levavam carne. Esta prefe
riam conseguir durante a viagem, caçando animais na 
floresta e preparando o moquém. 

Mal chegaram ao acampamento foi designado um gru
po de caça. Era composto de jovens, entre os quais o fran
cês Ernesto, genro de Aimberê. 

Em pouco tempo trouxeram dois tapirussus que davam 
para alimentar a todos. Cada um do tamanho de uma vaca. 

Fizeram o fogo com a fricção de dois galhos de ibira
cuíba e a seguir prepararam grandes grelhas de madeira 
especial com que faziam o moquém. 

Várias mulheres velhas da tribo os haviam acompa
nhado para o preparo do cauim. 

E comeram e beberam até à noi te. 
Depois, chamaram o pajé, a quem perguntaram se te· 

riam bom êxito na guerra. 
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. Segundo Hans Staden <~1 ) êles sempre dizem que sim. 
Mas ordenam que todos tomem cuidado com os sonhos que 
têm a respeito do inimigo. Quando o sonho é bom, cer:a
mente virá a vitória. Mas não se aventurem a guerrear se 
os sonhos forem maus. 

Dormiram. Nem todos. Alguns foram destacados para 
fazer algumas observações nas fazendas próximas à vila 
de São Paulo. Iriam limpar o caminho para depois in
vestir dire '.amente contra a povoação do colégio dos je-
suítas. 

No dia seguinte, todos haviam tido bons sonhos. 
E investiram contra os inimigos. 
Primeiro arrazaram uma fazenda e um engenho de 

Brás Cubas,' que a essa época possuí-a terras também no 
Planalto. N p 1 Os padres voltaram a rezar na Igreja de Sao au o. 
Os índios, educados pelos jesuitas, voltaram a chorar e a 
implorar a seus pais guaianases e carijós que fizessem al
guma coisa para ajudar os brancos a defenderem a terra 
contra os tamoios. 

Mesmo assim os índios cris'.ãos resistiam. 
Depois, fora~ duas fazenda~ de Ram~lh:>, quase às 

portas da vila, e já nas imediaçoes do Colegio e das for-
tificações. 

Reuniram-se os chefes. Era preciso acabar de u~a 
vez por tôdas com êsses endemoniados. Certamente nao 
resistiriam a uma batalha decisiva, em c?mpo aberto. . 

Ramalho chamou Tibiriçá. Obrigou-o a convocar guma-
nases e carij6s. Pôs em armas todos os colono.s. . . ~ 

Deveria ser uma batalha definitiva. Utna v:t6r1a maiu~· 
cula, que significasse o extermínio completo desses maldi
tos . br.asis que resistiam à civilização . 
. . A no '. ícia chegada das fazendas de Ramalho, ? cêr.:a 

de . cinco quilômetros dos fortes, era de que . os índios nqo 
haviam abandonado a região. Estav~ que1man?o as ca
sas, 'roubando o que podiam de mantimentos e libertando 
escravos. 

Ramalho, segundo afirmam os que reproduzem essa 
batalha, teria ido pessoalmente à frente das tropas. t pr_o-
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vável, no entanto, q ue tenha sido um de seus filhos mame
lucos. Aquela é poca o velho aventure:ro deveria andcr:
pela casa dos 70 anos ou 80 e não terja fôrças para uma 
batalha de tal envergadura. 

A falta de 1nelhor comprovação, seja porém R:rmalho 
que1n se dirigiu, à frente das tropas portuguêsas e dos ín
dios cristãos, a dar comba te definitivo, com pretensão de 
liquidar os tamoios naquele dia. 

Quando chegou o exército português, de espad::::t em 
punho, brilhando ao sol do Planalto, com seus morteiros e 
suas espingardas empunh·adas, na disposição de uma fácil 
caçada aos bárbaros, encontra o exército de Aimberê 
plontado, à sua espera. 

Era uma mole humana compos~a de milhares de ta
moios. 

Não traziam apenas flechas e tacapes. Traziam tam
bém espingardas e esp::id·as que lhes deran1 os franceses 
ensinando-os a manejá-las. ' 

Os dois exércitos ficaram alguns momentos à distân· 
eia. Como que se medindo. 

João Ramalho não careceu de muito tempo para veri
ficar, mesmo antes do primeiro choque, que a derrota es
tava co•1figurada. 

Subestimara a capacidade de organização daquelas tri
bos incultas, que êle conhecia tão bem. Verificou, pe}a 
diversidade de enfeites, que ali não se encontravcm '.:!penas 
tupina mbás do Rio de Janeiro, mas tarnbém tribos tupi
niquins e até alguns tapuias. 

Era preciso raciocinar com rapidez a fim de que pu· 
desse recuar es ··rategicamente e evitar o esmagamento to . 
tal dos seus pela horda de bárbaros. 

Deu ordem ·ª que d uas colunas de índios guaianases e 
carijós fôssém à frente . E quando estas já se encon'ravam 
em_ ple9a batalha com os tamoios, organizou ma is um pe• 
lotao composto . em sua maioria de mamelucos e alguns 
colonos, e convidou o resto a correr, o que as pernas pudes· 
sem, em direção ao arraial. 

. Ao sentir a manobra covarde dos "peros", Aimberê 
deixou metade de suas tropas dando combate às colunas 

• 
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que Ramalho enviou, enquanto com a outra parte iniciou 
a perseguição aos portuguêses que fugiam apavorados, dei
xando a meio-caminho suas espadas, espingardas, escudos, 
lanças, na única preocupação de salvar us peles. 

Muitos ainda foram alcançados. 
O grosso da tropa de colonos, no entanto, chegou a 

salvo às fortalezas. 
E Aimberê, prudentemente, estancou diante de Pirati· 

ninga. 
Ainda não seria daquela vez. 

• 
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A vitória dos tamoios sôbre os portuguêses foi feste 
jada em centenas de aldeias. 

Os mensageiros espalhavam as notícias, que atraves
savam os rios e as serras, ultrapassando as fronteiras dJ 
imenso terri.ório tupinambá. 

E alguns dias mais tarde começavam a chegar brasis 
de outras nações indígenas, que também desejavam con
federar-se. 

Até goitacases e aimorés mandavam emissá rios sau
dar Aimberê pela grande vitória contra os "peros", ofere
cendo sua ajuda para a continuação da guerra. 

Nunca tantas famílias nativas diferentes, que rivalida
des esqueciam, apareceram para uma emprêsa comum na
queles idos de 1562-63. 

Os guaianases e carijós, em grandes grupos, abando· 
navam as fileiras de Tibiriçá e procuravam confederar-se. 
Os goitacazes, camacuans, carajás e aimorés apareciam 
às vêzes em grupos organizados, às vêzes isoladamente. 
Em lugar de pedra verde nos lábios perfurados, como os 
tupinambás, traziam discos enormes que espichavam os 
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lábios pa!a a frente dando-lhes aparência sinistra. E até 
"bugres" do lguaçu e Piriqui apareciam atraidos pela fama 
dos confederados de Aimberê, que entusiasmava a todos os 
nativos, vítimas, de Norte a Sul, da perseg\1ição dos con-
quistadores portuguêses. . . .., . 

Ain1berê fizera seu quartel-general a meia d1stanc1a 
do litoral e da serra. M::üs precisamente, entre as aldeias 
de Coaquira, o mais velho dos conselheiros, em Iperoíg, e 
-:le Araraí, irmão de Tibiriçá, em Camandocaia. 

Con1 a fuaa dos por" uguêses, os tamoios procurarar.1 
destruir, uma ;pós uma, tôdas as fazendas que lhes caíam 
às mãos. 

Pronoviarn ataques isolados, não se aventurando, .Po-
rém, 0 penetrar nas fortificações. 

Aimberê tentava reunir maior número possivel de gur;r
reirçs. E iniciara, també1n, un1 trabalho ele a:lestramenfo 
dos índios recém-confederados. Os do in:erior costumavam 
lutar de forma isolada e com isso dificultavam qualquer 
plano de luta. . , 

O chefe tamoio queria, ao mesmo tempo, evitar ao r.1a
ximo as baiX'Cis e1n suas fileiras . 

Nã.) tinha pressa. E precisava manter suas tropas al0-
gres e bem dispostc:s. 

A cada grupo de índios que vinha s~ _ confede~crr, !3e~ 
auia-se festa co1n cauinada. Nessas ocasices, servia-se o 
deliciosa carne do tapirussu <52> ou do taiassu <53>. E parr:. 
os que não apreciassem êsse tipo de animal, servi?m ta~
bém carne de paca (54) que consideravam das mais apeh
~osas. 

Ao final do banquete nada antropófago, comiam cajás, 
pacova3. ananases, que as mulheres traziam em grandes 
panacus <55>. 

Depois vinha a dança, que nas noites de grande lua 
prolongavan.L-se até altas horas. 

Sempre antes de dormirem, o pajé recomendava que 
tivessem bons sonhos. 

Mas, no dia de que falamos, não iriam os tamoios para 
a guerra. 
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O Conselho iria reunir-se. pcir sugestão de Coaqi.:.ira. 
o mais velho de todos. 

O principal de Iperoíg disser.:J ~{ue nunca ern tôda a 
sua vida presenciara a um espetácu i-:. (!aquele, com tôdas 
as tribos tamoias (nativas) assim t1nidas como verdadei
r::!s naçoes ir1nãs. Contudo, desde que a gvsrra aos "pe
ros" tivera início, as aldeias ficavam desertús. Z. com isso. 
o agricuHura fôra pràticamente abandonada. 

Depois que o mais velho falou, falaram os jovens. Ja
goanharo e Parabuçu Íoram os mais ardentes. Aquilo era 
mêdo de velho. Pois se não queria lu ter que fic::sse na 
sua aldeia, como em geral ficavam os velhos e as mulhe · 
res. E nem tôdas as mulheres! Muitas preferiam vir para 
a frente da luta. 

O velho Coaquir::I sentiu-se magoado. Não era nenhum 
covarde. Estava lutando desde o princípio da guerra e só 
desistiria se todos concordassem com a paz. Do contrário, 

' ou a vitória ou a morte. 
Também falou Cunhambebe, que havia tra zido so

mente parte dos homens de sua aldeia. Aos outros deixa
ra, com 'as mulheres e velhos, para que a produção não 
definhase:e. Era isto o que sugeria aos demc: is. 

Ernesto, o louro fràncês que se c:rsara com Potira, 
mostrou a necessidade de se vencer os portuguêses antes 
de se pensar em qualquer outra coisa. Não falava como 
"mair". Falava como tamoio, porque já se integrara defini
tivamente à tribo de Aimberê. 

~s~e, n.o entanto, pôs fim ao debate. 
Coaquira tinha razão. A paz era uma necessidade im

periosa para as tribos. Mas a paz não dependerio unica
mente dos tamoios. A paz teria de ser conquistada na pró
pria luta contra os dominadores. O que era importante, 
naquele momento, era que fôssem feras novas tentativas de 
ampliar a Confederação. No dado momento em que os bra
sis fôssem uma fôrça indestrutivel, a paz então seria con
quistada. 

Propôs então Aimberê que se despachasse emissários 
para o Norte de São Tomé e mais para o Sul da Ita-

, 
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nhaén. Soubera que no Espirita Santo, a não ser uma tribo 
lemimin6, chefiada por Ar:Jrib6ia, havia muita tribo tupi· 
niquim interessada em par.'icipar da Confederação. 

Foi mais audacioso em sua proposta. Estavam ali os 
guai:inases na figura do grande chefe Araraí e de seu f~ -
lho o ar:::xnde guerre iro Jagoanharo. Eram parentes de T1· , ;;,/ . . 
biriçá. lrmão e sobrinho. Pois que se conseguisse o apoio 
do famoso cqcique que havia se passado para o lado dos 
portuguêses. 

E, com a aprovação de todos, mandou que J agoanharo 
fôsse pcrlamentar com o sogro de João Rcrmalho em Pira

- tininga. 
Essa foi a expressão de Aimberê, segundo a reconsti

tuição poética de Gonsalves Magalhães: 
- \:ai, Jagoanharo, vai: dize a tet1 tio que se arrepen

da, e venhc:i honrar os ossos da mãe que tanto o amava e 
que chorara se o vira contra o irmão, entre inimigos <56>. 

Era uma das missões mais perigosas que se poderia 
dar naquele instante. 

Mas Jagoanharo não teme o perigo. Já lutara contra 
o tapir E-~ o taiassu na floresta, antes de lutar contra o bran
co portt:guês. E sabia como tratar a ambos. 

A inissão seria no entan' o diferente. 
Trat:::xva-se de ir à toca dos inimigos não para matar, 

mas pa~a trazer de lá, pela persuasão, um dos seus que se 
acumplic\ara com êles. 

Aimberê estava certo de que, conquistado Til.iriçá, 
ha~reria de terminar para sempre o domínio português nas 
terras de seus avós. . 

Partiu Jc.goanharo com as bênçãos do pajé e as es
perançc:~ dos tamoios. 

Ligeiro, galgou a serra e em dois dias estava no pla
nalto de Pira ·ininga. 

S:::xbia ·perfeitamente que se fôssê pressentido teria mor-
te imediata. Esperou sossegadamente, de tocaia, atrás d_a 
uma copaíba. Minutos após viu passar um curumim gu:iia· 
pás, a quem chamou com um assobio e um aceno. Ao vê-lo, 
entretanto, inteiramente nu, o menino que usava ~'qn9çi ço~ 
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todos os índios já batizados, saiu em desabalada correria, 
gritando, assustado: Inimigo! Inimigo! . 

Jagoanharo ainda saiu ao seu encalço, mas logo se v!u 
rodeado de rapazes, môças e muitas crianças. s~ entao 
sentiu que estava nu, enquanto todos estavam vestidos d1:J 
tanga. Aquilo é que o identificara. 

Procurou no entanto, acalmar aos rapazes, dizendo 
que viera pdra falar com Tibiriçá, de quem era sobrinho. 

Os meninos, que já haviam perdido o mêdo e apenas 
achavar.1 graça do tamoio nu, apontaram mais para o alto. 
E disseram: 

- Foi ver os padres no Colégio. 
Jagoanharo tomou uma tanga por emprést~mo, a um 

dos rapazes e correu ao encontro do chefe guaianas. En · 
controu-o sozinho na igreja, rezando. 

O primeiro diplomata brasileiro en'. rou espantado no 
templo. Nunca vira na sua vida uma coisa c:!_aquel~. "T~do 
muito bem arranjado. E um perfume que nao era ident1co 
ao perfume da floresta. 

A r;\incípio, Tibiriçá não o reconheceu. 
- Tio, sou Jagoanharo. Filho de AraraL 
Tiblriçá estremeceu, ao ouvir o nome do irmão. Sabia-o 

entre os confederados e, mais dia inenos dia, seus tacape3 
poderiam se cruzar. . . . . 

- Que 'missão traz Jagoanharo a Pirohn1nga? Veio 
aceitar a religião dos brancos? Isso muito me alegra. Se·· 
ria um milagre dos céus que o filho de Ara raí viesse se 
batizar. 

- Não tio. Trouxe um convite de Aimberê para que 
I • 

Tibiriçá, o grande chefe guaianás, que foi ~ntre os. maio-
res da r0ça, volte para junto dos seus. Sera recebido de 
braços abertos. 

- Ji..imberê mandou dizer isso? Está, por acaso, pre
cisando de refôrço para atacar Piratininga? 

- I·Jão. Aimberê mand·a dizer que tem canoas que dá 
para encher os rios. E tem guerreiros que dá para cobrir 
todo o chão de Piratininga. 

- E por que te entregou tão espinhosa missão? 
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- É porque os tamoios estão se reunindo. Esi.ão vindo 
de t ôda~ as partes. Os do litoral e os do interior. Não hét 
mais inimigos. Estão se confederando para não ser es
magados, nem escravizados, pelos conquistadores das ter · 
ras de ncssos avés. 

Tibir!çá pediu p:::ra que falasse mais baixo. Mostrou
se preocupado. Alguém o vira? Sim? Era preciso fala r 
ràpidamente. Do contrário estaria perdido. 

O velho cacique pediu que o sobrinho lhe fa lasse dos 
planos dos tamoios. Que pretendiam? Quando a tacariam? 

- N:r próxima lua - disse Jagoanharo. Aimberê e o 
Conselho decidiram que na próxima lua os exércitos con
federados virão esmagar para sempre os "peros". 

- J~ ão, Jagoanharo! Dize a Aimberê pa ra a tacar duas 
luas mais tarde. Será tempo em que terei colocado tôda a 
minha gente em posição de combate. Atacaremos os por· 
tuguêse~> em seu próprio reduto. Pela retaguarda . 

Jagoanharo mostrou-se satisfeito. 
- Ararai, meu pai, ficará contente. Aimberê também. 
Tibiriçá recomendou que ficasse escondido na capela 

até escurecer. Depois, saísse sorrateiramente a.té 0 bosque. 
An\es que a sombra da noite escondesse o sol, Jagoa

nharo Clinda se envolveria em perigoso episódio. 
Pela frestas de uma janela viu que tra ziam uma índia 

puxada pelos cabelos. O colono empunhava um chicote 
mas gesticulava corno quem fôsse vítima. A seu lado, 
também gesticulava um padre. Até que o colono largou a 
mulher. E quando esta levantou o rosto, Jagoanharo sol· 
tou um urro de ódio, lá dentro do seu esconderijo na igreja. 

Como um tigre, aproximou-se do colono e tomando-lhe 
o próprio chicote começou a chicoteá-lo furiosamente. 

Iguassu reconheceu-o. 
Pediu que corresse, pois com os gritos de socorro do 

padre, vários colonos iam aparecendo. Jagoanharo, antes 
que fôss,73 tarde demais, conseguiu fugir em direção ao bos
que e d€'·saparecer. 

Não sabia até que ponto teria tido êxito em sua rnis. 
são, que não terminara tão diplomática. 

.1. 
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T ão logo desvencilhou-se de Jagoanharo, Tibiriçá prr;
curou ALchieta . O pequeno corcunda er~ o conselheiro de 
1eus úlbmos dias. A palavra do jesuíta lrazfa-lhe à a lma 
~ confôrtc de que precisava para se contrapor aos terríveis 
pesadelos de tôdas cs noites. Não podia pensa r na luta 
das tribos confedera das. Um pêso medonho esmagava-lhe 
o cére.bro, torturando-lhe a consciência. 

Algo dizia-lhe que suas últimas ações não lhe valiam 
o céu que o jesuíta lhe prometera. 

Um rápido ex:::ime de sua vida, desde que João Rama 
lho, há mais de trinta anos a ·rás, fôra salvo de naufrágio 
pelos seus, mos!rava que de chefe valente e respeitado 
transforrnava-se em instrumento nas n1ãos do genro e dos 
outros brancos. 

Verdade que algo por dentro a liviava-o do remorso 
Era a certeza de que não cedera por covardia. No fundo, o 
q ue dese:j <:rva era dar aos S8US a civilização que O ciência 
dos brancos permitia. · 

A·~ ,que ponto se enganara? Até onde essa civili.zação 
poderia aglutinar o genlio sem tornó-lo escravo? Não en-. . . . . . . . . 
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contrava respostas a essas indagações. Principalmente ago
ra, depois da Confederação dos Tamoios. Nem mais os 
jesuítas se aventuravan1 a penetrar pelas selvas, procuran
do as u1deías para ensinar coisas úteis, curar enfermos e 
batizar aos que desejassem se tornar cristãos. 

Havia, agora, entre os portugu.êses, um ódio de mor· 
te aos torneios. ódio que se agravava ainda mais porque 
os próprios índios batizados começavam a debandar das 
aldeias criadas pelos jesuLas, indo reunir-se ao exército 
de Aimberê. 

Por outro lado, sentia-se éle sem moral para falar com 
sua gente sôbre os nativos tortur:::;:dos nas mãos dos por
tuguêses. E não se continha, reclamando diretamente a 
João Remalho e aos administradores da Capitania contra 
o tráfico de escravos índios. 

Anchieta encontrou-o debaixo dessa tensão. 
Contara-lhe o episódio de um índio que se escondera 

na igreia e quase mata um colono. tste viera entregar uma 
"bugre" tupinambá ao Colégio. Não queria ficar com ela 
em cas-:J. Do contrário a mataria. E como era um homem 
religioso, preferia entregar a "onça" aos jesuít~s. Foi quar1-
do surgiu um endemoniado e quase mata o infeliz. 

Quanto à mulher, iria ver. Talvez conseguisse colocá· 
la em casa de família mais numeros·a, onde houvesse algu· 
mas outras mulheres. Talvez se comportasse melhor e um 
dia - quem sabe? - poderia tornar-se cris~ã. 

- Como é duro, nessa terra, salvar-se uma alma! - te· 
ria excl::tmado, se naquele te1npo se usasse a linguagem de 
hoje. 

Depois de fazer êsse relato a Tibiriçá, que soubera, 
afinal, da fuga de Jagoanharo, Anchieta compreendeu que 
o grande cacique precisava de ajuda espiritual. 

E propôs uma confissão. 
Corno está percebendo o leitor, o que acima vem sen

do dito é apenas uma reconstituição do que certamente de
veria ter-se passado naqueles dias em Piratininga, e qua 
an '.e cederam à grande traição de Tibiriçá. 

Na verdade, a confissão feita a um padre, ao pé do 
ttltar, não chegava a dissimular e que foi verdadeiram&n-
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te urna traição do velho cacique aos seus irmãos nativos 
que lutavam pelo direito de per1nanecer em suas terras e 
em plena liberdade. 

}Aas o velho Tibiriçá i1ão era mais um indio igual aos 
outros. Vestia blusões coloriçlos vindos de Lisboa. E cha· 
péu de colono abastado. Não acreditava em Anhangá 
nem temia Tupã que viera corrigir os homens maus que 
haviam na terra. Queria uma nesga do céu que lhe pro
metera e jesuíta. Um céu que só poderia ser alcançado 
com mui a reza e muita submissão. E nunca pelo feitiço 
dos mar-::i:cás e pela violência dos tacapes. 

Por 011tro lado, o Deus dos brancos atemorizava-o mai3 
que o tc1pir das florestas ou a peste que a tantos dos seus 
dizimara. É que o Deus dos brancos era defendido por ar
mas de fogo. E aquêle pequeno corcunda era para êle um 
feiticeir.) mais terrivel do que qualquer dos pajés que havia 
conhecido em tôda a sua vida. 

No confissionário, Tibiriçá narrou a Anchieta o plano 
dos confederados tamoios e sua astúcia em pedir o adia
mento de duas luas. Era tempo suficienle para mandar bus· 
car ref .Jrços urgentes na Bahia. 

En+1e o sigilo do confissionário e a defesa da vila de 
Piratin~nC!a - Deus o perdôe - Anchieta não titubeou. 
Um emis~ário foi enviado naquele mesmo di:J com um dra
mático c:pêlo a Mem de Sá. E o pequeno corcunda sentia
se no dever de defender o Colégio de São Paulo bem como 
a todos aquêles meninos e meninas já batizados e feitos 
cristão<> <57>. 

Olhava para êles com certo orgulho. Eram sua obra. 
A obra dos jesuítas. 

É verdade que mui~os daqueles diabinhos viravam a 
cubeça, mesmo depois de batizados, e voltavam à vida de 
"bugre.s" . Por vêzes até chegava a desacreditar em que 
tivessem alma como os brancos, ou que houvesse lugar no 
é "b " e u pera os ugres . 

MC"s prosseguia no seu sacerdócio. Pelo menos, esta 
va êle pr6prio ganhando, a custa de muito esfôrço, de 
muito Jacrificio e coragem, um lugar junto ao Senhor. 
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Al~1r1 do mais, não era pequeno também o trabalho 
que lh·3 davam os brancos ou: certos mamelucos. 

Em uma de suas cartas, diz Anchieta: "Uns certos cria-' 
tãos, nascidos de pai português e de mãe brasílica, que 
estão distante de nós nove milhas, em uma povoaç&o de 
portugnêses, não cessam, juntamente com seu pai Rama· 
lho, de empregar continuas esforços para derribarem a obra 
que, ajudando-nos a graça de Deus, trab:tlha-mos para edi· 
ficar" (;e>. 

Mcs é a êsse mesmo Ramalho a que1n o jesuíta, em 
primeir~1 mão, vai dar as novas obtidas no confissionário. 

Naquela hora, as divergências desapareceram. O que 
se tornava necessário era o trabalho conjugado para resis
~ir à ameaça dos incréus. 

Não importava que, desde 1560, quando o alcaide-mor 
de Santo André foi obrigado a mudar p:tra Piratininga, an
dassem às turras jesuítas e mamelucos. 

Não importava que Ramalho e seus filhos vissem nos 
jesuítas os responsáveis pela falência do seu negócio de 
escravos. E nem que os padres do Colégio de São Paulo 
vissem na gente de Ramalho uma gente mais perdida que 
e. turba de selvagens. 

O que importava a todos êles, desde o instonte em qua 
fôra re·;elado o segrêdo do confissionário, era a conjugação 
de esforços para a salvação da pele. Depois, haveri2:m de 
pensar na salvação das almas. Isso, naquele instante, era 
~ecundério. 

E tôda São Vicente viveu, pelo espaço de três luas, 
data em que se esperava o ataque dos tamoios, dias de 
verdadeiro terror e de expectativa angustiosa. 

, 
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A notícia trazida por Jagoanharo, sôbre a adesão de 
Tibiriçá aos confederados, foi recebida com grandes de
monstrações de alegria. O grande chefe guaianás, irmão 
de Araraí, representava uma fôrça digna de respeito. 

Dois homens, porém, estavam preocupados. 
Um dêles era o próprio Araraí. tste não havia acre

ditado, a princípio, que o filho lograsse êxito em sua 
missão. Ao vê-lo de volta, sentiu-se tranqüilo mas preo
cupado. Os brancos eram ardilosos, traiçoeiros. E Tibiri
çá poder~a ter aprendido a trair com os brancos. 

Aimberê era o outro que não se conformava com a 
posição de Tibiriçá. 

Não queria provocar alarme no meio dos confederados. 
Mas algo lhe fazia crer que a posição do chefe guaianás 
não era correta. Por que razão não trazia a tribo para 
se incorporar aos seus? Por que lutar pela retaguarda? 
Não seria aquela uma forma vergonhosa de dar comba'e? 
Sempre enfrentara o inimigo pela frente. E ainda o avisava 
de sua chegada, fazendo barulho, acendendo fogueira, 
gritando seus gritos de guerra .. Luta assim traiçoeira, pela 
retaguarda, era luta de "peros". 
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A narração do episódio com Iguassu, feita por Jagoa· 
nharo, também deixara Aimberê pensativo. Agora, mais 
do que nunca, teria de forçar as paliçadas de Piratininga. 

Depois de muito raciocinar sôbre a posição de Tibi
riçá, Aimberê resolveu reunir os elementos n:ais ve~hos d? 
Confederação, para consultá-los. Nenhum deles quis acei
tar a hipótese de que Tibiriçá os traíra. A única opinião 
coincidente com a de Aimberê fôra a de Ararai. tste, não 
satisfeito, pediu que fôsse convocado todo o Conselho. 

O próprio Ararai levantou a hipótese de serem atrai
çoados pelo irmão. Mas não foi apoiado. Jagoanharo, s~u 
filho, repetira diante de todos a sua conversa com o tio, 
que se encontrava na igreja dos brancos, adorando o Deus 
dos padres jesuítas. Contudo, dera sua palavra. Pa!avr~ 
de um velho cacique guaianás, sempre respeitada. Nao ti
nha motivos para duvidar daquele compromisso. 

Não se falou mais no assunto. 
Agora, era esperar que passassem as três luas. 
E quando faltavam apenas três dias para o prazo com

binado, tudo se torna claro diante dos confederados ta-
moios. 

No dia seguinte ·teriam de iniciar a grande marcha .e:U 
direção a Piratininga, pois .a caminhada pelas matas iria 
demorar seguramente dois dias, em marcha acelerada. 

Quando os preparativos já iam adiantados, chego-µ ao 
acampamento um jovem carijó, resfolegan~e, sangrando 
pelas narinas e pela bôca, com as costas lategadas. 

Queria falar com o chefe supremo. 
E foi levado à presença de Aimberê, que o interrogou. 
Viera de Piratininga, onde os padres disseram que es-

tava com o demônio no corpo, porque não quis ir naquele 
dia a uma aula de catecismo. E como se zangara e dis
sera que não acreditava mais no Deus dos ,cristãos, . fôra 
6 spancado demoradamente. Aproveitara porem a noite e 
fugira. E há três dias andava pelas matas, procurando o 
acampamento dos tamoios. 

Tinha mais uma informação a dar: os portuguêses vi-
nham se reunindo mui ~o ultimamente com Tibiriçá. E, no 
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dia em que fôra castigado, chegara da Bahia grande núme· 
ro de soldados. Falava-se, também, que em Bertioga ha
viam chegado muitos navios. 

Ninguém tinha mais dúvida. 
Apenas, deveriam decidir, naquele momento, se en· 

frentariam ou não aos ''peros" e ao traidor Tibiriçá, na
quelas circunstâncias. 

Mais uma vez o Conselho é reunido. 
Por mais reforços que tivessem recebido, não haveria 

de ter tantos "peros" em Piratininga quantos índios pode
riam participar da luta. 

1 

A diferença era apenas de armamento e munição. 
Contavam no entanto, os tamoios, com a coragem, a 

destreza, a convicção de que estavam lutando por uma 
causa justa. 

A decisão foi unânime: guerra a Piratininga. 
Mais uma vez se realiza o ritual guerreiro, com as dan

ças, os apelos aos maracás e as recomendações do pajé. 
Enquanto isso, Aimberê traça, com um pequeno Con

selho, os planos de guerra. 
Apenas uma parte dos tamoios subiria a Piratininga. 

O grosso se deslocaria para a embocadura do Rio Quiraré, 
ponto até onde trariam os portuguêses para a última ba
talha. 

o· plano revela, evidentemente, o grande tirocmio dos 
chefes ind1genas. Queriam fazer o exército português des
locar-se por uma extensão considerável do território da Ca
pitania, no que, evidentemente, haveriam de precisar de 
grande argúcia. 

No prazo combinado entre Jagoanharo e Tibiriçá, che
garam os tamoios às portas de Piratininga, fazendo os 
maiores alaridos. 

A poeira vermelha suspendia·se e já de longe poderia 
ser vista pelos portuguêses devidamente preparados. 

Aimberê havia subido o planalto com algumas colu
nas, tendo como princip:::tis auxiliares os valen es Jagoa
nharo, Parabuçu, Guaixara e Okyjuba. tste último co
mandava um grande pelotão de goitacases e aimorés. 
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Enquanto isto, o grosso do exército tamoio deslocava
se para o litoral, com Pindobuçu, Ararai, Coaquira, Cunham· 
bebe e outros chefes. 

Em Piratininga não demorou o choque entre as duas 
fôrças. 

Os portuguêses, ignorando o estratagema dos tamoios, 
também arquitetaram o seu plano. tste consistia no deslo
camento de uma pequena fôrç:x para fora das paliçadas, 
dando combate aos índios. Depois recuariam, pondo os 
nativos ao alcance da artilharia, quando então seriam im
piedosamente m:issacrados. 

Entr.e os que vieram esperar os tamoios do lado de 
fora esta': a o chefe Tibiriçá, contra o qual se lançou a co
luna comandada por Jagoanharo. 
· Em pouco, já as flechas e as balas perdiam o valor. 
A luta se travava corpo a corpo. 

Em dado momento, no furor da batalha, Jagoanharo 
cruza-se com Tibiriçér. Levanta o tacape e vacilcr. Era san
gue do seu sangue. E, ao vacil:ir, Tibiriçá o golpeia a fun · 
do, com a espada dos brancos. 

Aimberê, noutra fren 'e da luta, assiste ao sacrificio 
do bravo guerreiro confederado. E desdobra-se em esfor
ços, pretendendo alcroiçar o miserável cacique, traidor do 
seu povo. 

Os portuguêses seguindo o estratagema que haviam 
traçado, procuram ~ecuar, naquele momento, até as pali· 

' çadas. , ~ :, f 

E mal ·se aproximam os tamoios, uma descarga de 
chumbo abate grande quantidade dêles. Nova investida 
e novas e nu1nerosas baixas se sucedem. 

Aimberê mandou que .os seus estancassem. Era a hora 
de iniciar o seu estratagema. 

E após outra carga, fingem correr em debandada, de
sar ~iculados. 

Os portuguêses deliram com a vitória. 
Em seu "De Gestis a Mem de Sá", Anchieta comenta, 

sôbre essa batalha: 
"Aqui e ali jazem cadáveres inimigos crivados de cha

gas profundas, empastados de pó. Não sustenta mais o 

• 
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combate a horda selvagem. Volta as costas e em fuga 
apressada abandona as cêrcas". 

Fernão de Sá, filho de Mem de Sá, viera pessoalmente 
da Bahia dar combate aos índios. E dá ordem para que 
suas tropa s sigam no encalço dos "bugres". Deveriam ser 
exterminados completamente. 

Não deveria sobrar ninguém. Não serviriam nem mes
mo para escravos. Era uma raça endemoniada. Era "ex
;prminar de vez essa raça felina'' - pregava Anchieta em 
seu "De Gestis". 

Não foi tarefa fácil aos brancos perseguir os indios 
pel:::> meio da mata, descendo e subindo serras, até a de
s'.?::-1bo, ·adura do Quiraré. E para que os portuguêses não 
desanimassem, os tamoios, aqui e ali, enfrentava-os em rá
pidas batalhas, fugindo depois, sempre na direção com
binada. 

O que mais intrigava aos portuguêses é que os "b u
gres" fugiam em direção do litoral. Estavam se arriscan
do a um massacre toial, quando chegassem à praia. E 
para evitar que pudessem fugir, Fernão de Sá mandou 
mensageiro a Bertiogct, a fim de fazer com que os navios 
r.oliciassem a costa, naquela direção do Rio Quiraré. Com 
i.c to, evitar-se·ia que os "bugres" pÚdessem fugir em ca 
noas que acaso tivessem escondido. 

Essa "falta .de inteligência dos bugres" mais animava 
aos portuguêses. 

Ccntudo, apesar de mais numerosos e muito melhor 
apetrechados, mostravam-se já esgotados na perseguição 
aos tamoios por tôda aquela ex1ensão de território. Era 
uma longa distância que haviam percorrido. E os priinei
ros sinais de cansaço faziam-se sentir no seio da tropa. 

O que ocorreu, porém, às margens do Quiraré, nas 
proximidades já do litoral, foi surpreendente para os por · 
tuguêses. 

Primeiro, viram os "bugres" estancar, de chôfre. 
Iriam enfrentá-los? Perderam a cc beça? Ou já não da

riam mais importância à vida? 
Tanto melhor. Fernão de Sá manda que os seus exter

minem os herejes. Chegara, afinal1 o momento de liquid6-
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los de vez. As lanças e as espadas cruzaram-se novamente 
com os tacapes. 

Eis, porém, que, no fogo da batalha, quando mais era 
a certeza dos portuguêses de que chegara o fim da india
da, desce dos morros, surge de den 'ro das matas, em ala
ridos medonhos, o grosso do exército torneio. 

Inver•em·se as posições. 
Agora, são os portuguêses que recuam, amedrontados, 

em pânico. A poucos quilômetros dali estavam as embar
cações. E procuravam fugir naquele rumo. 

Ao encalço dêles iam, agora, os tamoios. 
· Damos novamente a palavra a Anchieta: 

"A cust-0 percebeu finalmente (Fernão de Sá) que os 
seus desertaram, enquanto êle mergulhava na turba, ine
briado de sangue, olhos na derradeira vit6ria. Ao ver-se 
abandonado, entre os inimigos, com poucos companhei
ros, entendendo ser inútil lutar contra tantos, retira-se dos 
arraiais e pouco a pouco recua na direção do rio, para en
trar com seus bravos nas barcas que aí estariam prêsas. 
Mas, ai, cobardes, menosprezaram a s ordens e a vida do 
chefe e largaram para longe da margem a armada, cede
ram a um temor vergonhoso". 

Na verdade, Ferooo de Sá, abandonado pelos seus, é 
liquidado com os que a inda ficaram ao seu lado, pagando 
com a vida tanto sangue tamoio derramado. 

I 

, 

, 

lperoíg 
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D iante da . derrota surpreendente e total, os portuguê· 
ses julgavam-se pràticamente com os dias contados. 

As vilas do litoral .como as do planalto não dispunham 
de fôrças para qualquer resistência aos nativos. 
. · Nem Ramalho, nem Brás Cubas, nem qualquer outro 
chefe em Santos · ·ou São Paulo tinha mais ilusões sôbre o 
destino da Capitania. 

Algumas .das mais prósperas famílias desfizeram-se de 
todos os haveres, seguindo em pequenas e médias embar
cações em geral para Itanhaém e outras vilas mais para 
o sul, que não se arriscariam a passar pelo imenso litoral 
tamoio. 

E em meio a êsse salve-se quem puder, os colonos reu
nidos decidiram fazer um dramático apêlo aos jesuítas. Era 
o último recurso. Talvez dali viesse a salvação. Por mi . 
!agre de Deus. 

A propos ~a aos padres da Companhia de Jesus era para 
que fôssem, como enviados dos portuguêses, ver se con
seguiriam a paz com os tamoios. A qualquer preço. Con
tanto que se lhes fôsse garantida a vida. 
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Diga·se, a bem da verdade, que os jesuitas, com An
chieta à frente, por mais de uma vez haviam recomendado 
que se adotasse uma nova política com os da terra. Nóbre
ga propôs, certa feita, quando as primeiras rusgas mais 
sérias começaram, que se entrasse em entendimento com 
os principais chefes indígenas, estabelecendo-se um acôr
do de paz. Inclusive adotando-se normas de respeito às 
terras onde viviam os nativos e às matas onde caçavam. 
Anchieta, por seu turno, até protestos fêz contra o tráfico 
de escravos. Insistia em que se devera atrair o índio à 
civiliz:rção por métodos persuasivos. 

Reqistre-se, porém, que o próprio Anchieta fôra cúm
plice de tal política escravis'a, quando admitia o cativei
ro indíqena resultante de "guerras justas". 

Entendia-se por "guerras justas" aquelas realizadas 
como represália, ou as guerras de defesa. 

Por exemplo: um ataque indíqena visando a libertar 
elementos de suas tribos postos a trabalhar como escravos 
nas fazendas. Se o ataque era mal sucedido, os atacantes 
aorisionados poderiam ser escravizados, com o beneolá
ci 10 dos iesuítas. Em seu "De Ges+is" a Mem de Sá, diz o 
irmão loiolista a quem se procura motivos para a canoniza
ção: "O sangue correu em riachos que espumeiavam: mui
tos tombaram passados ao fio da esoc:rda: muitos, de mãos 
e pE.scoço presos, carreqavam cadeias. Domado ficou as
sim seu furor indomável. Cessou finalmente o terror, a al
tivez e aJTll".>rrças dos bárbaros; e voltou aos lusos a paz 
suspirada <59). 

Como se vê, assim al0emados e massacrados os "bu
gres". ficava em paz a colônia lusa e seus santos jesuítas. 

Tc-mbém se uma determinada aldeia visitada por um 
daaueles santos não mostrava sinais de acei~ação da ca
teauese, loqo se espalhava que eram, os índios, verdadei
ras feras, an 'ropófagos, que teriam de ser tr'"'tarl("lc:; "a es
pada e vara de ferro. cru e é a melhor oreaacão" <60) . 

Por isso mesmo, justificavam-se as "guerras justas" con
tra tais aldeias. 

De qualquer modo, porém, os padres punham limita
ção ao escravismo e condenavam inteiramente o escambo 
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de escravos que Ramalho e outros chefes praticavam. Tal
vez não tanto por amor, respeito ou consideração aos ín .. 
dios, mas pelo menos por zêlo aos interêsses de Portugal. 
O certo é que o tráfico de escravos para as colónias do 
Prata tirava braços necessários às fazendas da Capitania. 
E a tolerância dos jesuítas ia somente até o ponto em que 
eram feridos os interêsses da Igreja e da Coroa lusitana. 

Naquela emergência, somente os padres do Colégio de 
' São Paulo poderiam tentar um acôrdo de paz com os ta

moios. Os colonos confiavam, sobretudo, na habilidade de 
Anchieta. Era a última tábua de salvação. 

Esgotado ês'e último e supremo recurso, era esperar 
pelo completo massacre dos brancos em tôda a Capitania. 

N6brega e Anchieta aéeitaram a incumbência. 
Dificil, no entanto, seria vasculhar a floresta atrás dos 

confederados tamoios. 
Certamente deveriam estar escondidos dentro do mato, 

reunidos em conselhos, tramando a des~ruição total dos 
brancos. 

Arquitetaram, então, os padres, fazer visita a uma das 
aldeias principais. Se não fôssem presos e liquidados na 
mesma hora, poderia muito bem se dar o caso de conse · 
guirem avistar-se com o chefe da aldeia e êste arranjar-lhes 
um encontro com os principais da Confederação. 

Pensando assim rumaram para as bandas de Iperoíg 
' . (Ubatuba), onde, certa vez, em suas longas caminhadas 

pelas praias, estivera Anchieta. 
Era a aldeia do velho cacique Coaquira. 
Com êle pessoalmente o jesuita já havia tratado. Em

bora não conver.lido, Coaquira simpatizava com os padres 
pela maneira habilidosa com que diziam as coisas. Prin
cipalmente o pequeno corcunda. ~sse era um autênticc 
feiticeiro. Anchieta o havia salvo, certa feita, de terrível 
moléstia. 

·Em Bertioga, N6brega e Anchieta tom·aram o bergan
tim do Comandante José Adôrno. f:ste decidira, juntamen
te com alguns colonos, tratar da paz em separado com os 
franceses. Sabiam que os remanescentes da França An
tár.tica viviam afnda em pequenos grupos no Rio de Janei-
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ro, continuando os negócios com pau-brasil. Estariam dis
postos a fazer vistas grossas a êsse comércio, contanto que 
influíssem para a suspensão das hostilidades nativas con· 
tra os portuguêses. 

José Adôrno, dos primeiros povoadores de São Vicen
te, era genovês. E essa qualidade o fazia indicado para 
um entendimento com os franceses, que diB.cilmente entra
riam em diálogo, naquele momento, com os lusos. 

Na altura de Iperoíg, a cêrca de 155 quilómetros de 
Santos, entre São Sebastião e Ubatuba, José Adôrno fêz 
com que descessem Nóbrega e Anchieta, acompanhados do 
pedreiro Antônio Dias. tste último vinha seguindo os pa
dres em tôdas as missões junto aos índios, a procura da fa
mília que desaparecera e que esperava estar vivendo en· 
tre os nativos. 

Apesar da fé inabalável no Criador, os jesuítas resolve
ram levar também, consigo, grande quantidade de bugi
gangas para presentear aos índios. 

Quando a canoa com os padres, o pedreiro e as bugi
gangas chegou à praia, numeroso grupo de nativos, prin
cipalmente mulheres e crianças, aproximou-se. 

Jorge de Lima em seu livro "Anchieta" <61> reconstituiu 
a cena do desembarque em Iperoíg dessa forma: 

"Reconhecidos pelos selvagens, distribuíram. as coisas. 
Machado para um, canivete para outro, espelhinhos para 
as mulheres, guizos à meninada da tribo, afagos e meigui
ces para todos. 

Depois Anchie·ta falou: 
- Alegrai-vos com nossa vinda e o nosso amor. Que

remos ficar entre vós, ensinar-vos as coisas de Deus, para 
que êle vos dê farto alimento, boa saúde, vitóiria sôbre os 

' . . . , , 
vossos 1n1m1gos . 

Nóbreg::i nada sabia sôbre a língua nativa (62>. Mas 
Anchieta estudara-a com profundidade. E não apenas a 
língua, mas os costumes. As fraquezas . Explorava-as com 
senso de opor"unidade. 

Contava com o seguinte raciocínio dos selvagens: 
Ora, se o padre desejava-lhes a vit6ria sôbre os ini· 

rnigos, era porque não aprovava a conduta dos "peros" .. 
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Depois de conquistar a confiança dos que os haviam 
rodeado, os jesuítas pediram para falar com o chefe Coa-
qull'· a ~-t~ f 

• r • i . , "\{ 1 

A esta altura, é bom que se diga, os tamoios, acam
pados a cêrca de cinqüenta quilôme.ros de Iperoíg, faziam 
preparativos para o completo exterrrúnio dos portuguêses. 
Contudo, precisavam de alguns dias para recomposição de 
suas tropas, onde o número de baixas era muito grande. 

Centenas de feridos eram transportados nas igaras 
para as diversas aldeias, onde as mulheres e os velhos 
procuravam tratar-lhes os ferimentos. 

O próprio Anchieta presenciou feridos na aldeia de 
Coaquira e ofereceu-se para ajudar na cura. Fato que 
muito sensibilizou aos nativos. 

Não foi naquele mesmo dia que os padres se avistaram 
com o principal Coaquira. Um dos guerreiros levou-os paro 
uma das ocas, oferecendo-lhes rêdes e mulheres. 

Falamos, já, da fidalguia com que os indígenas trata~ 
vam os hóspedes. 

Os dois padres e o pedreiro aceitaram de bom grado 
as rêdes, mas recusaram as mulheres. Não sem uma ex
plicação, que isso ofenderia à tribo. Mas com o muito gei
to que os jesuítas tinham para dizer as coisas. 

As nativas não compreenderam bem as razões da re
cusa. Mas no íntimo devem ter ficado satisfeitas. Pero Vaz 
de Caminha as descreve meigas, graciosas. Lery era um 
entusias:a de sua beleza física; do frescor permanente de 
sua pele bem cuidada. E em sua frente haviam três dos 
·mais dE..sengraçados espécimes da raça lusitana. 

As nativas não compreenderam mas saíram rindo. E os 
deixaram em paz. 

Coaquira só pudera atender ao chamado no dia se
guinte. Os padres já tremiam diante do ar conspirativo 
de alguns indios. E de tanto haverem espalhado que êles 
eram antropófagos, anteviam-se com os corpos franzinos, 
mais enrugados ainda, n·o moquém. 

Quando Coaquira os mandou chamar sentiram-se mais 
aliviados. Nóbrega, arrastando sua velhice e suas vari
zes, e Anchieta sua magreza e sua corcunda, trataram 
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de chegar o mais rápido possível à presença· do .velho ca· 
c1que. . ·· ; 

Ante a cordia lidade do chefe tamoio, principalmente 
com Anchieta , a quem era agradecido, os jesuítas falaram 
da missão que os trouxera. 

Diziam-se enviados de Deus para acertar a paz entre 
todos. Deus ha via castigado aos portuguêses, porque fo
ram maus, tentando perseguir e escravizar os filhos dessa 
terra tão imensa e boa. Quanto a êles, jesuí.as, nunca es
tiveram de acôrdo com essa política. Agora, entretanto, de 
tanto rogarem ao Senhor, conseguiram que os portuguêses 
tivessem aquela derrota e aceitassem fazer uma paz eter
na . Agora, tudo iria mudar. As relações entre portu
guêses e nativos deveriam ser as mais cordiais possíveis. 
Os brancos dariam de presente, às aldeias nativas, gran
de quantidade de sementes. Ensinariam o cultivo de várias 
espécies de plantações. E iriam ajudá-los na criação de 
aves e gado que mandaram buscar da Europa. Os índios 
planta ria m e criariam em suas próprias aldeias e negocia
riam com os brancos. Nenhum nativo seria mais escravo. 
Assim é que desejava o Senhor. E a ssim seria feito. 

Coaquira ficara a penas escutando. 
Achou ludo muito bom. Mas nada poderia decidir. Te

riam os padres de falar com os outros membros do Conse
lho e ouvir, finalmen :e, a opinião de Aimberê. 

O nome de Aimberê provocava calafrios nos jesuítas. 
Tinham-no como um canibal feroz, especialista em .comer 
carne de cria nças tenras. 

Quando os nativos da aldeia de Coaquira souberam 
que os padres eram realmente portuguêses, passaram a 
olhá-los com olhar feroz. 

Coaquira, entretanto, procurou conter a indignação da 
aldeia, dizendo q ue os padres estavam ali em missão es
pecia l e era m seus hóspedes. Deveriam ser respeitados. 
E despachou emissários para informar aos chefes confe· 
derados que na aldeia de lpéroíg dois padres estavam 
em missão de paz. Enviados pelos portuguêses. 

t 

-
' 

As condicões .. 
1 

• 
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O primeiro a chegar foi Cunhambebe. Seu pai tam
bém chamara-se Cunhambebe e fôra o primeiro chefe da 
Confederação dos Tamoios. Um dos mais ferozes inimigos 
dos portuguêses, de todos os :empos. 

O filho f êz prosperar a aldeia de Angra dos Reis. Gos
tava da agricultura. E mesmo quando mais intensa era a 
guerra contra os "peras", sempre encontrava meios de 
deixar parte de seus guerreiros nas tabas, ajudando aos 
velhos e às mulheres no trato da terra. Desenvolveu, mais 
que os outros, o plantio de cJgodão, de fumo e pimen:a, 
que trocava por instrumen.os, enfeites e utilidades, tanto 

\~ • li '' ,, com os mairs como com os peras . 
Ao saber da missão dos jesuítas, ficou satisfeito. De

sejava ardentemente a paz. 
Pindobuçu chegara logo depois. Perdera um de seus 

filhos, Comorim, em luta contra os "peras". E a filha tinhc 
sido levada pelos malditos brancos quando do ataque de 
Mem de Sá ao forte de Coligny. Era sua bela lguassu, es· 
pôsa de Aimberê. Restava-lhe um filho: um dos mais va
lentes tamoios. Chamava-se Parabuçu. ~.e vinha se tor-

1 ~ 
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nando um dos principais de sua aldeia. Era o orgulho do 
grande cacique. 

Velho, embora ainda rijo e disposto a lutar contra os 
"peras" nos campos de batalha, Pindobuçu mostrou-se sen
sível à realização de um acôrdo. 

Araraí chegou também. Era guaianás, e sua aldeia 
ficava no planalto. A poucas léguas do colégio dos jesuítas 
Perdera o filho, que era todo o orgulho de sua velhice: o 
valente Jagoanharo, morto por Tibiriçá, seu irmão. Jamais 
o perdoaria. Nem aos "peros". Seu voto seria pela guer
ra. Até o fim. 

Os outros chefes, cada qual com suas razões, mostra
vam opiniões as mais diversas sôbre a proposta de paz 
dos portuguêses, transmitida por Coaquira. 

Embora todos desejassem a paz e tranqililidade em 
suas terras, não acreditavam muito na conversa dos bran· 
cos. Contudo, o que fôsse possível fazer no sentido de vi
verem em paz e com respeito à sua liberdade, seriar-.1 ca
pazes de tentar. 

A opinião de Aimberê seria decisiva. 
Nóbrego e Anchieta temiam pela chegada do chefe 

supremo da Confederação. 
Fôra às pressas à sua aldeia em Uruçumirim. Recebe· 

ra comunicado de Ernesto: Potira acabava de lhe dar um 
neto. Chamar-se-ia também Aimberê. Em sua homenagem. 

Não fôsse a ausência de Iguassu, sua felicidade seria 
completa naqueles dias. 

Quando recebeu o emissário de Coaquira, falando 
da missão de paz dos portuguêses, sentiu a mesma des
confiança que sentira ao receber a notícia de Jagoanharo 
sôbre a adesão de Tibiriçá. Aquilo era astúcia de "pero". 

Não iria, porém, decidir por suas próprias opiniões. 
Teria de ouvir todo o Conselho. 

Por outro lado, gostaria de saber a opinião dos "mairs" 
que viviam em grupos pela Guanabara, muitos dêles dese
josos de retornar à sua pátria, enquanto outros, gostando 
da terra, integraram-se às próprias comunidades indígenas. 
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Chamou Ernesto, seu genro, e mandou que fôsse saber 
de seus compatrícios o que achariam daquela proposta de 
paz. 

Horas depois Ernesto voltava com as opiniões que tinha 
ouvido. Uns consideravam aquilo um ardil português. Até 
que se sentissem fortes para dar início a nova série de 
perseguições aos índios. E que, por isso mesmo, era mais 
certo que se acabasse de uma vez por tôdas com os por-.. tugueses. 

Outros eram de opinião que a paz, ainda que houves
se ardil de parte dos "peras", era útil aos 1ndios e aos fran
ceses. Dava-lhes tempo de organização. 

E terceiros, êstes em menor número e que professavam 
a religião católica, acreditavam na sinceridade dos padres, 
pois a igreja condenava realmente a escravidão. Por isso, 
o melhor seria, mesmo, a realização de um acôrdo. 

Partiu Aimberê à frente de dez canoas repletas de 
tamoios. Ernesto partiu um pouco mais atrás, com quatro 
canoas, conduzindo não apenas nativos mas, também, al
guns franceses que haviam se integrado, como êle, à vida 
tribal. 

Na altura da Ilha Grande, a frota de canoas encon
trou-se com o navio de José Adôrno. ~ste fêz sinal de que 
desejava parlamentar. Aimberê esperou que se aproximas
se a canoa capitaneada por Ernesto e mandou que o genro 
se inteirasse do que pretendia o comandante do barco. 

José Adôrno apresentou-se como genovês. Desejava 
falar com franceses da Guanabara. 

Ao saber que o comandante não era português, Aimbe
rê disse a Ernesto que cuidasse do assunto ,enquanto êle 
se dirigiria para Iperoíg, ao encontro dos jesuítas. 

A missão de Ernesto foi fácil de cumprir. Explicou a 
fosé Adôrno que em principio os franceses aceitavam as 
pazes, mas gostariam de saber as reais intenções dos portu
guêses. Adôrno garantiu, como seria de seu dever, fingin
do a maior imparcialidade, que os portuguêses estavam 
sendo sinceros. E quis saber, demonstrando certa apreen
são, o que poderia ocorrer com os padres no meio claque· 
les canibais. 
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Ernesto prometeu-lhe que nada aconteceria aos jesuí
tas, e que não havia nenhum canibal entre os :amoios. 

Enquanto isso, na aldeia de lperoig, logo depois da 
chegada de Aimberê, o Conselho foi reunido, com a pre
sença dos dois padres. 

Anchie ~a fêz o mesmo relato que fizera a Coaquira. 
E, de modo sagaz, deu a entender que o Governador-Geral, 
na Bahia, já despachara uma armada, com grande número 
de navios, repletos de soldados. Mas êle, Anchieta, pode
ria c:ss_egurar qu~ não haveria a menor agressão ou per· 
segu1çao aos índios, desde que fôsse acertada a paz. 

A muita habilidade do jesuíta impressionava a todos. 
Era preciso que as aldeias vivessem em paz. Os tamoios 
eram donos de suas terras. E Deus era sábio e bom para 
todos, punindo aos portuguêses qu·ando êstes desobedece
ram às suas leis. Deus queria ver os homens trabalhando 
como irmãos. Sem ódios. Desenvolvendo essa terra tão 
maravilhosa. Por outro lado, os portuguêses muito pode
riam ajudar aos tamoios, criando escolas, tratando dos 
doentes, como êle próprio já havia feito com Cooquira, que 
ali estava para servir de testemunha. Trazendo-lhes gali
nhas, porcos, vacas e outros animais domésticos de grande 
u tilidade. Ensinando-os a plant.::r algodão por método mais 
racional. Cul ivando a cana de açúcar e muitas outras plan
ta s, que iriam fazer melhorar as condições de vida das al-

. dei?s. E garantiam que não haveria mais perseguição aos 
nativos, de. forma alguma. Todos viveriam como amigos, tal 
como dese1ava o Senhor que criou o mundo. 

Depois de falar Anchieta, f :}lou cada um dos Conse
lheiros. 
· Ao final, Aimberê, ante o desejo geral de pacificação, 
estabeleceu suas condições: deveriam' ser postos em liber
dade todos os escravos índios que houvessem nos arroias 
portuguêses; e entregues aos confederados os traidores 
que se pass::ram para as hostes portuguêsas, entre os 
quais Tibiriçá. 

O chefe tamoio mostrou-se enérgico nas suas exigên
cias, c:!ue, aliás, mereceram aprovação geral do Conselho. 

Nao seria fácil ao jesuíta sair-se daquela enrascada. 
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Entretanto, depois de consultar Nóbrega, Anchieta respon· 
deu que a proposta, mui '.o justa, aliás, não poderia, entre
tanto, ser respondida por êles. Sàmente os chefes admi· 
nistrotivos de São Vicente teriam podêres para decidir. E 
que um dêles deveria acompanhá-los a fim de encerrar os 
entendimentos de paz. 

Era também ladino o tamoio. 
Sim. Compreendia que fôsse necessária a ida de um 

tamoio a São Vicente. E êle próprio, Aimberê, oferecia-se 
para embaixador. Trat:::ria pessoalmente da negociação. 
Mas, quanto aos jesuítas, deveriam perman.ecer em lperoíg. 
Responderiam pelo que lhe sucedesse. 

Leia-se êsse trecho de Antônio Franco sôbre a vida de 
Nóbrega: "Depois de vários dares e tomares se acabou 
com Aimberê que êste pon~o dos três que queria fôssem en
tregues se propuzesse aos principais da Capitania de São 
Vicente. Vindo êle nes~e partido, quis ser o embaixador da 
proposta. Tomaram os padres êste conselho para meter 
tempo, o qual costuma em negócios in '. rincados desfazer 
gr::xndes embaraços e descobrir novos caminhos~' (63). 

O navio de José Adôrno não saíra das imediações. 
Aguardava o término dos entendimentos de paz de que se 
encarregaram os jesuitas. E quando o comandante geno
vês viu aquêle aglomerado de índios na praia, julgou ter 
sido o assunto resolvido. Teriam tido êxito, os padres? 

O que vira José Adôrno, porém, fôra a despedida dos 
tamoios a seu chefe, que iria como embaixador a São Vi
cente. Com êle, queriam seguir mais cinco jovens guer· 
reiras. Entre os quais, Parabuçu, filho de Pindobuçu e 
cunhado de Aimberê, e Araken, guerreiro aimoré, que 
muito se destacou na luta con'ra os portuguêses. Aprovei
tariam o tempo em que o amigo estaria ocupado, porla
mentando com os brancos, e iriam tentar descobrir o pa
radeiro de lguassu, que J agoanharo vira puxada pelos ca
belos por um colono de Piratininga. 

Os índios iriam todos de canoa para São Vicente. Mas, 
ao passarem pelo navio de Adôrno, êste quis inteirar-se 
do ocorrido. Ciente, propôs-se a levá-los. 

Os padres e o pedreiro ficaram como reféns. 
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A chegada de Aimberê a Bertioga e, posteriormente, 
a Piratininga, põe em alvorôço a Capitania de São Vicente . 

Fôsse outra a situação, como gostariam os chefes por- • 
tuguêses de esquartejar o hereje e colocar sua cabeça 
numa estaca, para que servisse de exemplo! 

Mas os tempos eram outros. 
A vantagem, agora, estava com os tamoios . 

. Por outro lado, Anchie'.a e Nóbrega ficaram como re
féns e seriam fat8.lmente liquidados pelos "bugres" se al
guma coisa acontecesse a seu chefe. 

: Reuniram:-se as · principais autoridades e ouviram as 
condições de Aimberê: libertação dos escravos e entrega 

. go~ ,:traiqores, incluindo Tibiriçá . 

..-: :.::. Piz-se, a propósito dessa exigêncici, que Nóbrega . te
ria instruido, por carta, aos da Capitania de São Vicente, 
para não aceit:;rem, de forma alguma, as condições. Pre
feri:::m, os jesuítas, ser mortos e devorados pelos malditos 
.canibais, a ver cumprida semelhan:e indignidade. 

: . E~ verdade, é muito duvidoso que Nóbrega ou o ir
mào · Anchietá· tenha mandado diier tais coisas. ·Em primei-
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ro lugar porque não tinha portador. Pela narrativa é fá
cil de se compreender que os jesuítas não estiveram pes
soalmente com o comandante genovês depois da reunião 
dos chefes tamoios. Por outro lado, se aceitarom que Aim· 
berê fôsse parlamentar, não seria por acreditar que os de 
São Vicente tivessem maior tato diplomático e maior saga
cidade do que êles próprios, jesuítas, acostumados a lidar 
com os índios. 

Em verdade, êles aceitavam a troca de suas vidas pelas 
dos chefes nativos que haviam se passado para o lado 
dos portuguêses, e que eram Tibiriçá, Caiuby e outro cujo 
nome não nos foi possível ainda apurar. 

Mas o fato é que não foi necessário que morressem 
os padres no lugar dos traidores. E nem foi necessário que 
êstes fôssem entregues. Caiuby morrera durante os com· 
bates. 'r'ibiriçá morrera de doença não esclarecida. meses 
depois da batalha em que perecera Fernão de Sá. 

Ao saber da morte dos chefes traidores, Aimberê já 
se julgava algo desarmado em suas exigências. Res'.ava: 
porém, a libertação dos tamoios que se encontravam prisio
neiro1 e escravos dos brancos. 

Com pesar, os de Piratininga concordaram com a exi· 
gência. Que, aliás, não era muito significativa, pois a gran~ 
de maioria dos escravos havia aproveitado a derrota dos 
portuguêses para se rebeiar e fugir para as selvas. Certa
mente já se haviam incorporado à Confederação. 

Ent~·egariam, porém, aquêles que ainda trabalhassem 
nos núcleos coloniais e que não quizessem permanecer en·· 
tre os brancos. 

MO$ só fariam a enhega quando retomassem os ie· 
suítas que ficaram entre os selvagens. 

Aimberê mostrou-se intransigente. Já estava acostu· 
mado com a facilidade de prometer dos brancos e a d.ifi· 
culdade com que cumpriam tais promessas. 

Teria falado, com franqueza rude: 
- Vós "peros" sois mentirosos! 
Um dos jesuítas, certamente Luis da Grã, que era o 

mgj..s jmportante dêles na ocasião, desde que Nóbrega e 
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Anchiet~ c-stavam em Iperoig, procurou recolocar o pro
blema. 

Bem s~ia quanta verdade estava falando o selvagem. 
Mas erc necessário que a discussão não ganhasse maior 
calor, a fim de que as dificuldades não aumentassem, pre
judicando o acôrdo. 

Afinal, concordaram em que viria um dos dois jesuítas 
que haviam ficado como reféns na taba de Coaquira. E 
com éle se prosseguiria a discussão. 

É i:nportante que interrompamos aqui a marcha dos 
entendimer.tos sôbre a entrega de prisioneiros, o que ficou 
na dependência da chegada de um dos jesuítas. 

Vejamos o que sucedeu com Parabuçu, Araken e de· 
mais companheiros chegados com Aimberê à Capitania 
de São Vicente. 

Note-se que uma das providências iniciais dos chefes 
portuguêses à chegada dos tamoios foi cobri-los com tan
gas; pois não podiam admitir nudez nos núcleos coloniais. 
Além disso, as diversas vilas estavam recebendo, agora, 
muitas mulheres vindas de Lisboa e os principais adminis
tradores tinh·am suas famílias ali residentes. 

Par.:iliuçu, Araken e demais companheiros, metidos em 
suas tanges, começaram a manter conversações com guaia
nases e ca'rijós que habitavam pelas proximidades do co .. 
légio dos padres. 

Pro(;uravam saber notícias de uma índia que fôrçi ar· 
rastàda pelos ·cabelos, e de um índio que surgira na oca· 
sião, çhicoteàndo um colono. 

O ·epis6d.io ficára fdmoso entre os guaiÇmases. 
Não e!qi.ieciam. 
Primeiro, o indio nu, a qt+em emprestaram a tanga. 

Depois, a cena, na porta d·a igreja. O índio desapàrecera. 
A mulher ... a mulher ficara com os padres, que a teriam 
mandado para uma fazenda ou engenho onde serveria de 
criada. 

Falaram com os padres. E afinal conseguirant saber 
que lgu-:rs8u vivia como escrava da espôsa de um tal He· 
liodoro Eolxm; feitor de um engenho de propriedade de 

• 
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José Adôrrio, o comandante do bergantim que os havia 
trazido ·1e lperoíg. 

Aquela época o mundo já era pequeno ... 
Locali7ada Iguassu, o resto seria mais fácil. A não ser 

que estivesse morta. 
Preferiam não dar ciência do ocorrido a Aimberê. Em

bora tivessem certeza de que êste não se descuidaria tam· 
bém dê3se problema. 

E em verdade não se enganavam. 
Tão logo se viu livre àos encargos diplomáticos, Aimbe

rê decidiu empregar aquêles dias, em que teria de espe·· 
rar. um dos jesuítas, na tarefa de procurar o paradeiro da 

.... esposa. 
Chamou Parabuçu e demais companheiros e mandou 

que fôssem a Iperoíg e trouxessem um dos padres. 
Contudo, suas ordens só foram obedecidas em parte. 

Apenas um dos tamoios, Araken, foi a Iperoig. Os outros, 
inclusive Parabuçu, saltaram da canoa em que viajavam> 
logo depois da barra de Bertioga. Embrenharam-se na 
selva. 

Aimberê. por seu turno, foi realizar a mesma pesquisa 
que seus companheiros haviam feito. Encontr9u a emprêsa 
já facilit".'rda, 

Ac0nselhou-se, então, com um dos padres, sôbre a ma
neira de libertc.r a espôsa. 

"Não deveria haver qualquer dificuldade, desde. que 
se · chegt'.ls~·e a bom -têrmo no acôrdo de paz" - teriam 
dito os jesuítas. . , . . 

E, am .ve{Ciade, o· a$sunto seria tratado quando d.a che-
gada de Nóbrega. : 
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A chegada de Aroken, sem os outros, causou alvorô
ço na taba de Coaquira. lvfas logo se acalmaram todos, ao 
saber que Aimberê, Parabuçu e os demais estavam vivos 
e com saúde. 

Qu·.'.lnto aos jesuítas, ficaram contentes. Embora um 
dêles devesse ficar mais algum tempo entre os tamoios, 
aquilo era uma provação de Deus e seria mais um motivo 
para demonstrar devoção ao Criador. 

Depois de alguns dias prestigiados pela perspectiva do 
acôrdo de paz, os jesuitas começaram a ser hostilizados. 
pois nada se sabia de Aimberê e seus companheiros. 

Não fôsse a energia de Coaquira e Cunhambebe, que 
os fizeram seus hÓ5pedes, e há muito teriam sido liquida· 
dos pelos indios. 

Cer~a feita, quando se encontravam na praia e viram o 
aproximação de uma canoa cheia de nativos, os padres tr.'.l
taram de qanhar a aldeia. Contudo, a distância não era 
pequena. Nóbrega, cheio de chagas nas pernas e com o 
pé inchado, caminhava com dificuldade. Antes de chega
rem ao bo<3que qu9 mediava entre a praia e a aldeia, fi-
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cava u1n pequeno rio, que dava água até a cinturo Não 
se sabe se por rnêdc ou unicamente porque não tivera tem
po de des'"'alçcr as botas, o chefe provincial teve de ser 
carregado nas costas pelo pequeno corcunda. Antes a~ 
chegarem à outra margem, f:::ltou fôrças a Anchie~a e o 
padre Nob"'ega teve de mergtilhar no riacho. E quando che
garam à aldeia, ajudados por um dos indios menos agres
sivos, que aparecera por ac:.so, os jesuítas estavam prà~i
camente n11s. mostrando também suas vergonhas, tal como 
os nativos ' 64>. 

A chef:-~ada de Araken fôra, assim, providencial. 
Anchie+a, S(~m dúvida mais bravo, e menos graduado 

na Ordem, além de conhecedor da língua do selvícola. 
aceitou a incumbência de permanecer, em companhia do 
pedreiro I.:.1as, €s.e muito amedrontado, servindo de gra
cejo pai.·a os t:::moios, principalmente as mulheres. 

Nóbreqa partiu de volta com Araken e mais alguns 
índios, numa igara. Em meio à viagem, foram colhidos por 
uma te111pnstade, mas conseguiram salvar-se, sendo o je
suíta entregue em Bertioga. Dali, seus próprios patrícios 
se encarre Jaram de levá-lo a Piratininga. 

A chegada do Provincicl foi motivo de grandes festas 
na lgre)a de São Paulo. 

Rez~u-~e m.issa. E muitos pedidos foram feitos para a 
volta muito breve do irmão Anchie.a, que ficou entre os 
terríveis canibais. 

O Provincial chegara muito alquebrado e precisou fi· 
car alguns dias de repo11so, antes que as negociações de 
paz puuessem ser concluídas. 

Aquela de1nora vinha deixando intranqüilo Aimberê, 
que estava ansioso por saber a verdade sôbre lguassu, 
desde que se havia inteirado do sí io exato para onde te
ria ido. N.:to queria, entretanto, precipitar os aconte:-imen
tos. Se·.l dever. como chefe, era libertar todos os prisionei· 
ros e ncio apenas a espôsa. E, a serviço da paz, teri0 de 
fazê-lo ce forme regular. 

Por isso, ccmpreendeu que deveria ter paciência e es
perar que o paàre ~e restabelecesse. 

Aimt>erê nêio deixou de ter suas razões. 

• 
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Restabelecido o Provincial, tratou êste, com as auto
ridades, de pro~1idenciar a entrega dos selvagens que não 
desejasseffi viver como crigtãos. Nessa tarefa, foram co
locados à disposiçéío do jesuíta alguns soldados, que, em 
companhia do chefe tamoio, iam percorrendo fazendas e 
engenhos, durante vários dics, para libertar os nativos es · 
cravizados. 

Con10 que se marjrizando, Aimberê deixara par:! vi
sitar em último lugar as fazendas e engenhos de José Adôr
no, adnliaistrados por Heliod.oro Eoban. 

Afin.::l, chegara à residência do administrador. Estava 
rlesE:rta. 

Nada puderam atinar, nem êle, nem o Provincial, nem 
os soldados, nem ninguém, com o que pudera ter ocorrido. 

Alguns colonos, que mcravam na redondeza, apena$ 
podiam infor:nar que desde alguns dias não eram victos. 

E qu Eto à escrava? 
Estct v1v.a a ferros. Não queria ser domada de jeito 

algum. Contudo, também não fôra encontrada. 
Aimberê sentiu-se como depois de uma derrota. 
E preferira, em verdade, a morte heróica, no campo 

da luta, àquela sensação estranha, de fraqueza, que lhe 
parecia querer sufocar a garganta. 

Era, no entanto, o chefe de 11ma Confederação de va
lentes. Não se deixarici vencer >= ·>r mais essa adversidade. 
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A partida de Aimberê, apenas uma dúvida persistia 
entre os brancos: teria palavra, o "bugre"? Mandaria de 
volta Anchieta? 

Demonstrara não ser nenhum tôlo. Tivera suas exigên
cias pràticamente satisfeitas. Percorrera em liberdade tôd.a 
a Capitania. Verificara, com seus olhos de chefe guerreiro 
experiente, as posições mais fáceis de ser combatidas. E, o 
pior, verificara que · não tinham, os portuguêses, fôrça sufi
ciente para conter um ataque maciço de selvagens. 

Manteria a palavra, o "bugre"? 
Quando Aimberê retomou à taba de Coaquira, o pe

queno corcunda já havia conquistado inclusive o respeito 
dos outros membros do Conselho. Parece, inclusive, que o 
'Ler ficado sozinho, sem a assistência e o mêdo de Nóbrega, 
dera-lhe maior vitalidade. Diàriamente rezava missa que 
0s indígenas assistiam se111. muito compreender. Depois 
reyelç:tva ao~ chefes conhecimentos sôbre agricultura, pe
cuária, alimentação, medicina. Sôbre quase todos os ra
mos de atividade. 

. Âté certos costumes da' tribo conseguiu alterar. 
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Certa ocasião viu uma índia enterrando o filho recem
nascido. Protestou energicamente contra aquêle ato, que 
feria as leis de Deus. 

Explicaram-lhe, os índios, que aquela p:ática era nor 
mal. A criança não deveria viver. Era filha de um ex-hós
pede da tribo, que se fôra. E a índia não poderia ficar com 
aquêle filho, pois não era do seu marido. Aquilo não pe
sava nada contra a mulher. Somente contra a criança. O 
mesmo aconiecia com os íilhos dos prisioneiros que iriam 
ser mortos. Todos tinham direito a ter mulher antes de 
receber o golpe do tacape. Seu filho, porém, seria morto. 
A mulher que servira de espôsa ao prisioneiro não se sen
tia em nada diminuída. Pelo contrário. Tinha mais res
peito da tribo. Também se a mulher perdesse o marido, 
ainda grávida, e contraís:se nôvo m·atrimônio, o filho de 
primeiro seria enterrado vivo por não ser fruto do matri-

""' . . ...... . mon10 em v1genc1a. 
Anchieta compreendeu a explicação dos selvage11s, 

mas afirmou que se aquêl.es atos não diminuíam o res
peito que se devia às mulhe1 es, muito menos deveria pesar 
contra a críançc'. que vinha ao mundo e nenhuma culpa ti
nha daqueles c~os. 

E, dizendo isto, tomou o criança dos braços da índia, 
dizendo que aquêle menino seria seu filho, dali por diante. 

O ato t~ve grande rep0rci1ssão na aldeia. E o Con
selho da tribo !'esolveu corsultar o pajé. 

Foi um dia muito agitacJo para o pequeno corcunda. 
Conseguiria, entretanto. mais uma grande vitória para 

a sua causa. 
O pajé, -ç-onào fumaça pela bôca e pelas narinas, fazen

do estrepolias, danç,ando, conversando com o maracá, não 
conseguiu amedrontar Anchieta. Pelo contrário. Era muito 
mais fácil, com sua argúci..1 e inteligência, destruir falsá
rios do que enfrentar a sinceridade de homens como Aim
berê. 

E as mágicas do pajé lC' ·go foram desmascaradas pelo 
jesuíta. Quando o feiticeiro afirmou que a criança marabá. 
se não fôsse morta, provocaria a destruição da aldeia, o 
irmõo Anchieta quis saber a razão. 
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E o pajé falou, então, que no dia seguinte nasceriam 
monstros da cabeça e do trC"'nco da infeliz criançc:. Serpen
tes enormes que arrasariarr. a aldeia inteira . 

• 
Calmo, o Jesuíta desafiou-o. Iria mostrar como mais 

forte que sua feitiçaria era o poder do Deus dos cris!ãos. 
Iria êle, Anch1e:a, ficar corr a criança durante tôda a noi
te, em lugar d<:-serto. Se cs monstros aparecessem, seria 
êle o primeiro a ser devoraco. E se não aparecessem, êle, 
pajé, confessaria que era um mentiroso e submeter-se-ia 
a severo castigo. 

O pajé tremeu. Confessou a mentira. E pediu que o 
jesuíta e a tribo o perdoasEem. 

Sentia-se, Anchieta, em estado de graça. 
Ainda tivera tempo suficiente para escrever um poer.1a 

de cinco mil palavras em louvor da Virgem. 
Assevera-se que o teria escrito na areia da praia de 

Iperoíg, decorando estrofe por estrofe. O mais provável, 
entretanto, é que haja composto seu poema depois de 
sua volta a São Vicente. 

Muitas recordações teria o missionário católico da 
quele contato com os tamoios. 

Gabava-se, inclusive, de ter salvo de Satanás as almas 
de vários guerreiros. 

l'Jaqueles dias, a aldeia de Coaquira ainda estava 
cheia de fetidos da guerra contra os "peros". Anchieta 
matava o tempo trabalhando o corpo e a alma dos mo· 
ribundos. Com o canivete que sempre o acompanhava 
desde que Ignácio de Loiola permitiu a sangria como tra
tamento, chegou a salvar algumas vidas. Mas sua preo
cupação fundamental era salvar as almas. Arrancava a 
confissão, o arrependimento e a aceitação do credo cris
tão aos guerreiros, antes que êstes expirassem. Molhava 
o lenço, espremia-o na cabeça do moribundo, fazia o sinal 
da cruz "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
eu te batizo", e uma alma estava salva do poder de Sa· 
tanás. 

Ao avistar Airnberê, Anchieta, que não o suportava. 
alegrou-se. Era sinal de que o acôrdo fôra concluído. 

Agora, era confiar na palavra do "bugre". 
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Seria devolvido aos set·s? 
No íntimo, o missionário tinha certeza de que seria 

devolvido. Conhecia suficientemente os selvagens. Jamais 
poderia duvidar de sua palavra. 

Em carta que escreveu ao Geral Diogo Lainez, apesar 
de chamar aos tamoios de "brava e carniceira nação" <

65>, 
de bárbaros, tigres, cães danados etc., não encontrou um 
só mo~ivo para duvidar da palavra de qualquer de seus 
chefes. Quanto a Aimberê. c;ue merecia sua maior antipa
tia, tratava-o assim: "Homem alto, sêco, e de catadura tris
te e carregada, de quem tínl:umos sabido ser mui cruel" <66). 

Não obsLan~e, naquele n1omento Aimberê deveria ter
lhe parecido u111 anjo enviado do céu. 

Ninguém tão esperado. Nenhum outro que chegasse 
ter-ihe-ia ag-:-udado mais de que o chefe supremo dos ta
moios. 

A maioria ias principr.iis da Confederação estava de 
volta às sua~ uldeias. E A;:. lberê decidiu ir também para 
a sua, em U1 uçumirim. 

Ia com o coração apertado. 
Conquistara a paz. RE=olizara um acôrdo em que ·:: 

Confederação d ·.)S Tamoios aparecia como a grande vi
toriosa. E mostrava-se ainda magnânimo, pois não exigir".:l 
dos venr:idos senão que vjv~ssem em paz. 

Mesmo ..:issírn, voltava de fisionomia carregada. 
Deixou Anc!11eta aos cu;dados de Coaquira e Cunham

bebe. ~stes se encarregari.01r: de levá-lo de volta a Pira
tininga. 

E, de fato, a 14 de setembro, Cunhambebe foi levar o 
jesuita, que ao se despedir mandou dizer aos tamoios que 
aquêle acôrao jamais seria rompido por culpa dos por~u-

,. 
g-ue$es. 

. .. 
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O reencontro • 
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A imberê deixou a aldeia de Coaquira, em sua igara 
com remo de pá dupla. 

:f:sse tipo de remo mostrava uma certa evolução dos 
tupinambás do Rio de Janeiro sôbre as demais tribos. Se
gundo oõserva Artur Ramos em sua Introdução à Antropo
logia Brasileira, não há exemplo do uso dêsses remos por 
qualquer outra nação indígena no Brasil do século XVI. 

Voltemos, porém, à nossa narrativa. 
Aimberê navegava, a tôda fôrça de seus braços mus

culosos. Solitário, enfrentando o mar violento naquelas cos
tas cheias de penedos, seu pensamento percorria os dias 
de sua mocidade, quando os brancos ainda não tinham re
solvido definitivamente destruir suas aldeias e escravizar 
sua gente. A principio, preocupavam-se apenas com o pau
brasil. Ouvira de seu pai, inclusive, referências à bondade 
dos homens brancos que traziam coisas valiosas, como es ·· 
pelhos, pentes, machados e tanta coisa mais e só queriam 
dêles aquela madeira de que havia tanta na floresta. 

Depois, no entanto, resolveram formar vilas, tomando 
suas terras e escravizando seus irmãos. 
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Mas isso era o passado. Agora haviam co:1cluí~o um 
acôr9.o de paz. Acreditavam que os '-'peros" o cumprissem 

Havia esperança de volta aos 'bons tempos da pro· 
dução. Poderiam, agora, reorganizar as alegres expedi
ções de caça e pesca, no que eram de uma pestreza in
comparável. 

Hans Staden afirma, admirado, em seu livro "Viagem 
ao Brasil", que eram realmente, os selvagens brasileiros, 
incomparáveis nos misteres da caça e da pesca. 

Na mata, andavam de cabeça erguida, atentos ao 
menor movimento de qualquer ave, macaco, tapir ou de 
outro animal, de pequeno ou grande porte. 

Olhos e ouvidos prodigiosos, e ainda mais prodigiosa 
rapidez de movimentos, mal se apercebia, o selvagem. do 
local onde a caça se encontrava, e a flecha logo se des
prendia do arco, atirada pela fôrça de seus músculos, atin
gindo, certeira, o alvo. 

No mar ou nos rios, nas expedições de pesca, mos· 
travam a mesma incomparável habilidade. Visto o peixe, 
a flecha era disparada incontinenti. Se o peixe era gran
de e não morria com a flechada, ganhando as profundezas, 
seguia o tamoio ao seu encalço, senhor do elemen~o líqui
do, lutando até trazê-lo às margens, sorridente e vitorioso. 

De tudo isso recordava Aimberê, naquele regresso :1 

Uruçumirim. 
Lastimável era, apenas, que chegasse à sua aldeia; 

onde haveriam de voltar êsses bons tempos da produ.ção, 
e não tivesse em sua rêde a mulher que escolhera ~ara 

" esposa. . 
Possuía outras, é verdade. Mas nenhuma que se com

parasse, em afeto e beleza, à sua Iguassu. 
Gonsalves Magalhães, em seu poema já citado, diz 

que "amava Aimberê a sua tenra noiva como um lírio 
prestes c;:t abrir o . cálice mimoso aos beijos do colibri". 

Contudo, .mal tiv~ra ' tempo de possuí'-la . . 
.. . A.prisionada que fôra pelos portuguê.ses, Aimberê nãc 

tinha mais esperanças. tje encontrá-la.. ' 
. . . . . . 
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Ao aproximar-se da Ilha da Carioca, formada pela bi
furcação do rio do mesmo nome e do braço denominado 
Catete, o grande gue·rreiro ainda se envolvia nas suas re
cordações. 

Foi arrancado, entretanto, de seus tristes pensamentos, 
pelo barulho que faziam os seus, dançando e cantando, 
como se houvessem motivos para tanta alegria. 

Motivos não faltavam, aliás. A partir daquele data, 
poderiam outra vez plantar e colhêr, caçar e pescar. Tudo 
isso justificava as maiores expansões. f:le, porém, é que não 
era forte o suficiente para romper com aquela tristeza que 
lhe amargurava o peito. Não estava sendo um verdadeir0 
chefe. Um verdadeiro morubixaba. Mais do que isso: o 
primeiro de uma confederação. 

Encostou sorrateiramente a igara junto a um arbusto 
e foi-se chegando mais para perto da aldeia. 

Que vira?! 
Vários brancos I amarrados e prêsos a troncos de árvo~ 

re .. enquanto sua gente cantava, dançava e cauinava. 
Estavam loucos? Então não sabiam que houvera um 

acôrdo de paz? 
Teriam esquecido as leis tamoias, que puniam seve

rament~ aos que descumprissem os tratados? 
Era um·a lei natural, aceita por tôdas as tribos. Refe

rendada a paz, esta só poderia ser violada mediante a~i
so. E· a paz tivera o referendo não apenas de uma ncçao 
tamoia. Mas de tôdas as nações tamoias confederadas. 
Desrespeitar êsse compromisso seria desmoralizar a pa-
lavra empenhada e sempre respeitada dos brasis. Agorc:-, 
certamente teria de pedir desculpas aos brancos, aos qua13 
enviariam as cabeças dos que descumpriram o acôrdo. 

Logo, no entanto, Aimberê esquecia os brancos. Es
quecia tudo. 

Primeiro, avistou Ernesto e sua filha Potira. Depoi.:::>, 
Parabuçu, Pindobuçu e. . . não pôde conter-se. Soltou um 
grito de alegria e correu para abraçar sua Iguassu. 

Parabuçu e os demais companheiros que haviam :lei· 
xado a igcra de Araken pouco depois de Bertioga, tinharr. 
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ido exatamente à casa do feitor de José Adôrno. E lá en
contraram a espôsa de Aimberê sendo chicoteada por He
liodoro Eoban. 

Chegaram sem ser pressentidos e sem ser pressentidos 
saíram) levando Heliodoro, a espôsa, a filha, e a bela 
Iguassu. 

Os brancos estavam prêsos, a espera de que êle, Aim
berê, decidisse sôbre seu destino. 

O chefe tamoio, sem mais aquêle ar triste de lôbo 
solitário, determinou a um dos seus que levasse os brancos 
e os deixasse nas proximidades de Bertioga. 

• 

().C 

I 

' 
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Paz violada 
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A partir de Iperoíg, e por muitos meses, houve um 
período de relativa calma. 

Reinava paz entre índios, franceses e portuguêses. 
Os nativos trataram da reorganização de suas aldeias, 

embora sem desfazerem os laços com que haviam estabele
cido a Confederação. Apenas, a reunião do Conselho con
federado só seria realizada quando houvesse real neces· 
sidade~ 

Quanto aos franceses, pràticamente haviam deixado de 
existir como fôrça organizada sequer numa feitoria. Subsis
tiam apenas alguns grupos de colonos, espalhados pelo li
toral, alguns vivendo entre os índios, inteiramente identifi
cados com êstes, como era o caso de Ernesto, que se casara 
com Polira, filha de Aimberê. 

Contudo, os grupos de colonos que permaneciam isola
dos, sem querer ligação direta com os índios, ainda espera
vam a reorganização da França Antártica. E , mantinham 
contratos com emprêsas comerciais francesas, que de tem
pos em tempos mandavam buscar bau-brasil, pimenta, aves 
e animais de várias espécies. :t:les serviam de intermediá-
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rios junto aos índios, que, por sua vez, já não queriam tan
tas bugigangas e exigiam cada vez mais utilidades. Ins
truídos naturalmente por Ernesto e outros franceses que vi
viam nas comunidades indígenas, ou tupinambás chega
ram a obter, importados da França, até teores com que 
faziam suas rêdes e exportavam em operações vantajosas 
para a Europa. E grande foi o alvorôço dos índios quando 
chegaram as primeiras cabeças de gado vacum mandadas 
buscar da França por Ernesto. Os animais provocaram ver
dadeiras cenas de pavor entre as mulheres, que não com
preendiam como animais daquele porte poderiam ser tão 
mansos. 

Os portuguêses, porém, não tinham condições paro con
tinuar cumprindo um acôrdo que em nada os beneficiava. 

Explica-se: enquanto os franceses viviam entre os ín
dios, adaptando-se à vida na sociedade tribal, procurando 
erguê-la com seus ensinamentos, o português queria o con
trário. Queria que o índio se adaptasse de chôfre aos seus 
costumes. O que não tinha sido possível, até então, nem 
mesmo com o trabalho persistente e corajoso dos jesuítas. 
E os índios que se tornavam cristãos e passavam a inteqrar 
a sociedade portuguêsa, de tal modo ficavam deslocados 
que se constituíam mais num estôrvo do que numa ajuda. 

Apenas nos colégios dos padres, que também já pos
suíam suas fazendas e aldeias próprias, a prática do traba
lho indígena era possível. E isto porque recebi·am êles par
te dos dízimos cobrados pela Coroa aos colonos, o que fa
zia com que a situação econômica dos colégios fôsse das 
melhores. 

Mostra Sérgio Buarque de Holanda, em sua "Histó_ria 
Geral da Civilização Brasileira", que o alvará de D. Sebas
tião, datado de 1564, fixando o padrão de "redízima de to
dos os dízimos e direitos que pertenceram a El-Rei em 
todo o Brasil" como esmola para sustentação do Colégio 
da Bahia, permitiu aos inacianos os recursos de que preci
savam para seus empreendimentos missionários em todo 
.o País. 

Diz ainda Sérgio Buarque de Holanda: 
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"O plano da redízima, segundo atestam as carta<- de 
NóbregC:, foi cuidadosamente preparado. Nóbrega 0;1na~ 
rc; .anter1omente sôbre a necessidade da instituição d~ um 
d1z~mo que pud?~se assegurar a perp<Stuidade dos estabe
lec1ment<?s J~su1hcos. E a~ modestas reivindicações do 
grande inaciano foram prodigamente recompensada~". 

Os colonos, entretanto, não tinham condições para con
tratar t.ra?alho remunerado. Nem para importar escravos 
da Guine, como faziam os de Pernambuco e da Bahia 
E .trc:~alhar r;o e:ito, no cabo da enxada, ou manej~ndo a~ 
pr1m1hvas ~<;1qu1nas. d9s engenhos, não era coisa que se 
pudesse ex1g1r de cr1staos, vindos de Portugal para averttu
ra: fortuna, sonh·ando em possuir seus engenhos, suas pro
priedades, seus escravos. 

Por outro lado, nem m~smo os padres eram contrá-. . , . ' 
r_10~, em pr1nc1p10, a E1scravatura. Tanto que, em carta di-
:1g1da pelo padre Nóbrega ao colégio de Coimbra, lê-se 
isto: 

/ "Há cá muita soma de casados em Portugal que vivem 
ca em graves pecados: a uns fazemos ir, outros mandam 
bu~car suas .mul?eres. Porém, de 1udo o que me alegra 
mais .o espírito e ver por experiência o fruto que se faz 
nos escravos dos cristãos, os quais com grande descuído 
dos seus senhores, vi:riam gentílicamente em graves peca
d?s. Agora, o~vem missas cada domingo e festa e têm dou
trina e pregaçao na sua língua às tardes" (67). 

Como se vê, o importante para o jesuíta não era haver 
ou. não haver escravismo. O importante era que 0 índio 
estivesse ao alcance de sua pregação. 

E aos poucos foram os portuguêses esquecendo os 
compromissos de Iperoíg. 

Os principais dirigentes das capitanias e os padres fo
ram fechando os olhos a novas tentativas de escravizar 
nativos. 

Já se havia passado mais de um ano do acôrdo e a 
Capitania estava agora reforçada de novas tropas enviadas 
por Mem de Sá e recebidas de Lisboa. 
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Paulo Proença, Francisco Ennes, Simão Jorge, J oanes 
Alves, Jerônimo Leitão, todos homens ligados a João Rama· 
lho e residentes em Piratininga, voltaram às operações ditas 
de resgate ou preagem. 

E Berlinck, em "Fatôres adversos na formação brasilei
,, d. ra , iz: 

"Sob pressão dessas lamúrias, de miséria por falta de 
escravo, porque o português e seus descendentes já se ti
nham desabituado definitivamente ao trabalho, foi organi
zada a expedição de resgate de Jerônimo Leitão, que trouxe 
muitos escravos. Foi seguida de outras" (68). 

Aquêles que desconfiavam que os "bugres" não cum
pririam o acôrdo de paz, foram os primeiros a descumpri-lo. 

Em seu "Quando o Brasil Amanhecia", A. Rangel faz 
aparecer a figura de um pajé diante de Pindobuçu, quando 
êste olhava a partida de Anchieta de Iperoíg para Pirati-. 
n1nga: 

"A boipeva deixa o veneno em terra quando se r1tira 
à água. Porque o deixaram partir? Pany perderia a pe
çonha tal a mandioca raspada com a casca da ostra, es
premida no tipity e sêca ao fogo. A guerra é a vontade de 
viver. O branco revestiu-se da côr do araoaçu para enfra· 
quecer o filho da ·terra, persuadi-lo de apodrecer na paz 
e de mudar os costumes dos seus maiores, deixando-se ma
tar e engolir mais depressa. Até o valente Cunhambebe 
foi iludido. A liberdade vai morrer. Tamoio está perdido. 
Não haverá mais lugar para êle em Pindorama. Cupim há 
de comer lperoíg. Não lhe restará mais o tôco de um 
esteio ... C69>" 

Realmente, muito cedo esqueceram os portuguêses o 
acôrdo de lperoíg. Como são esquecidos certas leis e tra
tados de hoje. Ficam no papel que o cupim há de comer. 

f 

' 

' 

As guerrilhas 
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N a a ldeia de Uruçumirim a primeira notícia chegou 
através de Ernesto. Havia saído com alguns tamoios a vi
sitar a aldeia de Coaquira, lá para as bandas de Iperoíg. 

Pedira-lhe Aimberê que fôsse verificar as plantações 
de algodão do velho cacique, feitas através de métodos 
que os "peros" teriam ensinado. 

Aimberê, depois de adquiridos alguns teares da Fran
ça, cujo manejo as mulheres nativas já haviam aprendido, 
aceitara a idéia de Ernesto de fabricar uma grande quan
tidade de rêde para trocar por utilidades européias. 

Mas estava precisando de muito algodão. E as terras 
da Guanabara não o produziam de boa qualidade, talvez 
em virtude do método empregado. Mandou qu·e o genro 
f ôsse consultar Coaquira. 

Ao chegar, no entanto, a Iperoíg, deparou-se Ernes
to com um quadro que lhe f êz correr lágrimas aos oihos: 
tôdas as ocas haviam sido queimadas, vários nativos mor
tos em meio aos escombros ou pela praia. Alguns poucos, 
que escaparam à fúria sanguinolenta dos brancos, conta
ram a Ernesto que os portuguêses h·aviam levado centenas 
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de prisioneiros para São Vicente. O velho cacique lutara 
como um bravo e fôra dos primeiros a morrer. 

Saberiam, mais tarde, que parte daqueles indígenas 
seria empregada nos engenhos e plantações. Outra par:e 
seguiria nas expedições de Brás Cubas e demais aventurei
ros, em busca de minas de ouro pelo interior. 

Aimberê mostrou-se indignado. 
Lembrava Coaquira defendendo a paz na reunião de 

Iperoíg. O velho cacique arriscara seu próprio pres ígio 
na tribo e na Confederação, para defender a vida dos pa
dres que lhe haviam pedido proteção. 

Aquela era a retribuição dos "peros". 
Aimberê manda emissários a tôdas as aldeias conf e

deradas, convocando a reunião do Grande Conselho. 
E antes da partida dos primeiros correios, chega-lhe a 

triste notícia da morte de Ararai. Trouxe-a um guerreiro 
guaianás, jovem valente que muitos serviços prestara à 
causa confederada. A aldeia f ôra invadida de surprêsa 
pelos brancos, que os haviam cercado. Os indígenas, con
fiantes no tratado de paz, já não cuidavam, com o mesmo 
zêlo de antes, de suas fortificações. E quase não puderam 
oferecer resistência na taba. Numerosos dêles morreram. 
E dos primeiros foi Ara raí, de eterna memória. 

Grande parte dos guaianases, porém, conseguiu sal
var-se, descendo para o vale do Paraíba, sob a chefia de 
um nôvo principal eleito, de nome Kebyra, parente de uma 
das espôsas de Araraí. Estabeleceu-se à margem do rio e, 
ajudado por uma tribo goitacás que acampava na região, 
pôde esperar os portuguêses e liquidá-los, um por um. 

Embora estivessem entregues, quase tôdas ·as tribos, 
inclusive as mais atrasadas do interior, a tarefas agrícolas 
ou de caça e pesca, Aimberê conseguiu reunir o Grandé 
Conselho, em curto espaço de tempo. 

E sem mais delongas foi aprovada, por decisão unâni
me, nova guerra de morte contra os portuguêses. 

A tática que usariam, entretanto, diferençava-3e dcque
las empregadas nas campanhas anteriores. 

\. 
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Quando d·a primeira chegada de Mem de Sá à Gua
nabara, haviam deslocado todos os guerreiros para o pla
nalto. Colhidos de surprêsa na baía, não puderam chegar 
em tempo para ajudar os "mairs" no Forte Coligny. 

Durante a guerra vitoriosa, em que enfrentaram o po
deroso exército de Fernão de Sá, tinham empregado tática 
diferente mas utilizando todos os guerreiros disponíveis. 

Agora, que tinham iniciado um período a que se po
deria chamar de modernização da sociedade tribal, com e 
desenvolvimento da produção agrícola, da pecuária e do 
fabrico de utilidades, não· poderiam deixar as tabas ao 
abandono. 

Instruídos pelos franceses, passaram a descentralizar 
o comando, havendo responsáveis pelo setor agrícola, pelo 
setor de caça, da pesca, do fabrico de rêdes etc. ·rais res
ponsáveis deveriam estar à testa da produção, com seu 
exército em plena atividade. 

Por isso que Aimberê decidiu não se fazer uma guerra 
de extermínio. Mesmo por considerar que os portuguêses 
teriam fôrças suficientes, agora, na Capitania, para esma
gar um ataque em massa. 

Resolveu minar o adversário, ferindo-o em suas diver
sas frentes. Utilizando apenas uma parcela de homens de 
cada aldeia, de forma a não desfalcá-las no setor da pro
dução. 

Assim, um grupo de dez canoas seguiu pelo litoral, en
trou pelo rio Iperoíg, parando dois ou três quilômetros aci
ma da antiga aldeia de Coaquira. Os guerreiros saltaram, 
embrenharam-se na floresta, e diàriamente começaram a fa
zer sortidas a fazendas e engenhos. 

Outro grupo de canoas seguiu o curso do Paraíba até 
a região das cachoeiras. Ali, seus guerreiros saltaram, es
conderam as igaras em determinado local do bosque, e su
biram a serra. Vários colonos portuguêses haviam se esta
belecido também naquelas imediações e começaram a so
Írer os ataques de surprêsa dos tamoios confederados. 
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E vários outros grupos foram distribuídos do litoral ao 
planalto, de sorte que os portuguêses eram atacados em 
todos os flancos, ao mesmo tempo. 

A continuidade dos ataques tamoios começou a ater· 
rorizar novamente aos colonos vicentinos. 

Padres e administradores entraram novamente em cho· 
que. Os primeiros, responsabilizando aos alcaides, chefe~ 
de armas e principais autoridades por incentivar o escra· 
vismo, que poderia levar à destruição do trabalho coloni
zador português em terras do Brasil. 

Contudo, esquecendo as próprias divergências, e nc 
afã de salvar as peles, escreviam, uns e outros, ao Gover 
nador-Geral e ao Rei, dizendo que os índios haviam des· 
respeitado o tratado de lperoíg e que se constituíam numa 
ameaça ainda mais perigosa do que a dos tempos em que 
pereceu Fernão de Sá. Em suas cartas, padres, administra· 
dores e colonos mostravam que era necessário, de uma vez 
por tôdas, liquidar com êsses grupos de endemoniados qus 
punham em perigo a causa portuguêsa no Brasil. 

Não foram tão rápidas, como esperavam os de São Vi
cente, as providências do Rei e do Governador-Geral. 

Durante vários meses não cessaram os ataques dos to.~ . 
mo1os. 

De tempos em tempos mandavam revezar os combaten
tes, fazendo com que os da frente da guerra trocassem de 
posição com os que lutavam na batalha da produção. 

Morreu muito índio e muito português nesses comba· 
tes, que se amiudavam. O desfêcho era uma incógnita. 

Nem os portuguêses desejavam a luta aberta come 
ocorrera no Rio Quiraré, antes da paz de lperoíg, nem os 
tamoios desejavam pepetrar nas paliçadas, recordando a. 
derrota sofrida à época de Tibiriçá. 

Em uma das viagens de Ernesto, o genro francês dE\ 
Aimberê trouxe-lhe novidades. 

Estivera com um comandante de nave genovesa quE". 
ancorara nas proximidades de Angra dos Reis. Havia so 
frido violenta tempestade e o barco roçou a quilha num 
recife, sofrendo séria avaria. O homem estava em pânicc, 
quando passava Ernesto em uma canoa repleta de tamoios 
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Os índios ajudaram a consertar o barco e o genovês ficou 
muito agradecido. Em troca, revelou que estivera na Ilha 
de São Sebastião, entabolando negócios com um grupo 
de colonos flamengos que ali se estabelecera com plantio 
de cana de açúcar. E dêles soubera notícias da próxima 
vinda, ao Rio de Janeiro, de uma grande armada portuguê· 
sa. Os portuguêses estavam resolvidos a ocupar definiti
vamente a Guanabara, expulsando de lá os nativos e os 
franceses. 

Como teria primeiro de ir a Uruçumirim antes de re
gressar ao campo de batalha, Ernesto resolveu disc~t~ :' 
assunto com os franceses, encontrando-os bastante d1v1d1-
dos. Uns opinavam· que o melhor era deixare~ log~ aqu~
le lugar. Ernesto tentara explicar-lhes que nao ad1ant.ar1a 
mudar para outra região. No interior seria impraticável. a 
vida para os franceses que viviam unicamente do comércio. 
E 0 litoral, de Norte a Sul, vinha sendo ocupado pelos por
tuguêses. Desde o regresso de Villegagnon, a França res~l
vera abandonar a idéia de fixar-se na nova terra, p::-efer1n · 
do apenas mandar embarcações em emprêsas puramente 

. . 
comerc1a1s . 

Diante de tal exposição de Ernesto, o grupo que pensa
va em mudar de região passou a defender outra tese: os 
franceses deveriam pegar o primeiro navio e voltar à pátria. 

Uma pequena facção opinava pela permanênci~ ~os 
franceses na Guanabara, mas enta1?_oland? ne_g~c1aç?es 
com os portuguêses. O certo é que n?o mais ex1st1a f~1to
ria francesa na baía do Rio de Janeiro. O forte Cohgny 
era um montão de ruínas. Restavam apenas pequenos gru
pos de colonos, traficando riquezas da terra com o~ . co
mandantes .de navios. Além dêsses, uns poucos que v1v1am 
misturados com os índios, integrando-se à própria comu
nidade nativa. Argumentavam que os portuguêses h~~
riam de aceitar seus pontos de vista. Tratava-se de c1v1h
zados e poderiam lembrá-los dos compromissos de paz de 
lperoíg. 
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Ernesto fê-los sentir que a paz de Iperoíg fôra de águao5 
abaixo. Não viam o que estava acontecendo com os na
tivos? 

Retrucavam, porém, os franceses, que não se tratava da 
mesma coisa. Um trato com civilizados é diferente. Do con
trário, de há muito que a França teria lutado abertamente 
pelos domínios do Brasil. Não o fazia para não estremecer 
relações diplomáticas. O que não está certo - diziam, em 
crítica naturalmente à posição de Ernesto e outros que se 
misturavam com os nativos, inclusive constituindo família -
o que não está certo é que apareçam franceses misturados 
com índios nos combates aos colonos portuguêses de São 
Vicente. · 

Tôdas essas novidades foram comunicadas por Ernesto 
a Aimberê, que ficara algo decepcionado com os "mairs". 

• 

1 
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I A ocupação do Rio de Janeiro tornara-se ponto de 
capital importância para os portuguêses. 

Ao tempo de Martim Afonso de Souza, as terras da 
Guanabara, comprimidas entre a montanha e o mar, cheias 
de matagais e alagadiços, não ofereciam condições para 
construção de um centro administrativo. 

Agora, no entanto, verificava-se a sua grande posi
ção estratégica. Dominada a Guanabara pelos portuguê
ses, estaria salva, a Capitania de São Vicente, da ameaça 
dos tamoios; e estaria guarnecido todo o litoral les~e con
tra as tentativas francesas de colonização. 

A essa conclusão chegara também Dona Catarina, mãe 
de D. Sebastião, depois das numerosas cartas recebidas da 
Bahia e de São Vicente, com insistentes apelos de parte de 
Mem de Sá e dos jesuítas. Principalmente de Nóbrega e 
Anchieta, que o faziam através do Geral Diogo Lainez. 

E foi assim que Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, 
veio de Lisboa com dois galeões armados e bem municia
dos. Seu objetivo era conseguir o máximo de reforços em 
Todos os Santos e São Vicente, para em seguida ocupar o 
Rio de Janeiro. 

• 
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A missão foi-lhe confiada em 1563. Contudo, sómente 
um ano depois a armada estaria pronta para cumprir as 
ordens que trouxera de Portugal. 

Quanto aos tamoios, mal souberam que os portuguê
ses estavam rumando em poderosos navios para a Guana
bara, e ainda lembrando do que fizeram em 1560 auando 
Mem de Sá destruiu o forte de "Pay Colás", sus;e~deram 
as lutas no "front" vicentino e concentraram-se no Rio de 
Janeiro. 

Aimberê determinou a construção de pequenas forta
lezas nos principais pontos da baía. Muita madeira foi der
rubada nas duas margens. E do trabalho participavam ta
moios de várias tribos, inclusive aimorés e goitacases, que 

• traziam também suas mulheres para se estabelecerem no 
Rio. Eram todos confederados. 

Uma tribo goitacás, que tinha seu principal acampa
mento acima de São Tomé, em luta contra os temiminós, 
do ramo tupiniquim, soube, por um dos prisioneiros, que 
aquela tribo, chefiada por Araribóia, viria também dar 
combate aos tamoios do Rio de Janeiro. 

A notícia não surpreendera. a Aimberê e demais chefes 
confederados. Consideravam os temiminós como gente trai
çoeira. Por isso mesmo é que :os chamavam de maracajás 
(gatos do mato) que só atacam à traição. Com êles viviam 
pacificamente na própria Guanabara, onde êsse tronco es
púrio dos bravos tupiniquins aliou-se aos portuguêses. Mas 
foram, afinal, expulsos de Paranapuã. 

Ararib6ia era um nôvo Tibiriçá. Nem se chamava mais 
Araribóia. Era Martim Afonso, amigo dos jesuítas e do Go
vernador-Geral, vestido em roupas trazidas de Lisboa, en· 
quanto os seus trabalhavam como escravos da colônia lu
sitana. 

Efetivamente, depois de ter recebido na Bahia o refôr
ço de pequenas embarcações e grande número de solda
dos e munições, Estácio de Sá seguiu mais para o sul e, no 
Espírito Santo, conseguiu refôrço de mais algumas canoas, 
repletas de temiminós, comandados por Araribóia. 
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Ao chegar à entrada da bafa, a esquadra ficou estucio
nada, enquanto Araribóia, com as canoas temiminós, ia 
observar o interior. 

Uma nau francesa, que se encontrava ancorada a 
meio da Guanabara, foi apresada. A nau estava desarma
da e seus tripulantes encontravam-se desembarcados, ao 
que se pode deduzir, embora a n1aior parte dos cronistas 
afirme que os franceses tenham fugido para terra. Ora, se 
o fizessem, fàcilmente seriam apanhados pelas canoas de 
Ara ribóia. O mais certo, é que o barco francês estivesse 
sem a tripulação, naturahnente empenhada em tratar, con~ 
os de terra, o comércio de pau-brasil e outras 1nercar:!0rias 
nativas por utilidades farncesas. Um comércio, aliós, que 
contentava aos índios. tstes, segundo Anchieta, "es ~ão mui 
soberbos com as muitas coisas que lhes dão os fran- • 
ceses" <70>. 

Estácio de Sá manda que alguns marinheiros se apos
sem da embarcação francesa, onde havia grande quanti
dade de vinho, carne e pão. 

A seguir, e com muita prudência, aguardou o resul
tado de uma primeira incursão de Araribóia com seus te· 
miminós a uma das margens da enseada. Não foi feliz, po
rém, o cacique que tomara o nome de Martim Afonso. Ao 
aproximar-se da prai·a, verificou ser inteiramente impos
sível o desembarque , dada a grande quantidade de ta
moios, devidamGnte armados e certamente ajudados pelos 
franceses. 

Voltou apressadamente para junto dos barcos maiores 
e a esquadra resolveu aguardar pelo ref ôrço que chegaria 
de São Vicente. O que realmente aconteceu. Segundo 
Varnhagen, Estácio teria mandado um mensageiro a São 
Vicente, o que nos parece não ter acontecido. Tal refôrço 
já deveria ter sido a certado antes, e naturalmente com vis· 
tas a se encontrar em dia determinado com a esquadra, 
na barra da Guanabara. Seria muito diHcil, àquela época, 
que o r.efôrço solicitado chegasse tão prontamente (dois 
dias) quando se sabe que na viagem empreendida poste- -
riormente, de São Vicente ao Rio de Janeiro, Estácio de Sá 
a despeito das várias peripécias, gastou mais de um mês. 
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O certo, porém, é que, àquel:r altura, con'ava o capitão
mor com um navio de carreira - o Santa Maria a Nova -, 
que era o capitânea, o gGrleão São João, um bergan'im 
(refôrço chegado de São Vicente) , vários barcos menores 
armados por Mem de Sá na Bahia, a galeota de Paulo Dias 
Adôrno (irmão de José Adôrno) comendador de Santiago, 
além de várias canoas com índios do Espírito Santo (temi
minós) e de São Vicente (guaianases e carijós). 

Entre os nomes inais ilustres da equipe de Estácio de 
Sá, podem ser citados, ·além de Nóbrega, Anchieta, Paulo 
.J\dôrno e Araribóia, já mencionados, os de Brás Fragoso, 
que Mem de Sá designou para acompanhar a instalação da 
cidade de São Sebastião, do provedor Belchior de Azere
do; e Duarte Martins Mourão. 

Seguindo ins:ruções expressas àe Mem de Sá, o capi
tão-mor resolveu primeiramente fa zer uma operação ex
ploratória da baía, sem sair dos navios. Percorreu todo o 
litoral, navegando o mais próximo possível d9S praias, for J 

do alcance das setas e dos arcabuses tamoios. 
Depois, acostara1n em Seregipe, onde desceram e Nó

brega rezou missa. 
Contudo, depois de uma reunião entre os principais d :J 

esquadra, decidiram não ser prudente o desembarque. Se
ria aquêle um combate que haveria de durar dias (e efe
tivamente durou anos). Por isso mesmo, teriam de contar 
com bastante refôrço em víveres e poderio :Oélico. 

Notou Estácio de Sá, em sua grande perspicácia de 
comandante experimentado, que os tamoios se cOncentra
vam da enseada que hoje se denomina de Botafogo em 
diante. Mas deixavam pràticamente ao abandono a pe
quena península do morro que passou a chamar-se Cara 
de Cão. 

E ao voltar para Santos, a fim de se reforçar em ví
veres, remendar os barcos avariados, apetrechar a nau 
tomada aos franceses e conseguir maior número de sel
vícolas, Es~ácio já estaria decidido a descer no morro Cara 
de Cão. 

. E tanto isso é verdade que Anchieta, en1 su\J carta da 
Bahia (1565) afirma, em certo trecho sôbre a viagem de 
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São Vicente ao Rio de Janeiro, que os índios estavam que
rendo chegar logo à Guanabara, pois estavam famintos e 
durante os combates sofreriam melhor a fome; e "come
çariam a roçar e cercar o lugar onde estava assentado que 
se havia de fundar a povoação" <71 > 

• 

, 
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A retirada dos portuguêses, após a operação de re
conhecimento ao longo d::i baía, foi recebida c0n10 uma vi·· 
tória pelos tamoios. Quanto aos franceses, la3timavc,:rn a 
perda de uma nau, repleta de vinho e outras mercadorias, 
e os prejuízos que disso decorreria, obrigados que ficavam 
a esperar nova embarcação que levasse o pau-brasil, a pi
menta e outras merco-dorias amontoadas na praia. 

Mas o sabor de vitória provocou festas continuadas nas 
aldeias tamoias. 

Apenas a Aimberê e a mais alguns chefes confedera
dos, a situação não parecera tranqüila. Aquêles vol eios 
pela baía, sem disparar um tiro, apenas estudando o lo
cal, mostrava aos experimentados guerreiros que os portu
guêses vol ari~m reforçados. 

Por outro lado, verificavam os tamoios que estavam prà
ticamente sàzinhos na luta contra os conquistadores. 

Os "n1airs", em sua maioria, estavam dispos os a ten
tar negociar com os "peros", se efetivamente êstes viessem 
decididos ao desemb::xrque. 

No entanto, apesar de abandonados pelos "mairs", dos 
quais excetuavam-se aquêles que já haviam constituido fa-
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m1lia com os seus, os tmnoios estavam dispostos a defen
der até o último homem o direito de viver em paz e em li· 
berdade. 

A esquadra portuguêsa fugira, mas cêdo vol 'aria. 
Estácio de Sá, a 22 de janeiro d e 1565, partiu de São 

Vicente, decidido a fundar a cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro. 

Segundo o próprio relato de Anchieta, em suo carta 
de 9 de julho de 1565 (considerada por Afrânio Pejxoto 
como a certidão de batismo e por Frederico Trotta como 
a certidão ·de nascimento (72) do Rio de Janeiro), a nau ca
pitânea ficou esperando vários dias pelos navios menores, 
na ilha de São Sebastião. 

A arm·ada compunha-se, então, da nau Santa Maria a 
Nova, além de cinco navios menores e oito canoas. 

Outros três na vios viriam de Todos os Santos e, segun
do o plano traçado, deveriam juntar-se à esquadra na 
Ilha Grande. 

As canoas vinham tripuladas por inarnelucos de São 
Vicente e índios temiminós do Espírito Santo, êstes coman
dados pelo principcil Araribóia. Quanto aos guaianases e 
carijós, antigos aliados dos portuguêses, recusaram-se a 
lutar contra seus irmãos confederados. Apenas alguns dos 
batizados aceitaram participar da luta ao lado dos portu
guêses (73). 

A 10 de fevereiro, segundo Capistrano, chegaram os 
barcos menores à Ilha Grande. Mas já então quem se atra
zara fôra a nau capitânea. Tiveram os barcos rr1enores e as 
canoas de esperar vários dias, com as provisões diminuin
do, a ponto de causar preocupações. 

Resolveram, alguns mamelucos e indígenas, se e:rr.bre
nhar pela floresta, a ver se descobriam alguma caça. E 
descobriram uma pequena aldeia tamoia , cujos guerreiros 
ali não se encontravam, pois haviam seguido para a con
centração confederada às margens da Guanabara. Ape
nas velhos da tribo, além de mulheres e crianças ali se en
contravam. 

"Ajudou-os Cristo Nosso Senhor - diz Ancnieta - que 
chegaram à aldeia e queimaram-na, matando um contrário 
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e tomando um menino vivo" C74 >. Con1 essa "C!Juda de 
Cristo" ficaram muito satisfeitos. Conseguiram depois rnui
to peixe e carne de cotias e outros pequenos anim.ais. 

Depois de cinco ou seis dias de espera, chegou o navio 
capitânea. E como as naves de refôrço e abastecimento, 
prometidas de Todos os Santos, estavam tardando, resolve
ram p::rtir, dia 15, rumo à Guanabara. Haveriam de en
contrá-las a caminho. 

A 16, porém, segundo Capistrano, quase o Santa Ma
ria Nova naufraga. Violenta tempestade desabou. Alguns 
navios desgarraram e as canoas quase rebentaram de en
contro aos recifes, com seus mamelucos e índios batizados. 

A muito custo, conseguiram voltar à liha Grande. Fi
cariam até serenar o tempo e chegar o refôrço de Todos 
os Santos. Nessa operação, entretanto, novamente o capi
tânea e outros componentes da esquadra se desgarraram 
e ficaram perdidos por alguns dias. 

Uma semana depois a fome e a sêde começaram a mi
nar a disciplina. Generalizava-se o descontentamento e 
agora já não eram apenas os indios mas ta1nbém alguns 
capitães de navio que estavam dispostos a seguir direta
mente para a Guanabara, sem esperar mais pelo capitânea. 

"Houve muito trabalho em os aquietar" <75 ) - diz An
chieta. E porque disse isto, Simão de Vasconcelos criou o 
"caso digno de memória": Anchieta chamou os índios, ga
rantindo que, antes de brilhar o sol novamente no horizon
te, Deus mandaria os mantimentos. Os selvagens, todos ba· 
tizados, ficaram à espera , do Deus dos brancos. 

Na verdade, os três navios de João de Andrade, n1ora
do·r de Ilhéus, já eram esperados. E chegaram com o socor
ro em homens e mantimentos. 

Justiça se faça a Anchieta que não inencionou o fato 
como milagre e nem deixou em qualquer documento refe
rência que levasse Simão de Vasconcelos à criação do "caso 
digno de memória" (75). 

No dia seguinte, com a cl1egada também do capitânea, 
rumaram todos para o Rio de J011eiro. Deu-se isto, segun
do Anchieta, no "último dia de fevereiro ou primeiro de 
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março", (77> quando desembarcaram diretamente na pe
nínsula do Cara de Cão, lugar já pré-estabelecido, confor
me dissemos linhas atrás. 

A "certidão de idade" lavrada por Anchieta, como se 
vê, não é muito precisa. A cidade de São Sebastião pode
ria ter sido fundada a 28 de fevereiro ou 1 de março. Ou 
ainda em "princípio de n1arço - segundo afirma o pe· 
queno corcunda em sua "Informação do Brasil e de suas 
Capitanias" (1584). 

Quanto ao local do desembarque há mtüta con'rovér
sia também. Para uns, teria sido a Praia Vermelha. Ou 
mesmo a Ilha da Carioca (hipótese insustentável, pois era 
ali a aldeia de Uruçumirim), formada pelo Rio da Carioca 
e seu braço denominado Ca:ete. 

A maioria aceita como · definitivo (e os c:iocumentos 
o comprovam) ter sido o desembarque no Carr.:t de São. 
Nesse sentido, são valiosos os estudos realizados por Jai
me Reis, (76) provando, com a lógica de argu111entos Lres
pondíveis, ter sido no local chamado Cara de CEro o de
sembarque de Estácio. 

O certo é que as pesquisas realizadas em tôrno da 
fundação da cidade do Rio de Janeiro levam à data de 
28 de fevereiro ou 1 de rnarço de 1565, no local Cara de Cão. 

O fato de ter ou não ter, o capitão-mor, realizado o 
têrmo de fundação, parece irrelev·ante, pois o que Sf' tem 
em mira comemorar é a instalação do núcleo culonia' que 
deu origem à cidade. Tal como se comemora o aniversário 
de São Paulo na data em que os jesuitas fundaram o colé
gio no planalto de Piratininga. 

Não há, por isso ,mesmo, qualquer fundamento em que 
se possan1 apoiar os defensores da da.a de 1567, no morro 
de São Januário. 

O que se poderia admitir - e aí com melhor base de 
sustentação, seria a data de 10 d.e novembro de 1555, na 
Ilha de Seregipe, quando chegou à Guanabara Nicolas 
Durand Villegagnon. 

Em verdade, existiu ali o primeiro núcleo colonial eu
ropeu na Guanabara. 
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Entretanto, antes dêsse núcleo colonial, e não se con~ 
tando com a feitoria criada por Gonçalo Coelho em 1504 
(.por não ter tido significativa duração), o fato incontes ·e .é 
que antes de Estácio e de Villegagnon havia um núcleo 
.populacional bastante significativo na Guanabara, con
centrado principalmente na aldeia de Uruçumirim, na en
tão Ilha da Carioca, hoje praia do Flamengo. 

. l\Jão se diga que não é válido o argumento, por se 
tratar de povo selvagem, o tamoio. Contudo, com êle o 
europeu realizou operações de troca, e antes de Es'.ácio 
descer no Carà de Cão nossas tamoias já teciam algodão 
com teores franceses. I-Iavia um povo organizado, traba
lhador e valente, cujo bom gôsto é fácil de s·a percl~ber, 
pois foram êles os primeiros a escolher essa terra maravi
lhosa, onde trabalharam e criaram seus filhos. Outros vie
ram depois e a conquistaram. Mas a êles, os tamoios, cabe 
a glória de haverem fundado es a cidade, que já se cha
mou Uruçumirim, depois Henriville, depois São Sebastião 
do Rio de Janeiro, hoje Estado da Guanabara. 

Quanto ao foto de ter Estácio de Sá descido pràtioo
mente sem oposição dos índios, dá marqem também a vá
rias interpretações. Contudo, já verificamos que o capi~ão
mor da armada conhecia o sítio, pelas observações que 
fizera no ano anterior. Henrique Orciuoli diz, cc1n y:rcorie
d·ade, que'" os tamoios haviam se es ~abelecido para lá da 
praia de Francisco Velho (Botafogo) e mais especialmen
te na de Uruçumirim (Flamengo). <79>. Assim, o Cara de 
Cão, sítio de valor estratégico insuperável, encontrava-se 
desabitado. 

Por outro lado, é de se compreender que os tamoios 
estivessem mois em posição defensiva que ofensiva. E es
peraram naturalmente que os portuguêses os atacassem, o 
que só se verificaria mais tarde. 

SaLou, conseqüentemente, Estácio de Sá, como verda
deiro dono da terra. Ou, como diz Anchieta: "começaram 
a roçar em terra com grande fervor e cortar madeira para 
a cêrca, sem querer saber dos tamoios nem dos franceses, 
mas como quem entrava em sua terra" (80) 
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De fato, os portuguêses tomaram posse da terra, 1eza
ram missa e "fundaram" a cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro. 

Quanto à denominação de cidade d.~ São Sebastião 
àquela época não padece dúvida, pois se o fôra sômente 
em 1567, Anchieta não teria escrito, em 9 de julho de 1565, 
ao padre Diogo Mirão, as seguintes palavras: "porque ain
da que é coisa pequena a que se te1n feito, contudo é 
maior, e basta-lhe chamar-se cidade de São Sebastião para 
ser favorecida do Senhor, e merecimentos do glorioso már
tir; e acrescentada de Sua Alteza que lhe tem tanta devo
ção e obrigação" (81) 

I 
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A s relações entre 

/ 

índios e franceses foram assumindo 
aspectos discordan '.es depois da chegada de Estácio de Sá. 

Os franceses lutavam pelo domínio de uma prêsa: a 
terra do Brasil. Só se diferençavam dos portuguêses pelos 
métodos que empregavam em suas relações com os abo
rígenes. Os objetivos, entretanto, eram os mesmos. E dian-

~ 

te da si'uação concreta em que se viam, com •)S :portu-
guêses estabelecidos com uma fortaleza na baía e em 
francos preparativos para desalojá-los, consideravam-se vir·
tualmente derrotados e s6 encontravam uma saída 10gica 
para a situação: negociar com os vencedores. 

Aliás, segundo o próprio Anchieta assinala, como vere
mos mais adiante, não existiam na Guanabara senão umas. 
poucas dezenas de franceses. Cêrca de trinta. 

Quanto aos índios, lutavam por uma terra em que vi· 
viam desde épocas imemoriais. Legada por seus avós. E 
em defesa dessa terra e do direito de nelas viverem em h- · 
berdade, estavam dispostos a lutar até o último homem. 
Aliados dos nativos, apenas uns poucos franceses, já inte
grados à comunidade lril::?al, como já nos referimos ao caso 
de Ernesto, casado com Potira, filha de Aimberê. 
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Contudo, não deram os aborígenes o primeiro tiro. Não 
lançaram a primeira flechada. Esperaram que a iniciativa 
da luta ou - quem poderia adivinhar naquele momento? -
de um entendimento pacífico, partisse dos portuguêses. 

É evidente que não se sentiam satisfeito.3, vendo cquê· 
les preparativos das fôrças de Estácio de Sá, para a cons
trução de uma fortaleza, sem que nenhuma demonstração 
de entendimento pacífico fôsse tentada. 

Não há o menor registro, por exemplo, de que um 
daqueles navios, à moda do que era feito por t0:los os na
vegadores daquela época em nosso litoral, desse o tradi
cional tiro de canhão para o alto, acenando seu com·an
dante para os índios e prenunciando um entendimento de 
paz. 

O próprio Anchieta, de heróica a titude em lperoíg, 
não procurou uma única vez caminhar, com seus pés des
calços e sua sacola de bugigangas, a ver se entabolava 
um acôrdo ou se encontraria motivos - e os encor1 .raria 
sem dúvida - para uma real aproximação. 

O fato é que os portuguêses vieram com a firme dis
posição de liquidar os tamoios. O Cara de Cão foi uma 
cabeça de ponte. E dali partiriam até a vitória final. 

Dos tamoios, entretanto, partiu um gesto de aproxi· 
N 

maçao. 
No dia 6 de março daquele ano de 1565, quatro ca

noas, repletas de tamoios, aproximaram-se das cêrcas e 
dos navios portuguêses. 

Não seriam, evidentemente, para guerrear. Espertos 
como se mostraram tantas vêzes os nossos selvfcola<:;, não 
iriam mandar quatro canoas abrir luta contra navios forte
mente artilhados e contra uma fortaleza como a que Está
cio mandara construir na primitiva São Sebastião, cujo 
alcaide-mor nomeado era Francisco Dias Pinto. 

As quatro ccrnoas foram, realmente, em busca de enten
dimento, ou, quando muito, fazer obseFvações. Pretender 
a ti'tude agressiva, mesmo em caráter de cilada, é franca
mente inaceitável. 

Não obstante, avistadas as canoas, contra elas inves
tiram portuguêses e temimin6s. 
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Diante do numeroso contingente de inimigos, fugiram 
os t::moios, atravessando a enseada que vai do Cara de 
Cão à Ponta da C~rioca (Morro da Viúva), embrenhcndo
se pela mata a dentro. 

A situação mais se agravou quando, a 10 de março, 
uma na u francesa foi avistada a légua e meia da Guana· 
bar a. 

Desconhecendo a existência de portuguêses na baía, lá 
veio vindo a nau francesa, com seu comandante a racioci
nar sôbre rendosas operações que normalmente esrav::: 
acostumado a fazer, trocando utilidades européios par pau
brasil e outras mercadorias nativas. 

No dia seguinte, quando já penetrara a meio da en
seada, foi a nau francesa abordada por quatro navios de 
Estácio de Sá. 

Mas, enquanto isso se dava, as tamoios, verificando o 
afastamento das quatro naus portuguêsas para longe das 
paliçadas, empreenderam uma sor:-ida com 48 ca~1 oa.3. E te
riam logrado êxito na operação, se um dos galeões portu
guêses não qcudisse em fempo aos do forte, investindo con
tra as canoas, enquanto os das paliçad::s resistiam em terra. 

Vendo-se em situação de inferioridade, os índios nova-
mente fugiram. · 

Enquan 'o isso, os tripulantes da nau francesa aborda· 
da pelo capitão-mor jogaram-se ao mar, em sua grande 
maioria, ficando apen::s o comandante e alguns mais <82>. 
Através ·do comandante, homem caté.lico, ficou Estácio su
bendo que realmente se tratava de uma expedição pura
mente comercial. E, agindo com rara h :Jbilidade, admitiu 
que seria melhor negociar com os franceses. Propôs que o 
comandante desembarcasse e fôsse tratar da rendição com 
os demais que ali viviam nas aldeias indígenas. Ser-lhf';S-i<.t 
garantido o regresso à França, na mesma nau, que seria 
aliviada de seus apetrechos bélicos. 

"O capitão-mor e ~odes tiveram isto por grande mer
cê do Senhor - diz Anchieta - por ser êste grande ca
minho p ::ra se desarreigarem do Rio de Janeiro os iutPr<1-
nos que nêle ficam, que serão até trinta homens, repartidos 

, 
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em diversas aldeias, e todos homens baixos, que vivem com 
os índios selvagens" (81). 

Verifica-se bem pelo relato do jesuíta que no Rio de 
Janeiro não havia, àquela época, senão algumas dezenas 
de franceses, e que a guerra feita pelos portuguêr-E>s er:: 
realmente contra os nativos. 

Por sua vez, os tamoios tomaram conhecimento de tôda 
a negociação entre "peros" e "mairs". tstes últimos, em 
quase sua to '.alidade, decidira.m abandonar a terra defini
tivamente, com grande decepção para Aimberê e de1nais 
chefes confederados. 

Antes, porém, que partissem os franceses, os índios, 
aproveitando o fato da maioria das naus portuguêsa~ estar 
escoltando os remanescentes de Villegagnon, a :acaram com 
uma fro :a de 27 canoas. Foram, porém, repe!idos, mui:::: umr.r 
vez. Subestimaram a resistência da cêrca construída pe
los portuguêses, e que em muito se parecia com a do Forte 
Coligny. Ou seja: constava de troncos de árvores, enter
rados a distância mais ou menos curta uns dos outros, com 
os espaços preenchidos de pedra, areia e galhos de árvores. 
Ao derredor, onde o terreno permitisse, cons:ruíarn, os por· 
tuguêses, trincheiras. 

Depois de mais essa tentativa fracassada, os tamoios 
procuraram se concentrar principalmente ha ponta da C·a
rioca e em Uruçumirim. 

Quando, a 31 de março, Anchieta partiu do Rio de 
Janeiro para São Vicente, num navio de João de Andrade, 
várias casas de madeira e barro, cobertas de palha, já 
haviam sido construíd·as no Cara de Cão. 

Resistencia 
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Reforçaram os portuguêse:, tanto quanto possível, suas 
paliçadas, por mais de uma vez submetidas ao teste das 
investidas tamoias. 

E passarom, então, à tática ofensiva. 
Primeiro, com incursões visando a conseguir legumes, 

inhames e outros alimentos, nas roças dos tamoios. Eram 
autênticas operações de saque. 

Aqui e ali, havia choques entre pequenos grupos. E, de 
parte a p:Jrte, sofriam algumas baixas. 

Depois, já os por:uguêses atacavam em grupos mais 
compactos. E não iam apenas roubar ma.ntimentos, mas 
também expulsar os índios das terras. 

Com êsse tipo de operação, chegaram a tomar a maior 
parte da atual praia de Botafogo. 

Sentia Aimberê que não seria possível deter a :ncrcha 
paulatina dos "peros", que procuravam realizar suas ope
rações ajudados pelas naus que costeavam a Guanobaro 

Sabendo que em Cabo Frio haviam apor:ado alqumas 
naus francesas, o chefe confederado mandou qü.e seu gen· 
JO, Ernesto, fôsse negociar com Qles um plano conjugado 

' 
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para a expulsão dos portuguêses. Seriam capazes de ofe· 
r~cer, em tro;a, dezenas de barcos carregados de pau-ora
sil, cedros, sandalos e outras madeiras de que muito pre
cisavam na Europa. 

. De volt.a, Ernesto mostrara-se radiante. Seus compa
tr1otcs haviam comprendido a necessidad.e de defender 
a t7rra dos. tamoios: Explicara-lhes que, do contrário, ja
mais poderiam continuar vindo por estas ban.das. Os por
tuguêses não permitiriam. 

.No dia seguinte, as naus francesas, que eram três, ru
mariam para o Rio de Janeiro. A sua entrada na baía os 
por:uguêses seriam obrigados a desviar suas unidades 

1

i1a
vais para lhes dar combate. E deixariam desguarnecida 
a fortaleza. Nessa ocasião, os tamoios atacariam com uma 
frota de 160 canoas. Encostariam defronte às paliçadas . . ~ 

e procurariam minar a cerca. 

Construiram, então, grandes arrietes de madeira vi
sando com isto a derrubada da for .a leza de Estáci~ de 
Sá. O '?bjetivo era difícil, senão impossível. Os portuguê
ses haviam reforçado a cêrca com taipa de pilão e au
mentado o número de peças de artilharia, mesmo desfal
cando alguns dos navios. Além disso, outros baluartes me
nores e guaritas foram construídos ao longo da cêrca de 
fo;ma a transformar São Sebastião numa barreira inex~ug
navel ao ataque dos selvagens. 

Qu·ando Aimberê avistou as naus, que vinham entran
do pela barra, preparou-se para o ataque. Verificou, en
tretanto, que os barcos franceses não vinham como se esti
vessem dispostos a enfrentar uma grande ba:alha. Dois es
tavam visivelmente atrazados, enquanto outro se destacara 
do grupo, entrando pela barra com quase um quilômetro de 
dianteira. . ~.~ 1.~J <fí', l rJ'! .:-1 ~" 

. Mesmo assim, o chefe tamoio não perdeu tempo. Ini
Ciou o ataque, no que teve pronta resposta da artilharia 
lusitana. 

Estavam, os gentios, dispostos a empreenaer um com
bate decisivo. Empregaram, no mesmo, os seus m&lhr.1res 
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guerreiros. E outras canoas estavam com ordeJ.n de p . .rrti
da a um sinal combinado, dependendo do andamento do 
combate. 

Os tiros da fortaleza eram maciços. 
Do lado tamoio partiam flechas e alguns tiros de es

pingarda e bombarda adquiridas dos franceses. A~GSúT. 
de grandes baixas, chegavam os nativos às proximidades 
da fortaleza e já se muniam dos arrietes para a derrubada 
da cêrca tida como inexpugnável. 

Quando o primeiro navio francês se aproximou mais 
um pouco do teatro da luta, sem -dar um único c:s1.:;aro, 
recebeu certeiro tiro de "espera" <84>. E foi chocar-se con
tra a Ilha Ratier (Laje), ficando pràticamente fora de co
gitação. f~-~ 1 

Os tamoios ainda tiveram de desviar algumas canoas 
para ajudar os "mairs", q ue mais e mais os decepcionavam. 

Em face do deslocamento de alguns n·avios de Es'.ácio, 
apressaram-se em rebocar a nau francesa à fôrça de remos, 
para fora da baía. 

As duas outras naus foram igualmente recebidas com 
tiros de "espera". Postas mais ao largo, entretanto, conse
guiram penetrar no interior da baía, onde permaneceram 
sem dar o menor combate aos portuguêses. 

Mais tarde, abandonariam a Guanabara, deixando os 
índios soz'inhos na luta contra as fôrças de Estácio de Sá. 

Diz o padre Quirício Coxa, em carta que escreveu ao 
Provincial da Companhia de Jesus, Diogo Mirão: "As naus 
sa iram-se fora e querendo-as seguir o capi '.ão-mor ao outro 
dia , por aquêle ser tarde, elas tomaram melhor conselho e 
acolheram-se àquela noite ao mais fugir que puderam" <85>. 

Os ta moios tiveram, então, de recuar mais uma vez. 
E os portuguêses, diante do inimigo que nã o ousa mais 
apa recer, nem por mar nem por terra, vão, segundo o mes
mo padre Quirício, atacar e aprisionar í.ndios em suas pró
prias tabas: 11e às suas mesmas aldeias vão já os mance~ 
bos a os matar e cativar" (86) . 

Não foi, como se verifica, das mais fáceis a consolida· 
ção da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pelos 
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portuguêses. A conquista foi feita palma a palmo. A cêrca 
do Cara de Cão foi-se es · endendo. Uma nova paliçada foi 
construída na enseada de Botafogo. E as sortidas come
çaram a ser feitas até a ponta da Carioca. 

Os t9moios começaram a sentir-se esmagados pela 
penetraçao dos portuguêses. f:stes não tinham vindo mes
mo com intenções de entabolar entendimentos. Vieram 
dominar. Conquistar. Fazer com que os najvos traba
lhassem como escravos. 

No mês de outu~ro, há uma batalha encarniçada na 
Ponta da Carioca. Uma aldeia indígena é destruída com· 
pletamente. E mais de trezentos nativos são t8Hos prisio
neiros, em sua maioria mulheres e crianças. 

Utilizando navios da esquadra, Belchior de Azeredo 
penetra a fundo na baía e, na Ilha de Paquetá, ataca uma 
aldeia, derrotando e matando quase todos os selvagens, in
clusive o principal da aldei·a, um bravo de nome Guaixara. 

A margem direita d::x baía, Araribóia, com seus temimi
nós e com a ajuda de dois bergantins portuJue~es, :iqL11dc; 
com os grupos tamoios aldeados na região onde m·ais tar 
de surgiria a cidade de Niterói. 

Pràticamente, estavam restritos, os t::-moios, à região 
que vai da parte interior da Pon:a da Carioca até Para
napuã (87> . 

Nesse pequeno território, resistem ainda mais de um 
ano. 

Aimberê reorganiza suas tropas e não se deixa es
magar. 

Tal como Estácio de Sá fizera do Cara de Cão, o che
fe tamoio procurou fazer de Uruçumirim: uma fortaleza 
inexpugnável. E, ao longo do litoral até Par:mc;:-1:5:, vá· 
rias fortificações foram construídas, de modo o q11e oJ 
a taques portuguêses não conseguissem progressos maiores. 

Era então o capitão-mor quem compreendia não se
rem, suas fôrças, suficientes para uma vitéria definitiva 
sôbre os tamoios. 
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Principalmente quando começou a sentir nova escas
sez de víveres, sem que, durante meses seguidos, chegas
se socorro do Governador-Geral da colónia. seu tio Mem 
de Sá. 

Os portuguêses, residentes em São Sebastião, vieram 
lutar pela posse da terra. Mas não contassem com êles 
para tr::ibalhar no eito, iniciando uma fase de produção. 

Os mamelucos, logo cedo demonstraram não ser o 
material humano necessário para uma experiência de tra
balho agrícola. 

E os temiminós cuidavam de si mesmos, no outro lado 
da baía. 

Quanto aos indios aprisionados e submetidos ao traba
lho escravo davam o menor rendimento que podiam. Indi
ferentes aos maus tratos, iam morrendo de pancada ou de 
fome, sem resolver o problema da produção de alimentos 
necessária para a vida na cidade que ia sendo conquista
da palmo a palmo. 

Essa situação permitiu que os tamoios voltassem à 
ofensiva, retomassem a ponta da Carioca e ameaçassem 
continuamente as for:ificações da praia de Domingos Ve
lho (Botafogo), realizando algumas ciladas e sortidc.ts de 
canoas ao próprio arraial do Cara àe Cão. 



J 
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Morte gloriosa 
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A nchieta, que se encontrava em São Vicente, é man
dado à B:1hia pelo padre Nóbrega, a fim de receber as 
ordens. 

O navio em que viaja demora-se alguns dias no Rio 
de Janeiro, onde descarrega provisões e refôrço de colo· 
nos, soldados e munições. 

O jesuíta toma conhecimento da situação periclitante 
em que se encontra a cidade fundada por Estc~cio. 

Tivera oportunidade, mais uma vez, de manter en 1en
dimentos com os principais da Confederação dos Tamoios. 
Aqueles mesmos chefes na ivos com quem 1idc...:~·CI e:-:1 lpf)
roíg, e dos quais recebera inequívocos tes~emunhos de leal
dade e cmor à paz. Aqueles mesmos "bugres" que o po
deriam ter liquidado, bem como ao padre Nóbrega, e que, 
no entanto, os entregaram vivos em São Vicente. 

O jesuíta, a quem se pretende canonizar, esqueceu a 
palavra empenhada, de p:lz eterna. Esqueceu sua prédica 
de que Deus castigara aos portuguêses, naqué)la oc~sião. 
porque êstes não se comportavam conforme as leis do 
Criador. 

·f 
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Nada disso. 
Preferiu seguir viagem para a Bahia, onde pintou a 

situação em côres dramáticas e convenceu Mem de Sá a 
liquidar de uma vez para sempre com a "brava e carnicei
ro nação, cujas queixadas ainda estão cheias de carne 
dos portuguêses" (88). 

Era o selvicola brasileiro, para o pequeno corcunda, 
verdadeiro animal, em favor do qual não se deve.ri::t ter a 
menor consideração. · 

Mas sua intolerância não era apenas com relação ao 
selvícola. Faça-se-lhe essa justiça. Ou acrescente-se-lhe 
mais êsse pecado. Na verdade, Anchieta é acusado de ou
t·ras enormidades que dificultam sobremodo qualquer re
sultado favorável de uma comissão <89> que procure apu
rar, sem parti-pris, suas qualidades de santo. 

É bem conhecido o famoso caso de João de Bolés. 
Como o leitor se recordará, Jean Cointa, senhor de Bolés, 
foi aquêle missionário foragido de Seregipe ante as amea
ças de Villegagnon. Mais tarde, trairia aos seus compatrio
tas, aliando-se aos portuguêses e sendo dos que mais con
tribuíram para convencer Mem de Sá a destruir o forte 
Coligny, fato ocorrido em 1560. Contudo, êsse mesmo João 
de Bolés viria a ser acusado pelos jesuítas. Tratava-se de 
um hereje. E isto simplesmente por não se pôr de acôrdo 
com algumas das recomendações fundamentais da igreja 
caiólica. 

Condenado, Bolés foi ao cadafalso. 
Entretanto, por imperícia do carrasco, o nó que lhe 

apertava a garganta não conseguira matá-lo, deixando-o 
apenas agonizante: E Anchieta, apóstolo de Deus, assu
miu a posição do carrasco, dando-lhe cabo à vid·a. 

Há controvérsias em tôrno do assunto. Mas não com 
relação ao ato de Anchieta, e sim, unicamente, quanto à 
identidade da vítima (90). 

Chegando à Bahia, Anchieta convence Mem de Sá a 
um golpe mortal contra a Confederação dos Tamoios. Do 
contr<irio, aquela obra gigan'.tesca do gênio lusitano e cris
tão poderia ser destruída pela fúria dos "bugres". 
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<? Governador-Geral, que já havia perdido seu filho 
Fernao de Sá em combate aos "tigres" confederados aceit"" 
os consel~~s de Anchieta. E pede urgentes reforços ' ao Rel 
D. Sebashao. No que é atendido prontamente. 

Parte Mem de Sá, então, rumo à Guanabara. 

An '.es, manda convocar Araribóia, que havia regres
sado do Rio de Janeiro, com alguns dos seus e novamente, 
tomado conta de suas terras no Espírito Santo. 

Araribóia era um grande aliado do Governador-Geral, 
tendo, inclusive, por diversas vêzes, se incorporado às tro
pas portuguêsas, na luta contra os tupiniquins, gentios da 
propria nação de que fazia parte os temiminós. Gozava, 
por isso mesmo, de grande prestígio junto a Mem de Sá. 
E êsse prestígio fôra mais reforçado agora com sua atua
ção ao lado do capitão-mor Estácio de Sá, quando da fun
dação da cidade de São Sebastião. 

' 
A esquadra de Mem de Sá, que chegou à Guanabara 

n~ dia. 18 de jan~iro de 1567, compunha-se de três ga
leoes vindos de Lisboa, sob o comando de Cristóvão de 
Barros, dois outros navios de guerra bem armados e seis 
caravelões (91). 

Essa esquadra, somada aos navios de Estácio, consti
tuíam, evidentemente, uma fôrça a que os nativos não po
deriam resistir. 

Aimberê fêz um balanço da situação. E anteviu a der
rota inevitável. 

Primeiro chamou os franceses que ainda viviam in 
tegrados a.o sistema tribal dos tamoios. Inclusive seu gen
ro, Ernesto. Disse-lhes que não haveria mais possibilidade 
de resistência às fôrças contrárias. Agradecia a colabora
ção que dispensaram à sua gente. Contudo, era natural 
que desejassem salvar suas vidas. Por isso mesmo, ofere
cia-lhes uma canoa, na qual poderiam partir em direção 
à esquadra portuguêsa negociando sua volta à França. 

Ernesto respondeu-lhes, entretanto, que aquêles que 
ficaram não se consideravam mais franceses. Eram ta-
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moías. Antes de serem chamados por Aimberê, j.á haviam 
pensado maduramente na situação. E estava m dispostos a 
morrer como tamoios. ,. . 

Aimberê convocou, então, uma grande Assembleia na 
ocara de Uruçumirim. 

Colocou a situação em têrmos claros. A derrota seriCI 
inevi'.ável. Contudo, havia possibilidade, ainda, para os 
que preferissem ganhar o interior, fugindo ao litoral, como 
tantos outros irmãos fazi:Jm, no Norte e no Sul, escorraça.dos 
pelos portuguêses. Os que assim desejasse:n, poderiam 
fazê-lo sem que isso significasse demonstraçao de covar
dia m'.as unicamente de amor à vida. Quanto a êle, Aim-, 
berê, não arredaria pé. 

Seria mais bela a morte em defesa da terra e da li-
berdade. 

E todos, uníssonos, gritaram seu nome. 
Levantaram seus arcos, seus tacapes. 
Era a guerra final. 
Morreriam como tamoios. 
O p :::: jé, depois, reuniu a todos. Não teriam tempo de 

dormir para ter sonhos venturosos. Não teriam tempo de 
"preparar" os maracás. . 

Do lado dos portuguêses, entretanto, haveria tempo 
de sobra para benzer e para sonhar. D. Pedro Leitão, que 
acompanhova Mem de Sá, abençoou as trop?s e ?s ca
nhões (92). E Anchieta sonhara um sonho bonito. S~o Se
bastião, padroeiro da cidade, aparecera-lh.e em meio aos 
soldados, lutando com. êles, ma ando tamo1os sem _co~tem .. -
plação. São Sebastião, que m.orreu de fle~hada, nao ia la 
mesmo com os índios. E estaria presente as batalhas, dan 
do coragem, ímpeto guerreiro, ódio de ~rença : de raça 
à caboclada nativa, a êsses teimosos brasis que nao se que-
riam deixar escravizar. 

Anchieta, o santo, descreve um dêsses combates, co_m 
linguagem um tanto ou quanto demoníaca, e preocupaçao 
evidente de bajular ao chefe: 

"Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à 
frente dos soldados, na imensa ma~a! Cento e sessenta as 
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aldeias incendiadas, mil casas arruinadas pela ·chama d~ 
varadora, assolados os campos, com suas riquezas, passado 
tudo ao fio da espada!" <93> (Di Gestis a Mero de Sá). · -

Dois dias realmente pelejaram. Em Uruçumirim, prin
cipalmente. Dia 20, essa·· aldeia, capital da Confederação 
dos Tamoios, era reduzida a cinza. No delírio da vitória, 
os portuguêses cortavam as cabeças aos cadáveres e &. 
en.fiavam nas estacas. Nem mdis escravos desejavam os 
soldados de D. Sebastião. Daquela raça maldita ' de brasis 
tamóios, somente as cinzas. . . . . . . . . . . . 

Morreu ·Piridobuçu e · s~u filho Parabuçu: ·Morreram 
todos. Morreu Ernesto. E .Potirà morreu lutando a seu ladô: 
Morreram todos. Morr~u Iguassu e morreu Aim.berê, o mciis 
valente chefe riativo, que os p6steros haverão de lembrar 
para sempre. . _ 

Do lado portuguêsr também morreram alguns bravos 
e muitos aventureiros, naquele dia de São Sebastião. Fôss~ 
de noite , e chamar-se-ia noite de São Sebastião, pior que 
a noi 1e de São Bartolomeu, ocorrida cinco anos mais tarçle, 
em 1572, precisamente a 24 de agôsto, quandq ocorreu a 
famosa matança de protestantes, em nome também de Cris-
to e da Igreja. . 

NaqÚele vinte de janeiro, a intolerância religiosa e o: 
ambição colonizadora e escravisia de Portugal promq!eram 
um dos mais sinistros e vergonhosos massacres de toda a 
história brasileira. Centenos e. c~ntenas de irmãos tamoios 
tingiram de sangue as águas do rio da C·arioca, na taba 
de Uruçumirim. Depqis, nôvo mossocre seria ~eito n_q ; Ilha 
de Paranapuã. . . ' . . . .. 
-· .. : Quqnto -ao capitÇío-mo.~ · Estácio d~ . Sá.1 um: . dos . p~i.!lci.· 
pqis_ -autbres .do ~aS!?9-:cr~, ~oi ferido, . naq.u~l~.:. _20: ~~: .)~
n~iro; por umq: flecha ~arpeia. Morr~ria· exat~en~_e ·~-~ ~s.: 
Q,~_pq~s(. .. a 20 .. ~e -J~ye~~~J9,·. S§!Jldq: .e~~~rr.a4~ · .. n~-~e~·~º ... I.u_g

1
ar_ 

onde "fundou' a cidade. Em 1~83, seus o~~~ :~9r.a~ tr~~ ~: 
dados para: ·ç: lgr~ja-__ qe ~~.º: .. s~~as_t~q~~ . .., 1!9 :·.:m~~~9: .do ,:~as
telo. ~ ··A · 16 de novembro .. de .. 1862 .. for~ .. exw;nados/'· .mas , . . . .... . ~ . ... _ ...... . .. . . . · · · - - .. .. . . .. . 
recolocados no mesmo· lugar· -á 20 ... de jpneir.o ·:do.· ano &e·· 
guin!e: · ~m presença de» Imperador ·Pedro · ir. ·E, · fináímen; 
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té, em 1922, com o desmonte do morro do Castelo, foram 
seus restos mortais conduzidos para a nova Igreja de São 
Sebastiãb (Capuchinhos), ria Rua Haddock Lôbo, onde se 
encontram. 

Qu·anto aos ossos de Aimberê, quem os descobriria no 
amontoado de corpôs massacrados, mutilados, esquarteja· 
dos, por colonizadores cristãos da estirpe dos Mem de Sá, 
Estácio, Nóbrega, Anchieta, Pedro Leitão, e traidores como 
Araribóia? 

Os ossos de Aimberê ficaram sepultados no coração 
e na memória de todos os verdadeiros patriotas, que amam 
essa ·terra maravilhosa e não desejam ver o povo escravo 
de ninguém. 

Na ·lápide de Estácio, mandada fazer por seu primo e 
2~ Governador do Rio de Janeiro - Salvador Corrêa de Sá, 
encontra-se esta inscrição: . 

"Aqui jaz Estácio de Sá, primeiro capitão e conquista
dor desta terra e cidade" (94). 

Na lápide de Aimberê, colocada simbolicamente no 
coração de . cada um de nós, . e um dia, talvez, no pe
destal de um monumento em sua homenagem, poderiam 
estar escri 'as as seguintes palavras: 

"Valente Aimberê, nõ:o morreste em vão! Quatrocen
tos anos depois do massacre de Uruçumirim, esta cidade e 
êste povo são mais tamoios que nunca!" 

• 
Reduzidas a cinzas as aldeias indígenas,· Mem de Sá 

escolheu outro síti.o para localizar a cidade. . Á pequena 
península do Cara de Cão servira apenas para cabeça de 
ponte. Local de desembarque. O morro · de São Január.io, 

· ma1s .tarde do Castelo e hoj~ Ésplanada, seria o ponto de· 
.. partida para. a grande metrópole gue hoje comemorq 9 . seti 

quarto centenário. . . . ' 
baqµela data .. até ho}~ . ~uita coisa sucedêu.'." · · .. , · 
ó matàgcil ~. ·o:. aldggçiiço foraqf send·o : stiostituíclos. pe.;: 

. los céxsébrés,'·~ pelas ' caaas>: pelos "1'aláéete5:; Pélos" ciranhct-" 
• ~ • ": • - ; • ; • • • • • : • J ·: • • ,.. ' • · - · ...... 

ceus. · · · · ·' · · · · -- · · ,. 
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O homem deixou de usar seus arcos, suas flechas t ; 

seus tacapes, para utilizar sucessivamente a espada, a es
pingarda, o fuzil, a metralhadora, e já experimenta fogue
tes, em busca de equiparar-se a outros centros mais adian-
tados. · 

Os modestos teares importados da França e que eran1 
tôda a alegria e todo o orgulho das mulheres tamoias, 
foram transformados nas grandes fábricas dos nossos dias. 

O Nhefngatu primitivo foi dominado pelo falar dos 
e uropeus, embora deixando traços marcantes, resquícios 
de um falar poético que ainda hoje nos enc:rnta e sensi . 
biliza. 

... Contudo, permanece ainda na alma das multidões 
o mesmo extraordinário amor à terra maravilhosa e êsse 
sentimento genuinamente tamoio de amor à liberdade. 

* 
* .... ... 



• 
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Anot·ações 

\ 
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I 

1) A Confederação dos Tamoios não foi, como se costuma di
zer, uma aliança de tribos tamoias. Na verdade, não havia tribo 
alguma com essa denominação. Na Guanabara e em quase todo o 
litoral fluminense existiam aldeias tupinambâs. A palavra «tamoio» 
(tamuya) quer dizer, em tupi, o mais velho do lugar. E quando as
sim se chamavam os da Confederação, era para ressaltarem essa. 
condição de ser os mais velhos, os que chegaram primeiro à ter
ra, que a habitavam antes da chegada dos brancos. Dai, Confede
ração dos Tamoios ter o mesmo significado de Confederação dos 
Nativos. Tanto isso é verdade que dela participavam não apenas 
os tupinambás do Rio de Janeiro, mas várias outras nações in
<Ugenas, inclusive goitacases e aimorés, povos mais atrazados e 
que habitavam o interior. 

2) Aimberê - foi o segundo e último dos chefes da Confedera
ção dos Tamoios. Pode ser considerado o simbolo da resistência na
tiva à colonização portuguêsa. O nome tem o mesmo significado 
de Aimoré, para Stradelli, isto é, agreste. Hâ no bairro da Penha 
(111 Distr., 27• Circ.) · uma rua com o nome de Aimberê. Antiga 
111a «l », da Vila Ipiranga. 

3) Tiblrlçâ - um dos principais da nação guaianá.. Os guaia
nases, segundo Metreaux, eram tribos guaranizadas. Contudo, na 
divisão de Ehrenreich, preferida por Arthur Ramos, êles aparecem 
como tapuias (gê) meridionais. Juntamente com seu genro, João 
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Ramalho, Tibiriçá foi aliado de grande importância para os por
tugueses na defesa da Capitania de São Vicente. 

4) Araribóia - chefe temiminó (do ramo tupiniquim), que de
pois do batismo cristão recebeu o nome de Martin Afonso de Souza 
(em homenagem ao capitão-mor do mesmo nome). Araribóia, tal 
como Tibiriçá, foi importante aliado dos portuguêses. Enquanto 
a êste, Portugal deve, em grande parte, a sobrevivência da Capi
tania de São Vicent~. àquele deve também, e muito, a conquista de 
Rio de Janeiro. Depois dessa conquista, Araribóia recebeu grande 
sesmaria (de São Lourenço até Icarai), mais tarde denominada 
Vila Real da Praia Grande, que deu origem à cidade de Niterói. 

5) A mandioca r epresentou importantissimo papel na alimen
tação indígena e concorreu poderosamente para a sobrevivência dos 
próprios alienigenas, na primeira fase da colonização. Jean de Lery, 
em sua «História de uma Viagem à terra do Brasil», fala das gros
sas raíses de aipim e mandioca, de cuja farinha se fabricava o 
pão e o vinho da terra. 

6) Segundo ainda Jean de Lery (ob . cit.) as índias fiavam 
muito bem o algodão para o preparo de suas rêdes. Arthur Ramos, 
t::x:n sua «Introdução à Antropologia Brasileira», acrescenta que as 
tiàtiVas Utilizavam, na fiação; «Um pequeno pau redondo, a modo 
de fuso, ligando o algodão na parte mais comprida dêsse pau, ro
dando-o em seguida para soltá-lo no chão, como se fôssem carra
pétas.» 

7) A cerâmica tupinambá, da zona costeira, não é das mais 
ricas, em comparação com a encontrada nas explorações do baixo 
Amazonas. Contud.o, os estudos arqueoló.gicos ainda estão pràti
camente engatinhando no Brasil. 

8) Sôbre o Carioca, Gonsalves " . Magalhães, em seu belo poema 
(Canto I), põe na bôca de Aim-s·ôbre a Confederação dos Tamoios 

berê as seguintes palavras: , . .. ' . 

. . .. 

«Ali, naquele morro, onde se eleva 
o Corcovado, pincaro ventoso, 
doce e manso deslisa-se. o Carioca, 

·a cujas margens ·minha mãe cantava 
~ã~ . . ~estos c~n~os, · ql.!e ~u:- chor.ando ouvia· ... » 

9) Sõbre a nudez do índio, jâ dizia Pero Vaz Caminha em sua 
famosa carta de ·1500: · 

·«Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso" 
de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inó
cência como em mostrar o rosto» . 

f 

)' 

. , 
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... :A.nás, tlaris· staden, · Lery", .A:nchieta,- Nóbrega· e. t0dos 'os que' aquj 
estiveram no século XVI · confirmam a nude·z inocente do nativo .. · 
... ·Lery tem· .êsse .trecho maravilhoso:. 
:· ... «O que J#ais·. n()s maravilha nas brasileiras é que apesar· de não 
pi~tareJl! ·.~ ~:i:onco.. os . t?raços e as perna~ oom~ os homens, nen~ 
~~.· 901?t;ire~· .. co~ pen.as, todayia nu~ea .Pudemos conseguir que s~ 
vestissem. Davamo-lhes roupas de chita e can1isas, ~as nunca 
as v1amos resolvidas a vestirem-nas, e creio que ainda teimam 
nisso. Para j ustificativa da sua nudez, havia o costume de, em 
quanta fonte ou rio encontravam, meterem-se n'água, molharem 
a cabeça, mergulharem o corpo todo como caniços - o que fazem 
em certos dias doze e mais vêzes. E como não se dispensam de 
tais .banhos, custar-lhes-ía muito o despirem-se tantas vêzes» . 

10) Com referência à beleza da mulher indigena, Pero Vaz de 
Can1inha afirma, em sua carta citada : 

«.l:!J uma daquelas môças era tôda tingida, de baixo a cima, da
quela tintura; e certo era tão ben1 feita. e tão redonda, e sua ver
gonha (que ela não tinha) tão graciosa, que a muitas mulheres 
da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não 
terem· a sua como a dela» . 

· 11) O acaso na descoberta ê t es.e já inteiramente desprezada 
pelos historiadores modernos. 

· 12) Gonçalo Coelho (1503 ou 1504), que deixou o primeiro nú
cleo no Rio, mandou construir uma casa de pedra nas proximida
des da aldeia indígena de Uruçumirim. Daí o nome de «carioca» 
(casa de branco) com que ficou conhecida a ilha e, depois, o rio. 

13) João Ribeiro - História do Brasil, pg. 95 - Ed. 1954. 

.14) · Roberto Simonsen - «História Econômica do Brasil» 
Departamento Econômíco da Conf. Nac. da Indústria - Vol. IV 
- pg. 78. 

15) Fernão de Loronha (ou Noronha) associou-se a Marchione, 
Mórelli e Francisco Martins para a viagem da famosa. nau Bretoa, 
que levõu grando carregamento ·de pau-brasil de Cabo Frio, em 
1-511.' Deve .ter sido esta a última tentativa de Loronha. O negócio 
estava dando prejuízo, pois tinham que pagar quatro n1il ducados à 
Coroa e as despesas da exredição absorviam o resto dos ducados 
obtidos com a madeira. As expedições que se seguiram ao término 
do contrato de Loronha, mesmo a de Cristóvão Jacques, não pene-
traram na baia do Rio de Janeiro, que ficou até 1531 livre aos cor
sários ·franceses . 

16) Tapuias - bárbaros 
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17) Nesta ocas1ao, foi instalada a primeira oficina de ferreiro 
do Brasil. Mas só funcionou por três meses. 

18) Há muita dúvida quanto à época em que João Ramalho 
chegou ao Brasil. Segundo alguns, teria sido êle o primeiro por
tuguês a chegar ao nosso Pais. Frei Gaspar da Madre de Deus sus
tenta que Ramalho chegou por volta de 1490. O que é de todo 
improvável. 

19) Ra:vmundo Faoro - «Os Donos do Poder», pg. 51. 

20) Lery afirma, em sua «História de uma viagem feita A ter
ra do Brasil» pg. 147 (tradução Monteiro Lobato): «E tão hábeis 
são no manêjo dessa arma que dois dos nossos mais dextros espa
dachins teriam dificuldade em vir-se com um tupinambá enraive
cido». 

21 «Perôs» ou «peros» - denominação que os selvagens brasi
leiros davam aos portuguêses. Alguns atribuem ao nome Pero 
(Pedro) que os indios julgavam ser próprio dos lusitanos. Outros 
acreditam ser uma corruptela de «piro» que em tupi quer dizer 
«roupa de couro», aludindo ao fato de que os portuguêses só en
frentavam a selva envergando êsses trajes . Terceiros crêem tratar
se ae pêrros, isto é, cães. Mas Cândido Mendes de Almeida, em 
meticuloso trabalho divulgado pela Revista do Instituto Histórico 
·- XLI, parte II, pgs. 71/ 141, conclui que a designação vem da 
conjunção «pero», isto é, «mas». Os portuguêses costumavam re
peti-la constantemente nas conversações e essa palavra teria ficado 
gravada entre os indigenas. 

22) Não se sabe ao certo a data da fundação da cidade de Sal
vador. Tomé de Souza, chegado à Bahia a 29 de março de 1549, 
não se demorou em fundar a cidade, ajudado por Caramuru (Diogo 
Alvares). O local escolhido ficava entre a peninsula de Itapagipe 
e a Villa Velha, onde havia uma colónia de portuguêses. 

23) Tumiaru - pôrto no rio de São Vicente. 

24) Bertioga (Brickioka de Staden) é, segundo Teodoro Sam
paio, uma corruptela do nome tupi <(Piraty-oca», isto é, paradeiro 
das tainhas. Mas Francisco de Assis Carvalho Franco, em outra 
tradução do livro de Staden (Duas Viagens ao Brasil), afirma que 
Piraty não é própriamente tainha, mas um peixe do mesmo género, 
sendo de n1enor ta1nanho. A fortificação ficava no canal que se
para a ilha de Santo Amaro do continente. 

25) Com Ton1é de Souza vieram os seguintes jesuítas: padres 
Manoel da Nóbrega, Aspicuelta Navarro. Antânio Pires Leonardo 
Nunes; e os irmãos Diogo J'ácome e Vicente Rodrigues'. 
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26) João Ribeiro (História do Brasil - pg. 87): li.Aprisionou 
dois quaisquer morubixabas, atou-os à bôc~ de uma peça que fêz. 
disparar em seguida» . 

'· . . 
27) <$:Cartas Avulsas - 1550-1568) pg . '51 - (publica~ões da 

Academia Brasileira áe Letras -....- 1931-) . 

·28) Lery (obra citada) pg. 161: «Os indios ignoravam de tal 
sorte o nosso modo de assar que, certo dia, ao nos veren1 numa 
aldeia assando aves ao espêto, zombaram de nós, incrédulos de que 
uma ave assim constantemente volteada viesse a bem coser, e só 
se renderam à evidência do fato». 

~9) Segundo a «História do Almirante Cristóvão Colombo», por 
seu filho Don Fernando Colón - capitulo XXXII, em 26 de dezem
bro ·ae . 14~2 (quase dois meses e meio depois da descoberta) o ge
novês avistou-se com um rei indig·ena que lhe de·u presentes e «des
pues se quejó de los car1bes, los quales haciam à los suyos esclavos 
y se les nevaban para comerlos». Contudo, dias antes, a 18 de d.e
zembro de 1492, ainda o almirante, segundo relato de seu própr~o 
filho, dizia que o mesmo rei (chefe de tribo) que se chamava 
Guancenahari e seus conselheiros «no me entendiam: ni los enten
dia» . Ao que J. Fernando Carneiro, que cita êsses trec~os em sl:la 
monografia «A Ant1·opofagia entre os indígenas», conclui=. «No dia 
18 Colombo confessou oue não entendia a lingua dos nativos, nem 
êstes entendiam o que sê lhes dizia, mas no dia 26 já o rei se quei~a 
ae que os caraíbas comiam os prisioneiros de guerra. Somos assim 
obrigados a recusar êsse testemunho. Em 8 dias não era possivel 
àosolutamente tal progresso na intimidade com êles» . 

30) Carta de Nóbrega ao Padre Mestre Simão, datada de 9 de 
agôsto de 1549 - (Publicação da Academia Brasileira de Letras -
1931 - pg. 80) . 

31) Obra citada n '1 30, pg. 81. 
. . 

32) Respeitamos a grafia com (s) em Gonsalves, com que o 
notável poeta Dorningos José Gonsalves Magalhães assinava suas 
obras. 

3~) Caititu - tatu 

34) Cunhambebe - O mais velho, de que falam Hans Staden e 
Thevet, foi o prjmeiro chefe da Confederaçã:o dos Tamoios. Va
lente guerreiro que morreu de peste ainda ao tempo de Villegagnon. 
o segundo foi um dos ardorosos defensores da paz entre os tamoios 
e os portuguêses. O nome Cunhambebe (Lerry e Staden escreviam 
Konian-bebe) para Alfredo Pinto quer dizer mulher gorda., ou, sen-
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do uma corruptela de c•inhã-bêbo, quer '1izer parecido com mulher; 
para Theodoro Sampaio quer dizer Indivíduo de fala arrastada.· 
Varnhagem diz significar o voar da mulher; e outros dizem signl: 
car . o pássaro valente. 

35) Ubatuba (segundo Teodoro Sampaio pode significar sitio 
das canoas, ~a:iavial. b:avo, flechai, frutal, dependendo do prefixo 
uoa, ibá º? u1ba. Ex1st1am duas Ubatubas. Uma no litoral paulista 
tainda existe) e outra perto de Angra dos Reis. A paz de Iperoig 
foi tratada no litoral paulista. 

I 

36) Con:_ Duarte da Costa vieram os seguintes jesuitas: padres 
Luis da Gra, Braz Lourenço e Ambrósio Pires e os irmãos João 
Gonçal~es, António Blasques, Gregório Serrão ~ José de Anchieta. 
Esta foi a terceira leva de jesuítas vinda ao Brasil. Antes, em 
1550, viera uma segunda, constantes dos padres Afonso Braz Ma-
noel de Paiva, Francisco Pires e Salvador :Rodrigues. ' 

· 37) Diz o padre Quiricio Caxa (Vida e Morte do Padre José 
Anchieta - Cap. I pg. 44): «. . . veio a fazer tão grande abalo 
nas costas (de Anchieta), que as tirou do seu lugar ficando o es
pinhaço feito um «S», com uma ponta para o ombro direito e a 
ou~ra para a ilh~rga esquerda». Note-se que o padre Quiricio Caxa 
veio para o Brasil a lç de maio de 1563, sendo, portanto, contempo
râneo de Anchieta. 

38) Diz João Ribeiro em sua «História do Brasil», 15• edição 
pg. 89: «Duarte da <?osta pedi~ recursos que nunca chegavam, nã~ 
podendo combater, ficava na inação, preferindo-a à vergonha da 
aerrota certa que talvez acarretaria a perda da América portu
guesa» . 

39) A primeira citação da frase foi feita por José Lúcio de 
Azevedo em «Os Jesuítas no Grão Pará» e repetida por Gilberto 
Freyre em «Casa-Grande e Senzala» (lemos na 41~ edição, 1? vol. 
pg. 283). 

40) Jean Cointa, Senhor, de Bolés, de que falaren1os no capitulo 
XXVII, era .111:terano para os calvinistas, católico para os lutera
nos e calv1n1stas para os católicos. No fundo, um homem de 
grande cultura para o Brasil de então, e um grande intrigante. 

41) Jean de ~ery di~, em sua «História de uma viagem feita 
~ terra do Brasil»: «Ah aportado, desembarcou e tratou de alo
Jar-se num penedo à embocadura dum braço de mar ou rio sal
gaao, que os indígenas chamavam Guanabara ... » Dai partiu a 
convicção de que Villegagnon desembarcara em novembro de 1555 
na Ilhota Ratier (hoje Lage). Lery, como se sabe, chegou na se-
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gunda leva de imigrantes franceses, em companhia de Bois-le
Comte. Não viu, portanto, o desembarque. E !'hevet, que veio _na 
primeira leva, contesta Lery. Na verdade, é unprovável o desem
barque na ilhota varrida pelo mar. O que pode ter havido foi a 
tentativa de desembarque. 

42) O projeto não chegou a ser concretizado. 

43) Jorge de Lima en1 seu livTO «Anchieta», no capítulo sôbre 
Iperoig, pg. 145, diz: «E' indiferente saber se êste Cunhambeba 
é o mesmo feroz Cunham beba de Thevet. Capistrano diz que não. 
O outro tinha em sua aldeia seis canhões e a vestimenta e a cruz 
de um cavalheiro de Cristo, pertencentes talvez a Rui Pinto. 

44) «mail'S» = denominação con1 que os indígenas distinguian1 
os franceses. Segundo Cândido Mendes de Almeida (Revista do 
Instituto Histórico - XLI, parte II, pgs. 71/141), o nome vem de 
«mair-monan», filho de Irin Magé, o Noé dos amerindios. Outros 
atribuem que seja corruptela de «maitre» ou derivado de «mbayra», 
isto é, cabelo de mel. 

45) Lery, ob. cit. pg. 61 

46) Hans Staden estêve prêso õurante nove meses e meio 
entre os tupinambás do Rio de Janeiro. Alemão de nascimento, 
viajou para o Brasil em 1547. Naufragou perto de Itanhaém. Pouco 
depois se empregava como artilheiro dos portuguêses em Bertioga. 
Em janeiro de 1554 é aprisionado pelos indios, que nada lhe fize
ram. Foi o autor do primeiro livro publicado sôbre o Brasil (Edi
tado em ~Iarburg, em Hessen, na Alemanha). Apesar de ser fonte 
válida para muitos estudos sõbre o nossa selvicola, Staden entre
meia seu depoimento com cenas inverossimeis. 

47) Lery, ob. cit. pg. 50: «A 17 de maio (1556) João Cointa 
desposou uma outra, parenta de um tal La Roquete, de Ruão. La 
Roquete faleceu pouco depois, deixando-a herdeira dos seus bens, 
compostos de facas, pentes, espelhos, anzóis e mais bugiarias pró~· 
pnas para o tráfico com os selvagens, o que muito conveio a 
Cointa'> . 

48) Nicolas Durand Vill.egagnon faleceu em Beauvais, a 9 d~ 
janeiro de 15'.71, com 61 anos de i~ade. 

.49) Lery - ob. cit. pg. 130-131. 

50) desova do piratt - o.s tupinambás chamavam de pira.ceinà 
a êsse tempo de desova (Hans Stade~ ob. ctt. ). E pira~ segundo 
anotações de Francisco de Assis Carvalho Franco no mesmo livro 
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<Duas Viagens ao Brasil», pgs. 77 e 124, Ed. S. Paulo - 1942, é 
um peixe do género das taiI1has, sendo de menor trunanho. 

51) Hans Staden, obr. cit., pg.157 

52) tapirussu - grande anta 

53) ta.iassu - porco do mato 

54) 
dês ses 
c1ada. 

paca (Lery escreve «pag»). Os frances,es levavam muitos 
animais para a Europa, onde a carne era bastante apre-

55) panacus - grandes cestos 

56) Gonsalves Magalhães - «Confederação dos Tamoyos» -
Canto II, pg. 62. 

57) Ainda que seja realmente chocante o fato de Anchie ta rom
per com um dos dogmas da Igreja, revelando o segrêdo do confis
sionário, o fato não surpreende no jesuita sectário que êle era. E 
basta lembrar que trunbém no episódio de João Bolés, igualmente 
desrespeitou as leis eclesiásticas, acelerando a execução do conde
nado. E para justificar-se, afirmou, segundo o padre Simão de 
Vasconcelos: «0 dano de minha suspensão não é ofensa de Deus 
e tem remédio com a absolvição da Igreja; porém o dano daquela 
alma, se ali se perdera por impaciência, era pecaminoso, e não po
dia re1nediar-se; e pela salvação de uma alma, vivera eu suspenso 
tôda a minha vida» . No episódio da ameaça a Piratininga, não 
era a salvação das almas mas era a salvação das vidas. 

58) Anchieta - Carta de Piratinh1ga, 155'1. 

59) «De Gestis Mendi de Saa» - pg·. 81 
,., . 

· 60) Citação de Anchieta feita por Gilberto F'reyre em «Casa 
Grande e Senzala:i> i • 

. .. . 
61) Jorge de Lima - «Anchieta» pg .. 149 

• . ' ' ' 

62) capistrano de Abreu, artígo, publicado· e1n «Ó. ·Jcitnal»,' ·d'o 
Rio de Janeiro, em 31 de agôst9 <;le. 1927: «Trôpego, gago, ignoran
te do falar indígena, precisava de amdlíar que lhe ·1-eàlçá.ssc a. ·fi-
g~ra ven~~B:!l~ª e l~VO).l cons_igo . _(V~ª Iperoig) Anchie.ta:;i; . . , 

.. \ • • - • • '. t • • ' 

· 63) «Carta.s do Brasil~} __;__ Manoel · dá, Nóbrega;·. trt'tróct'ução ·cte 
Antônto ·Franco, pg. 47. · · ·.. · · · 
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64) Anchieta, carta de São Vicente, 156~: «pois pelo monte 
arriba foi cousa de ver, ficou-se o Padre (Nóbrega), as botas, cal
ças e roupeta e todo molhado, com tôda a sua roupa molhada à:5 
costas ... » 

65) «Cartas de Anchieta» - Civilização Brasileira - 1933 -
pg. 200. 

66) Anchieta - ob. cit. pg. 206. 

67) «Cartas do Brasil» - Manoel da Nóbrega, pg. 120. 

68) E. L. Berlinck - «Fatôres adversos na formação brasi
leira», pg. 148. 

69) A. Rangel - «Quando o Brasil Amanhecia», pgs. 81/82. 

70) Anchieta - Carta de São Vicente, 1565. Ed. Civ. Bra. 
pg. 243. 

71) Anchieta - Carta da Bahia, 1565. Ed. Civ. Bra. pg. 248 

72) «A Fundação do Rio de Janeiro» - Frederico Trotta. 

73) Anchieta, Carta de 9 de julho de 1565 ao padre Diogo Mi
rão, c!iz: «Depois de passar muito tempo em se reformar a armada 
de cordas, amarras e outras coisas necessárias, e esperar pelo gen
tio ctos tupiniquins, com os quais se fizeram pazes, indo duas vêzes 
em navios às suas povoações e os chamar, para darem ajuda con
tra os tamqios do Rio, os quais prometendo vir, não vieram senão 
mui tarde e poucos, e tornaram-se logo de São Vicente, sem que
rerem com os nossos vir ao Rio, a qual foi a principal causa de 
muita detença que a armada fêz em São Vicente ... » 

74) Anchieta, carta citada. 

75) Anchieta, c. cit. 

76) Afrâ.n.io Peixoto, em anotação nas «Cartas de Anchieta», 
Ed. Civ. Br. 1933, pg. 254/255, diz, a propósito de outras decla
rações atribuidas por Simão de Vasconcelos a Anchieta: «Simão' 
de Vasconce~os reproduz estas palavras de Anchieta, que não se en
contram em nenhum de seus escritos conhecidos». · · · 

-· 
· 77) An~hieta, carta da B~hia, 1565 ·---: Ed. Civ. Br. 1933 - pg. 

249: «Logo ao seguinte dia, que foi o último de fevereiro ou pri-· 
metro de . março, com~Çaram a r~çar terra com· grande !~rvQr.' e~ 
cortar madeira para a· cêrc~ . . . . . . '. 
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78) Jaime Reis «A primeira fundação do Rio de Janeiro» -
Revista Brasileira - Ano 3, tomo X - pgs. 296/ 316. 

. . ' 
79) Henrique Orciuoli - «Estác.io na Guanabara~> . 

80) 

81) 

82) 

83) 

Anchieta, 

Anchieta, 

Anchieta, 

Anchieta, 

ob. cit. 

ob. cit. 

ob. cit. 

ob. cit. 

pg. 249. 

pg. 254. 

pg. 251 

pg. 151 

' 

84) Padre Quirício Caxa, Cartas A vulsa.s ·-- pg- . . 453: «Fizera1n 
apontar uma espera e a primeira (nau) que chegou que era a capi
tânea, a qual ia mui soberba com estandartes e l;>andeiras de sêda, 
pífaro e tambor de guerra, foi varada da pôpa à proa con1 a es
pera, co1n a qual recebeu inuito dano, e sendo alguns mortos acu
diram-lhe com outros e com êles, ou Deus assim queria, foi dar· a 
r1au sôbre uma lage que está à entrada do Rio, onde correu muito 
perigo, n1as foi ajudada dos índios com suas canoas. ; . » 

85) Quiricio Caxa, ob. cit. pg. 454. 

86) Quirício Caxa, ob . cit. pg. 454 

87) Paranapuã (ilha do Governador) era tan1bém conhecida 
como Paranapecu, dos Maracajás ou dos Gatos. (Antes dos .tupi
nambás, habitavrun-na os maracajás, nome por que eram conhecidos 
os temiminós) . 

88) Anchieta, Carta de São Vicente, 1565. 

89) Há, no B1·asil, um grupo organizado, que se intitula «Mo
vilnento Nacional Pró-beatificação çle A,nchieta» . . l!J presi.dente o 
sr. César Salgado; vice-presidente o sr. Ariosto Berna; e secre
tário-geral o sr. Vítor Zappi (Estado de São Pau.lo, 9 ·de set. de 
19ô5). IIá também, uma «Associação Iiispano-Brasileira de Ami· 
gos do Padre J'osé de .Ançllieta» também cuidando do assunto. .A. 
sede desta é em Santa Cr-u:Z ·ao ·Tenerife, · mas. 'élesen.volve .. também· 
atividade no 'Brasil; ~ um ~e seus . as.so~i?-dO~ · é ( ?"): O presi~ep~~ 
Çasteio Branco (D1ár10 Carioca, Set.. 1965) • . .As . duas. sociedades 
não sã.o suficientemente conh.ecictas .n.o . .Pàíãciô são .Joaqúini oti" 
na Cúria Metropolitanà . .. Ninguém ·soube dar ~o 'êncie.rêÇt)';"·eontudo;" 
con.seITTtimos. encontrar ~ sr. :~appi ... :~s.t~. -,apó~ .µi~i~a_s : e~cusas. e 
u~a ~entativa de n?s enviar ao P.adre G~nti~! .que i;J.~o. p~~a: ~er :~!}~. 
contracto, ~cabou dizendo-nos que . a ~greja 3;i .. ~e dá po~ . saj:isf~i~: 
com o passado de Anchieta. Agora, procµta. ~enas a comprova. 

, ... • • • • • • • • -o • • • ..... 
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Gão dos milagres. Mas os trabalhos do Movimento, na verdade, 
são apenas de propaganda. Não se procura pesquisar. Quanto à 
Associação com sede em Tenerife procuramos saber no Itamarati 
alguma coisa a respeito. E embora sendo sócio o presidente Cas
telo Branco, nada pudemos apurar . 

90) Reproduzimos, da Revista do Instituto Histórico, XLII, par
te II, pgs. 141/ 205, o seguinte trecho da «Crônica da Companhia 
de Jesus no Estado do Brasil» do padre Simão de Vasconcelos, con
temporâneo de Anchieta, e publicada em 1663: ~«Aquêl~ herege ~oão 
Bolés, de que dissemos no ano de 1559 que fora fug;do do Rio a 
São Vicente, e dera ali em que entender ao padre Gra, em atalhar 
seus falsos doo-mas, agora dá que fazer aqui ao padre J 'oseph por
que depois deº ser mandado prêso à Bahia foi trazido a êste Rio 
de Janeiro, porventura para que fôsse castigad~ no . lugar o~de 
começara a semear suas heresias, ou porque ah teria cometido 
outro algum delito grave; como quer que seja o gov·ernador Men1 
de Sá mandou que fôsse justiçado às mãos de um algoz, e aos olhos 
dos mesmos inimigos (que ainda restavam). 

Para ajudá-lo em tão duro transe, foi chamado o padre Joseph 
Anchieta: achou o herege pertinaz em seus errados fundamentos ~ 
pediu que se detivesse mais tempo a execução da justiça, e entre 
aquelas tréguas da vida falou o nôvo sacerdote ao réu com tão 
grande espírito e eficácia de razões, que converteu seu empedernido 
coração e veio a reconciliar com a. Santa Igreja aquela ovelha per
dida, e quase tragada do lôbo infernal, com aplauso do céu e dos 
homens. 

Porém aconteceu aqui um caso digno de ser sabido: porque o 
algoz, quando foi à execução do castigo, como era pouco dextro no 
ofício, detinha o penitente no tormento demasiadamente, com ago
nia e i.mpaciência conhecida. 

«J·oseph, que via êsse êrro tão grande e arreceiava que por im
paciência se perdesse a alma de um homem, por natural colérico, 
e tão pouco havia convertido, ·entrou em zêlo, repreendeu o algoz e 
instruiu-o êle mesmo de como havia de fazer seu oficio com a bre
vidade desejada: ato de fina caridade. 

«Sabia bem Joseph a pena das leis eclesiásticas que suspendem 
de seu oficio aquêle que sendo sacerdote acelera a execução da mor
te, em qualquer ocasião que seja, ainda que pia: porém respondeu 
1.:om êle mais a caridade que devia ao próximo; e respondeu aos 
que lhe peguntaram a causa de tal resolução desta maneira: 

«Porque o dano de minha suspensão não é ofensa de Deus, e 
tem remédio com a absolvição da Igreja; porém o dano daquela 
alma,. se ali se perdera por impaciência, era pecaminoso e não po
dia remediar-se; e pela salvação de uma alma vivera em suspen
são tôda a minha vida» . 

' 
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~1 ) ~, Eten1érídes» - Barão do Rio Branco - pg. 32 . 

~2 ) «Estácio na Guanabara» - Henrique Orciuoli, pg. 239 : «0 
bispo D. Pedro Leitão, acolitado pelos demais padres e irmãos mis
sionários, lançou a bênção sôbre aquêle pugilo de heróis ... >) 

93 ) «De Gestis Mendi Saa>> - Anchieta, pg. 129. 

94) Boletim Mensal da Seção Guanabarina da Biblioteca Mu 
ntcípal , Ano I, n9 3. 

' 
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