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DUAS PALAVRAS DE APRESENTAÇÃO 

D ESDE o século X VI, cronistas, 11iissionários, viajantes e 
historiadores trataram de compor o quadro etnográfico 

da outrora Capitania de São Vicente e de suas adjacências. 
Devido, entretanto, à confitsão dos etnónimos, à notória mobi
lidade espacial dos gritpos nativos ( sobretitdo no período da 
Colônia), às lacunas e incongruências nas informações regis
tradas e a outros taritos empecilhos, as descrições e os estudos 
se encontram ainda hoje eivados de controvérsias, senão de 
contradições. 

Confrontando os dados de vária procedência - uns anti
gos, outros mais recentes -, sem a pretensão de dissipar as 
névoas que envolvem o assunto, o Professor Paulo Pereira dos 
Reis elaboroit um trabalho de indiscutível importância. Além 
de passar em revista os in,formes disponí-veis na bibliografia e 
de examiná-los, com a devida serenidade e isenção, quanto ao 
seu valor intrínseco, foi buscar referências elitcidativas em 
fontes praticamente inacessíveis aos estitdiosos, muitas delas 
inéditas. Ademais, reproduziu o teste1nunho de naturalistas 
viajantes e outros observadores, que se encontram editados, 
mas nem por isso existentes em muitas bibliotecas 'it1iiversitá
rias ou de institittos de pesqitisa. 

Ora bem, de tudo isso resultou um texto - dir-se-ia qitase 
um compêndio - que tem o mérito de expor e de apresentar, 
sem alarde, o que de essencial sabemos sobre o assunto e fazer 
entrever o quanto resta por investigar. O ii seja, 'Um instrit-
1nento de trabalho de considerável utilidade p·ara os que co
meçam a enveredar pelo caminho da Etno-história de nossos 
índios, como para os que porventitra já se tenham por especia
listas na área. 

Sinceros parabéns, pois, ao aittor, na expectativa de que 
prossiga em suas investigações e de qite outros sigam o seit 
exemplo. 

Mas que 1iinguém se ilu,da. O traballio 1ião é f ác'il. A 
reco1istituição da Et1io-história de nossas populações aborígines 
desde a chegada dos primeiros europeus é tarefa árdua, que 
requer muita paciência, longos anos de pesquisa e, sobretudo, 
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atilado espírito crítico. Devido às lacunas de informação em 
livros e docitmentos - uns pitblicados, oittros ainda enterrados 
em arquivos -, não cliegamos, na maioria dos casos, a esta
belecer com razoável segilrança o processo decorrido desde os 
coritactos iniciais entre os íridios e os conqiiistadores eitropeus. 
Ningué1n sabe de quantos grupos a única memória que existe 
é apenas o nome tribal ou, talvez, itm apelido qualqiter dado 
por índios vizinhos ou itivasores brancos. O pesquisador caitte
loso, então, em vez de propor conclusões definitivas, estribado 
em tal ou qual autor de otitros tempos, se Jiá de contentar com 
hipóteses razoavelmente fii1idamentadas 01t com sugestões qite 
- mais dia, menos dia - vossam ajitdar a compreender o que 
havia e o qite se passou. 

Por longo tempo, o f ascí-nio pelo exótico ou "extravagan
te", que os observadores O'u estudiosos deparavam nos sistemas 
de vida das tribos aborígines, os fez ignorar o que de inte
ressante - em sentido Jiistórico, sociológico e antropológico -
marcou a trajetória do índio em seit convívio com o mundo dos 
brancos: muitas coisas deixaram de ser registradas, a não ser 
de esgitelha, como simples referências 1'narginais, mais ou menos 
rápidas, em relatórios, cartas oil docitmentos de oiitra natureza. 
Já não há como recuperar o qite se perdeu. Cit1npre agora 
fazer o possível e o impossível para preservar o qite ainda 
existe, sobretudo dos docu1neritos, sempre tão cobiçados pelos 
ratos e pelas traças. 

Com o presente trabalho, concebido preliminarmente como 
simples capítulo introdutório a 'Uma obra um tanto exaustiva 
sobre a história do Vale do Paraíba e de regiões vizinhas, mas 
que afinal resultou nurri repositório bem coordenado dos dados 
e informações sobre os 1iativos desse território, com citação 
precisa das fontes O'nde foram colhidos, o Professor Paillo 
Pereira dos Reis presta inestimável serviço à Etno-história 
indígena do Brasil. O qite llie aumenta o valor são o espírito 
crítico e a atitude caittelosa com que o autor encara o que 
sobre o. assunto se pitblicou e o qite, com f reqüência, se reduz 
a mal-entendidos, se1ião a meras conjeturas. E, mais ainda, a 
consciência de que, no tocante a certos problemas, é preferível 
1ião aventurar-se a hipóteses arrojadas qite jamais .poderiam 
eticontrar comprovação na documentação existente. 

Dentre os assuntos tratados no livro objeto desta apre
ciação destacam-se dois pela seriedade com que o autor os 
abordou, no empenho de coordenar e discutir os conhecimentos 
sobre eles disponíveis. Um deles é o problema dos Guayaná, já 
estudado por mititos autores, citjos resultados, eJitretanto, em 
geral, por falta de documentação sitficiente oit fidedigna, se 
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resumem em lii1Jóteses orei mais, ora rnenos aceitáveis. O Pro
fessor Pereira dos Reis passa e1n revista as opiniões dos vários 
estudiosos e confronta-as, aduzindo elementos novos que eluci
dam vários pontos que até agora haviarn ficado obscuros. 

O segundo assunto que merece menção especial é o dos 
índios Puri, de há miiito extin,tos, sobre cuja língua e cultura 
os nossos co1ihecimentos são muito ;precários e imprecisos; 
além de esparsos de pernieio com outros informes em relató
rios de viagem do sécitlo passado, sofrem do mal de visões 
etnocêntricas, inevitáveis, eviden,temente, 1iu11ia época em que 
a Etnologia mal começava a esboçar critérios válidos para a 
análise científica. Como qiler que seja, Pereira dos Reis coli
giu, com paciência beneditina, o niaterial que encontrou, qite 
foi selecionado, classificado e disposto de forma racional, propi
ciando uma visão geral sobre o iridígena vale-paraibano, coni 
as limitações apenas decorrentes da carê1icia de docitmentos 
idóneos que permitissem, e1n certos casos, afirmações cate-, . 
goricas. 

Oxalá tivéssemos algilmas dezenas de trabalhos similcires 
sobre a Etno-história indígena de oiltras regiões do Brasil. 
Mititos erros que se vêm perpetuando na bibliografia, inclusive 
didática, seriam corrigidos de uma vez por todas. 

I 
São Paillo, 31 de janeiro de 1979 

EGON SCHADEN 





INTRODUÇÃO 

1 NTERESSADO, desde a década de quarenta, quando comecei 
· minhas atividades docentes, no conhecimento mais profundo 

da História ·regional, pude verificar a falta, quase absoluta, de 
informações e trabalhos sobre os indígenas do Vale do Paraíba 
Paulista. 

Foi essa carência de dados que me levou a fazer pesquisas 
históricas cujo primeiro fruto foi o artigo intitulado <<Os Puris de 
Guapacaré e algumas achegas à História de Queluz». No entanto, 
continua ra m arquivadas numerosas anotações feitas, aguardando 
alguma disponibilidade de tempo que me permitisse reencetar 
os estudos sobre o homem primitivo vale·paraibano. 

Apesar de inicialmente, em 1965, ter concentrado minhas 
diligências nos Puris que habitaram o antigo território da Freguesia 
de Nossa Senhora da Piedade (depois, em 1788, Vila de Lorena): 
que se estendia do Ribeirão do Aterrado, na divisa com Guara· 
tinguetá até a barra do Rio Piraí, tive, acompanhando o nomadismo 
dos primitivos <<donos da terra>>, que me alongar em considerações 
genéricas sobre os índios das capitanias vizinhas do Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. 

As dificuldades encontradas na elaboração deste livro foram 
consideráveis, principalmente por causa da escassez de informes 
que, em certos casos, são discrepantes ou então carentes de com· 
provação, além da míngua de estudos arqueológicos intensivos e 
conclusivos que propiciassem o esclarecimento de questões rela
tivas ao povoamento primitivo da região, excetuando-se, contudo, 
o mérito incontestável de poucos que se dedicaram às pesquisas 
sobre o homem pré-histórico vale-paraibano . 

Neste livro procurou-se dar uma visão geral dos grupos 
indígenas esboçando-se uma distribuição geográfica de aspecto 
dinâmico, isto é, mutável no tempo e no espaço, relacionando-se 
as diferentes nações que habitaram o Vale do Paraíba e compa· 
rando-se descrições e conceitos dos escritores coevos sobre os 
habitadores primevos da bacia do Paraíba do Sul. Mas, nos estudos 
realizados, p_or falta de provas concludentes, tive, algumas vezes, 
de fazer ressalvas precedendo as ilações emitidas expressões como 
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estas: <<ao que parece>>, <<pelo que se depreende>>, <<o que faz supor 
ou admitir>>, etc. Essas inferências cautelares diante do apouca· 
mento ou mesmo ausência de dados e testemunhos, inibindo 
afirmações categóricas, que se restringiram, nos casos apontados, 
a presunções firmadas em indícios existentes, poderão suscitar 
compreensíveis críticas, mas é preciso também lembrar que o his· 
toríador trabalha com fragmentos, fatos isolados e precisa usar 
da << ... sua imaginação, que é (como disse H. Poincaré) a grande 
arma do matemático". A imaginação do cientista não é pura inven· 
ção, fantasia, mas imaginação que inventa hipóteses úteis à pes· 
quisa, imaginação para preencher vazios, para <<. . . vencer o 
,descontínuo daquelas notícias e tecer um relato coerente e de 
todo perspicaz ... >> (Benedetto Croce, A História, Pensamento em 
Ação, 108). Como ensinou Leôncio Basbaum (O Processo Evolutivo 
da História, 28), <<É claro que essa imaginação criadora do cien
tista ( ... ) não resulta simplesmente da pura invenção: é baseada 
em conhecimentos adquiridos e gira dentro dos limites do possível 
e do admissível». 

Pesquisando documentos, informações e narrativas, tentou-se, 
de forma mais objetiva possível, reconstituir os fatos, conjeturando, 
todavia, sobre a impossibilidade da descoberta, por falta de dados 
e testemunhos, de numerosas ações e feitos realizados, circuns
tância que faz presumir que uma grande parte da História tenha 
sido perdida para sempre não só pela falta de fontes, como também 
pela pouca credibilidade de certos registros incompletos e tenden· 
ciosos, sem considerar-se, além de tudo isso, a subjetividade das 
biografias, das crônicas e das histórias sem·pre escritas pelos 
conquistadores, nunca pelas nações aborígines conquistadas, que 
conduzem os leitores a uma visão deformada do passado. 

Assim se escreveu, dentro do lineamento mencionado e to
pando com os obstáculos aludidos, o presente ensaio que, tendo 
em vista as suas limitações, denominei de Apontamentos, na espe
rança de que, em sua abrangência regional, quando assume aspecto 
pioneiro, possa constituir um modesto préstimo para o estudo dos 
indígenas do Vale do Paraíba. 

-
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O HOMEM PRIMITIVO 

Algumas referências às principais notícias quinhentistas sobre 
os índios encontrados na Capitania de São Vicente e suas 

circunvizinhanças. 

A DISTRIBUIÇÃO geográfica e as classi·ficações étnica e cul
tural dos indígenas das capitanias dos irmãos Lopes de 

Sousa constituem uma questão intrincada e mesmo obscura, sob 
certos aspectos, porque as descrições que os cronistas e escritores 
nos legaram são, em alguns casos, discordantes e lacunosas, con· 
tribuindo para as dificuldades encontradas a mobilidade dos grupos 
ameríndios em seus contínuos deslocamentos territoriais, impul
sionados e tangidos pelo nomadismo peculiar ao sistema de subsis
tência que adotavam, pelas guerras intertribais e pelo expansio
ni'smo do branco invasor. 

Seja como for, no estudo do presente assunto, apesar de 
certas divergências, foram básicos e relevantes os relatos quinhen
tistas sobre o homem primitivo, conforme se poderá Vi$1umbrar, 
a seguir, através de algumas transcrições de fragmentos de notícias: 

.,; 

De Diogo Garcia 

Diogo Garcia, relatando a sua viagem ao Paraguai (1), escreveu 
sobre o indígena do litoral' fluminense, no caso o Tupinambá, o 
seguinte: << ... en ella y en toda esta costa hasta el Cabo Frio mala 
gente per fera é comem carne umana e andam desnudos». Descendo 
mais pelo litoral, a frota do <<Capitan General Diego Garcia», anco
rou em São Vicente, em 1527, onde os espanhóis mantiveram con
tatos (cinco anos antes de Martim Afonso) com antigos moradores 
daquele porto: << . . . alli vive um Bachiller e unos yernos suyos 
mucho tiempo ha que ha bien 30 anos . .. » em paz com <<una 
gente alli ( . .. ) que comen carne umana y es mui buena gente 
amigos mucho de los cristianos que se llaman Topies>> (2) e 
<, ... andando en el camino ai legamos á un rio que se llama el rio 
de los Patos ( .. . ) que ay una buena generacion que hacem mui 
buena obra á los cristianos, e llamanse los Carrioces» (3). 

(1) Carta do "Capitan General Diego Garcia''. "Memoria de la navegac ion" etc. 
(2) Garcia, Diogo, carta c itada, 8. 
(3.) Idem, ibidem, 10. Os Carrioces devem ser os mesmos Carios ou Carijós que 

ocupavam o litoral sul, além de Cananéia. 
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Como revelou Diogo Garcia, em 1527, os Tupis de São Paulo 
eram <<índios bons e amigos dos cristãos", conceito que perduraria 
até meados do século, porque em 1553 o P. Manuel da Nóbrega 
ratificava essa notícia ao escrever em uma de suas missivas a 
El-Rei que a « . . . Capitania de São Vicente, onde a maior parte 
da Companhia (era o grupo mais numeroso do Brasil) residimos 
por ser ella terra mais aparelhada para a conversão do gentio que 
nenhuma das outras partes, porque nunqua tiverão guerra com 
os christãos, e hé por aqui a porta e o caminho mais certo e seguro 
pera entrar nas geraçõis do sertão» (4). 

Também os Carijós, adversários dos Tupis de São Vicente, 
foram considerados, conforme a <<carta>> aludida, colaboradores dos 
cristãos (talvez espanhóis); mas, quatro anos mais tarde, dizi
maram, nas proximidades da foz do lguaçu, a expedição de oitenta 
homens, chefiada por Pero Lobo, que partira de Cananéia em 18 
de setembro de 1531, à procura de minas de ouro e de prata. 

Do Padre Manuel da Nóbrega 

O P. Manuel da Nóbrega, em sua <<Informação das Terras do 
Brasil>> (1549), afirmou: <<Los gentiles son de diversas castas, 
unos se llaman Goyanazes, otros Carijós. ( . . . ) Ay otra casta de 
gentiles, que se llaman Gaymures, y es gente que habita por los 
matos ( . . . ). Los que comunican con nosotros hastagora, son dos 
castas: unos se llaman Tupeniques, y los otros Tupinambas>> (5). 

Serafim Leite esclareceu que a ordem das citações desses 
povos << .. . parece indicar a linha Sul-Norte: Guayanases e Carijós 
na Capitania de S. Vicente ( . .. ) Gaimurés (Aimorés) ao Norte 
do Espírito Santo, Tupeniques (Tupinaquins ou Tupiniquins) em 
Porto Seguro, e Tupinambás na Baía>> (6). 

De Ulrico Schmidl 

Ulrico Schmidl, ex-soldado alemão a serviço da Espanha, 1n1-
ciou, em 26 de dezembro de 1552, uma viagem por terra de 
Assunção a São Vicente, onde chegou em 13 de junho de 1553. 

Descrevendo essa longa caminhada de 476 léguas, que durou 
cinco meses e meio (7), o aventureiro fez referência a << . .. um 
aldeamento tupi Kariesseba, por onde passou, uma nação Wies· 
sache, que habitava as margens de um rio Urquaie, e, finalmente, 

(4) Leite, Serafim , Cartas etc ., vol. li , 5. 
(5) Leite, S., Cartas etc., vol. I, 148/150: carta di rigida "aos Padres e Irmãos de 

Coimbra", esc rita da Bahia em 1549. 
(6) fdem, ibidem,. vol. 1, 13. 
(7) Kloster, W., e Sommer, F. , Ulrico Schmidl no Brasil etc., 4.º vol., 71 e 76. 
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um povoado indígena Schrebethueba, que poderia ser o antigo 
lugar Geribatiba, situado à margem do rio, atualmente denominado 
Jurubatuba, na proximidade de Santo Amaro>> (8). 

Kloster e Sommer admitiram que a nação Wiessache («que 
falava outra língua ( ... ) e só vivia em inimizades com os Tu
pis») (9), encontrada, em meados do século XVI, no curso médio 
do Tietê (riuma « ... região entre o Tietê e o Paranapanema>> (10), 
fosse a dos Guaiatacás (ou Goitacás), esclarecendo que <<O Weies
sache de Schmidl e o Weittaca de Staden aproximam-se bastante" 
e aventando a hipótese de engano dos pesquisadores do texto ori
ginal, que podem ter confundido << ... o t em tipo gótico com o s 
no mesmo tipo» (11). 

É oportuno lembrar que esse entendimento de Kloster e Som
mer, desde que se considere como antiga essa localização mediter
rânea dos Wiessache, favorece a tese das migrações no sentido 
0.-L., isto é, do interior para o litoral, contrariando a opinião majo
ritária que admite a precedência dos tapuias no litoral, donde foram 
expulsos pelas hordas túpicas. 

No capítulo 52, Schmidl fez a descrição dos Tupis de São 
Vicente: <<. . . estes gentios, os Tupis, comem seus inimigos e 
vice-versa. É gente que não faz outra cousa senão guerrear-se entre 
si de dia e de noite, e, quando uns vencem seu inimigo, trazem-no 
até o lugar onde têm seus domicílios, como aqui em nossa terra 
se acompanha um casamento. Também quando pretendem matá-lo, 
o prisioneiro ou escravo, fazem o mesmo e preparam-lhe uma 
grande festa, conforme se descreveu acima. E enquanto este pri
sioneiro se acha preso, dá-se-lhe quando pede durante seu cativeiro, 
mesmo uma mulher para que a tenha a seu gosto; dá-se- lhe esta 
ou qualquer comida que seu coração desejar até que chegue a 
hora em que tiver que morrer ( · .. ). Estes Tupis falam uma língua 
igual à dos Cariós; há uma pequena diferença entre elas quanto à 
pronúncia>> (12). 

De Hans Staden 

Hans Staden (13), em sua Viagem ao Brasil (editada pela 
primeira vez na Alemanha, em 1557), depois de descrever << ... uma 
grande serra que chega mais ou menos até a altura da Boiga de 

(8) Idem, ibidem , 38. 
(9) Idem, ibidem, 31. 

(10) Idem, Ibidem, 71. 
(11) Idem, Ibidem, 39. 
(12) Idem, ibidem, 82/83. 
(13) O alemão Hans Staden, náufrago (em 1549) de uma armada espanhola, foi acolhido 

pelos Tupiniquins e conduzido a São Vicente, onde os portugueses lhe deram o 
encargo de bombardeiro do forte de 'Bertioga. Em 1550, os Tupinambás, numa 
de suas sortidas contra Bertioga, capturaram o europeu que, depois de longo 
cativeiro, acabou sendo salvo em 1552. 
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Todolos Sanctus ... » (Bahia de Todos os Santos}, mencionou os 
Guaianás da região: <<Na serra uma casta de selvagens que se 
chama Wayganna. Estes não têm habitação fixa como os outros, 
que moram diante e por detrás da serra>>. Viviam << ... em guerras 
com todas as outras nações ... >>, eram muito ferozes e << ... mais 
cruéis com seus inimigos do que os inimigos com eles. Por exemplo: 
cortam· lhes os braços e as pernas, enquanto ainda vivem ... » (14). 

A fereza e os costumes desses Guaianás não se ajustam à 
brandura (revelada por Anchieta e Gabriel Soares) do gentio do 
mesmo nome, morador dos Campos de Piratininga e da fímbria 
marítima de São Vicente. Aliás, como ensinou Teodoro Sampaio, 
Guayanã quer dizer: <<manso deveras, bonachão, pacífico, mo
leirão>> (15). 

Além de expor os usos desses Wayganna bravios, Staden refe· 
tiu-se: aos Weittaka (16) (Goitacás) que se encontravam nas ime
diações do baixo Paraíba do Sul; aos Tuppin lnba, que ocupavam 
um território que se estendia por 28 milhas de costa e 60 milhas 
de profundidade (17) e confinavam, do <<. . . lado do Norte com 
uma casta de selvagens que se chamam Weittaka e são seus ini
mi.gos; do lado do sul chamam seus inimigos Tuppin lkin e do lado 
da terra a dentro os seus inimigos são chamados Karaya (18). 

<<Depois vêm os 'Waiganna', que moram na serra perto deles, 
e mais uma nação que se chama Markaya (19), que habita entre 
eles e são seus grandes perseguidores>> (20). 

Staden situou os Waiganna em relação aos Tupinambás do 
Rio de Janeiro: << ... que moram na serra perto deles" (Tupinam
bás), circunstância que torna estranhável a denominação de Guaia · 
nás dada àqueles naturais, considerando-se a ferocidade que lhes 
foi atribuída pelo aventureiro germânico. 

Na condição de prisioneiro do gentio da Guanabara e suas 
cercanias, Staden pôde observar e depois transmitir em sua Viagem 
ao Brasil valiosos dados sobre a cultura desses indígenas, hábeis 
caçadores e impiedosos guerreiros antropófagos que viviam em 
<<. . . suas habitações em frente da serra grande ( ... ) junto do 
rnar ( ... ) rodeados de inimigos» (21) e se autodenominavam Tupi
nambás, mas eram chamados Tamoios pelos Tupis de São Vicente. 

(14) 
(15) 
(16) 

(17.) 
(18) 

Staden, H., 198/200. 
Sampaio, T., "Qual a Verdadeira Grafia'• etc. , 31. 
Staden, H., 202. Eram os Guaitacás ou Goitacás (grupo não tupi) chamados 
também "corredores", porque andavam muito rápido a pé. 
Staden, H.,. 201. 
Karaya era o apelido desdenhoso com que os Tupis denominavam seus adversários. 
"Na lingua geral Karaiá ou Karajá é o nome de um mono grande." (Airosa, 
Plínio, nota 119, in Léry, J., 71.) 

(19) Maracayá, ou Maracajá (do nome de um de seus chefes) , ao qual se fara referência 

(20) 
(21) 

mais adiante. · 
Staden, H., 201 /202. 
Staden, H., 201. 
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Como explicou Varnhagen em seus «Comentários» no Tratado Des· 
critivo do Brasil em 1587, Tamoio quer dizer avô, ascendente, 
antepassado (22). 

Possuíam os Tupinambás numerosas aldeias no litoral, entre 
as quais Hans Staden assinalou <<Arirah>> (23), onde se encontrava 
o <<rei principal de todos>>, de nome <<Konyan-Bebe>> (24), e <<Mam
bukake>> (25), e citou as incursões guerreiras contra os domínios 
<<Tuppin lkins>>: <<Meynbipe>> (26), <<Boywassukange" (27) e <<Bri· 
kioka>> (28), onde o narrador hamburguês foi capturado. 

O bombardeiro alemão fez alusões ao Tupis de São Vicente, 
apelidados pelos Tupinambás de Tuppin lkin, ou seja, <<Tupis vizi· 
nhos, contíguos ou limítrofes>> (29), esclarecendo: <<Os portugueses 
que a·í moram, têm por amiga uma nação brasílica de nome Tuppin 
lkin, cujas terras se estendem pelo sertão a dentro, cêrca de 80 
léguas e ao longo do mar umas 40 léguas. Esta nação tem inimigos 
para ambos os lados, para o Sul e para o Norte. S·eus inimigos para 
o lado sul chamam-se Carios (30) e os do lado do Norte, Tuppin 
lnba. Apelidam-nos Tawaijar os seus contrários, o que quer dizer 
inimigo>> (31). 

Por esse texto verifica-se que o Tupiniquim era cognominado 
Tobajara (Tawaijar), ou seja, fronteiro, adverso ou inimigo. Da 
rnesma forma Léry, em seu ·<<Colóquio>> (em Viagem à Terra do 
Brasil), anotou a palavra Towaiaire (Tobajara), usada pelos Tupi
nambás quando se reportavam aos Tupis de São Vicente mas essa 
designação ' poderia << ... ter sido empregada pelos Tamoios com 
referência a qualquer desafeto do Norte ou do Sul, do litoral e do 
interior>> (32). 

sido 

(22.) 

(23) 
(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
(28) 

(29) . 

(30) 

(31) 
(32) 

A faixa litorânea sob domínio dos Tupiniquins deveria ter 
muito extensa porque o próprio Staden localizou esses tupis 

Varnhagen, F. A., nota n.º 39, in Sousa, G. S., Tratado Descritivo etc., 359. O 
Dr. Ernesto Ferreira França arrolou o verbete avô, "tamyia", em sua Crestomatia 
da Língua Brasílica. 
Ariró, em território de Angra dos Reis. 
Pág. 112. Era o morubixaba Cunhambebe, temível inimigo dos portugueses, des
crito por Thevet como um homem bastante alto, de membros grandes e reforçados 
e de horrenda catadura. 
Pág. 121. Mambucaba, na foz do rio do mesmo nome, situada entre Angra dos 
~eis e Paraty. 
"... numa ilha que os portugueses chamam de S. Sebastian, mas os selvagens 
denominam Meyenbipe''. "É Maembip·e, que significa no estreito, mais de refe
rencia ao canal, que separa a ilha do continente, do que a esta." Stad'en, H., 
155/156 e nota 87, 155. 
Boissucanga, entre São Sebastião e Bertíoga. 
Págs. 77 /78, 90/91 e 96. Bertioga, ao N. O. de Santos, donde distava aproxima
damente 30 km. 
Varnhagen, F. A., Hist6ria Geral do Brasil, t. 1., 25. Galanti, R. M., também 
registrou "tupys vizinhos" em sua Hist6ria do Brasil, t. 1, 98. 
CJirijós, grupo Tupi-guarani que se encontrava localizado no litoral sul. Citaç9.es 
de Staden, H. de págs. 57, 63, 66, 75, 76, 1'66, etc. 
Staden, H., 75/76. 
Nota 91 de Léry, J., Viagem à Terra do Brasil, 275. 
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vicentinos na barra do Paranaguá (Supraway ou Superaguy): <<Os 
selvagens do porto onde estávamos, chamavam-se Tuppin lkins e 
(os portugueses) eram seus amigos ... "(33). 

De André Thevet 

Em 1557 era publicada, em Paris, a obra Singularidades da 
França Antártica a que outros chamam de América, de autoria de 
André Thevet (34), que, em quase todo o livro, se referiu aos 
nossos indígenas com palavras genéricas como <<selvagem>> ou 
<<les Amériques>>, conforme observou o Prof. Estêvão Pinto (35). 
Mas o frade, apesar dessa tendência à citação inominada dos 
brasílicos, fez algumas distinções entre grupos indígenas como 
comprova o seguinte excerto: <<Os selvagens, de que falo, são 
rnuito dados à guerra com vizinhos, sobretudo com os margajás 
(Margageas) e os tabaiaras (Thabaiaras)>> (36). 

Os selvagens, no caso, eram os Tupinambás, e os vizinhos 
que hostilizavam eram os Maracajás e os Tobajaras (37). 

Os Maracajás, segundo Estêvão Pinto, << ... devem ser consi· 
derados como pertencentes a um dos grupos tupiniquins ... >> (38), 
enquanto Washington Luís somente esclareceu que esses amerín· 
dios eram <<conhecidos pelos nomes dos seus morubixabas>> (39). 
Não se pode desprezar a hipótese que incluiu esses brasis (que 
receberam dos jesuítas coevos a designação de <<gentios do gato>>) 
entre os silvícolas da nação Temiminó. A carta escrita por um 
<<Irmão>> (de São Vicente, em 10-3-1553) deu notícia de uma 
viagem dos loyolistas << ... ai Rio de Henero ( ... ) a unas aldeas 
de unos indios que son amigos de los biancas ... >>. Serafim Leite 
explicou, em nota ao texto, que a missão foi <<até à Ilha que depois 
se chamou do Governador, habitada pelos índios Temiminós (ou 
do Gato) amigos dos Portugueses ... >> (40). Esses indígenas habi· 
tavam a baía da Guanabara mas, hostilizados pelos Tamoios que 
lhes moviam perseguição implacável, emigraram para o Espírito 
Santo, em 1555 (41), onde foram aldeados pelos jesuítas, con· 
forme nos revelou a carta do P. Brás Lourenço, datada de 10 de 
junho de 1562 (42). 

(33) Staden, H., 57. H. Staden escreveu que Supraway (Superagui ou Suparagui), na 
barra do Paranaguá, situava-se a "... 18 léguas de uma ilha chamada São Vicente, 
que pertencia a El-Rei de Portugal .. . ", quando se sabe que a distância é bem 
maior (pág. 56). 

(34) Thevet, A., Singularidades etc. 
(35) Idem, ibidem, 26/27, nota 3. 
(36) Idem, ibidem, 225. 
(37) Cf. nota 2 de Thevet, A., Singularidades etc., 225. 
(38) Nota de Pinto, E. na obra de Thevet, A •• 

(39) Sousa, W. L. P., Na Capitania de São Vicente, 225. 
(40) Leite, S., Cartas etc ., vol. li, 226, e volume Ili, 467/468. 
(41) Leite, S., Cartas etc .. Carta do P. Luís da Grã (Espírito Santo, 24-4-1555), vol. li, 

226, e Carta do P. Brás Lourenço (Espírito Santo, 10-6-1562), vol. Ili, 467. 
(42) Carta do P. Brás Lourenço, cit. Parte dos Temininós retornou ao Rio de Janeiro 

após a expulsão dos franceses da baía da Guanabara, instalando-se às margens do 
Rio Muriaí e entre o Rio Macacu e a Serra dos órgãos, onde receberam uma 
sesmaria em 1579. 
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Em 1560, e possivelmente antes, o Colégio de São Paulo 
abrigava << . . . huma geração de lndios ( ... ) que se chamão do 
Gato, que ahi mandou vir ( ... ) do Rio de Janeiro ... >> o murumu
xaua Maracajaguaçu (Gato Grande), que recebeu o nome cristão 
de Vasco Fernandes (43) em homenagem ao donatário da Capitania 
do Espírito Santo (Vasco Fernandes Coutinho). 

Não somente os jesuítas mas também os próprios Tupinambás 
empregaram o apelido para designar os seus adversários da Gua
nabara, pelo que se pode inferir do seguinte fato: em 1563, os 
Tamoios, reunidos em lperoig com Nóbrega, acusaram os portu
gueses de se terem aliado, sem sucesso, aos seus inimigos 
<< ... timininós, gente do Grande Gato>> (44). 

Do Padre José de Anchieta 

O Padre José de Anchieta, em sua «Informação dos casa-
1nentos dos índios do Brasil>> (45), citou os Tupinambás da Bahia, 
os Tupis de São Vicente e os «Tamoyos e Temiminôs». Tratava-se 
de designações especiais de um mesmo grupo Tupi-guarani, atri
buídas pelas comunidades indígenas aos <<inimigos ou amigos» 
com fins <<pejorativos ou laudativos>> (46). 

Temiminó significava, em nheengatu, «neto ou neta do va
rão>> (47). Os ,Temiminós mencionados anteriormente eram índios 
do tronco Tupi-guarani que habitavam no litoral do Espírito Santo, 
na margem"'esquerda do baixo Paraíba do Sul e nas proximidades 
da baía da Guanabara, entre o Rio Macacu e a Lagoa de Maricá, 
segundo mapa de Teodoro Sampaio que ilustrou as «Peregrinações 
de Antônio Knivet no Brasil no Século XVI» (48). 

De Jean de Léry 

Em 1578 foi publicada na França a Viagem à Terra do 
Brasil (49), escrita por Jean de Léry, que havia embarcado em 
Honfleur, em novembro de 1556, juntamente com numerosos colo
nos e pregadores calvinistas, na flotilha de Bois-le-Comte que 
se destinou à <<França Antártica», fundada por Villegaignon na 
baía da Guanabara. 

(43) Leite, S., Cartas etc., vol. li, 226, e vol. Ili, 467/468 . 
(44} Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc., 1, 92 . 
(45) Documento do século XVI. encontrado por Varnhagen na Biblioteca Eborense ; divul-

gado pela RIHGB, t. VIII , 248/262. 
(46} Cf. Airosa, P., nota 414 da obra de Jean de Léry. 
(47) França, E. F., 144. 
(48) Pégs. 347 /390. 
(49) Essa obra foi publicada somente vinte anos depois do regresso de Léry a sua pátria, 

ql!e ocorreu em 1558. 

• 
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Nesse famoso livro, Jean de Léry divulgou, como Staden o 
fizera , preciosas informações sobre os Tupinambás (ou Tamoios) 
que eram vizinhos dos Maracajás (50), Goitacás e Carijós. Vejamos 
algumas referências aos Goitacás e Carijós (51). 

Os Uetaka (Uetacá ou Goitacá) , do grupo dos Charruas (52), 
habitantes das regiões do <<baixo Paraíba do Sul e do r!o Macaé, 
eram de avantajada estatura e muito destros no manejo do 
arco>> (53). Segundo Léry, usavam «Cabelos compridos pendente~ 
até as nádegas» e eram excelentes corredores porque <<quando 
apertados ou perseguidos ( . .. ) correm tão rápidos a pé que não 
só escapam da morte como apanham na carreira ce rtos animais 
silvestres, veados e corças ( ... ). Em suma, esses diabólicos 
Uetacá, invencíveis nessa região ( .. . ), donos de uma linguagem 
que seus vizinhos não entendem, devem ser tidos entre os mais 
cruéis e t erríveis (povos) que se encontram em toda a índ ia 
Ocidental (54). 

Os Carijós (Carios ou Cariós), de que trataram Diogo Garcia 
e Staden, eram Guaranis e, no primeiro século da colonização 
portuguesa, demoravam além de Cananéia até o extremo sul (10 
país (Lagoa dos Patos) (55). 

De Magalhães Gandavo 

Pero de Magalhães Gandavo, em sua História da Província 
de Santa Cruz, cuja primeira edição veio à luz em 1576, ao d€'no· 
minar o primitivo habitante do Brasil chamou-o de <<índio», O'U 

«gentio», mas as alusões feitas na sua obra à << língua geral» que 
falavam, e aos seus usos e costumes (56), fazem-nos supor que 
t ratou especialmente do grupo Tupi, apesar de referir-se tambén1, 
ainda que sucintamente, aos Jês: «Outros lndios doutra naçan1 
differente, se acham nestas partes ainda que mais ferozes ( . . . ) 
chamam-se Aimorés, ( ... ) habitam da Capitania de llheos até a 
de Porto Seguro ... >> , informando que <<. . . há uns certos lndios 
junto do rio do Maranhão da banda do Oriente ( ... ) que se 
chamam Tapuyas os quaes dizem que sam da mesma nação destes 
Aimorés . .. >> (57). 

A propósito desta informação de Gandavo, convém ~ lembrar 
que no período colonial empregava-se, com freqü ência, o vocábu
lo Tapuyas para designar os grupos indígenas que não falavam 

(50) Léry J ., 31/36, 56, 144, 151 , 153, 158, 159, 164 e 165. A esses silvícol as já foram 
feitas alusões, quando se menc ionou o relato de Thevet. 

(51.) Léry, J . História de uma Viagem, etc., 36 e out ras. 
(52) Pinto, E., Os lndfgenas etc ., 1935. 
(53) Airosa, P., nota 118 em Léry, J ., Viagem à Terra do Brasil, 70/71 . 
(54} Léry, J . Viagem etc., 71 /72. 
(55) Cf. Pinto, E., Os Indígenas etc ., 103 e 112. 
156) Gandavo, P. M., História da Província etc ., 53/64. 
(57) Gandavo, 65/66. 
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o abanheém. T. Sampaio ensinou que, em Tupi, Tapuya significava 
bárbaro, estrangeiro (58), englobando, nessa acepção, os Jês e 
outros grupos não-Tupis com caracteres étnicos e culturais bastante 
dessemelhantes. 

O emprego desse vocábulo para nomear etnias diversas, com 
abrangências variáveis em tempos e circunstâncias diferentes, 
torna inconveniente o seu uso por causa das confusões que tem 
acarretado. 

Como muito bem observou Lowie: «lt certainly can lead to 
nothing but confusion if ethnographic and linguistic considerations 
are mixed» (59). 

O manuscrito anônimo da Biblioteca Eborense 

O manuscrito anônimo da Biblioteca de Évora intitulado 
«Princípio e Origem dos índios do Brasil» (60) faz menção, entre 
outros, aos <<. . . Tamoios, moradores do Rio de Janeiro ... », à 
nação Carijó <<que abíta além de São-Vicente como 80 leguas, con
trários dos Tupinaquins de São-Vicente; destes há infinidade, e 
correm pela costa do mar e sertão até o Paraguai, que abitam os 
Castelhanos». E prossegue a narrativa afirmando que: «todas 
estas nações acima ditas, ainda que diferentes e muitos d'elles 
contrarias uns dos outros, têm a mesma língua, e n'estes se 
faz a conversão, e têm grande respeito aos padres da Compa
nhia>> (61). _, 

Foram feitas citações, no documento português, a << ... muitas 
nações de Tapuias ... >> (ao todo setenta e seis), entre elas aos 
Guaitacás que << ... vivem na costa do mar entre o Espírito-Santo 
e Rio de Janeiro, vivem no campo e não querem viver nos ma
tos ... >>, aos Guaianás (62) que <<. . . vivem para a parte do 
sertão da Bahia, e têm língua por si . . . >> (63), e << ... outros ha 
que chamam Cataguá; estes vivem em direito de Jequericaré entre 
o Espírito-Santo e Porto-seguro·· . >> (64), etc. 

De Gabriel Soares 

Gabriel Soares, em seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587, 
referiu-se: aos Goitacás que habitavam o litoral do Espírito Santo 

· até a foz do Paraíba do Sul e foram empurrados de beira-mar ·para o 

(58) Sampaio, T., O Tupi na Geografia etc. , 12. 
(59) Lowi'e, R. H. "The 'Tapuya' " , ln Handbook etc., v. 1 .553. 
(60) Págs. 185/212. 
(61) Pág. 207. 
(62) Pág. 211. Segundo Airosa, P., esses Guaianás não devem ser confundidos com os 

homón imos de Piratininga. 
(63) "Princípio e Origem'' etc ., 209. 
(64) Idem, 2111212. 
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interior pelos indígenas que lhes eram contrários (65); aos Tamoios 
que << ... aos tempo que os portugueses descobriram o Brasil ... », 
ocupavam a região compreendida entre o <<cabo de São Tomé até 
a Angra dos Reis» (66), << .. . do qual limite foram lançados para 
o sertão, onde agora vivem ( ... ) são estes tamoios mui inimigos 
dos goitacazes ... >> e da <<. . . parte de São Vicente partem com 
os guaianases, com quem também têm contínua guerra, sem se 
perdoarem» (67). 

O famoso senhor de engenho escreveu que os Guaianás 
ocupavam a costa da capitania vicentina <<. . . até contestarem 
com os tamoios ... » . Ainda informou que os Guaianás foram 
<< ... senhores e possuidores>> das terras de São Vicente e alhures: 
<< • .• têm sua demarcação ao longo da costa por Angra dos Reis, 
e daí até o rio de Cananéia ( ... ) onde ficam vizinhando ... » com 
os Carijós. <<Estes guaianases têm continuadamente guerra com 
os tamoios, de uma banda, e com os carijós da outra . .. »; <<A 
linguagem deste gentio (Guaianá) é d iferente da de seus vizinhos, 
mas entendem-se com os carijós .. . »; «não são os gua ianases 
rnaliciosos, nem refalsados, antes simples e bem acondicionados, 
e facilimos de crer em qualquer coisa ... >>. Apesar de fisicamente 
se assemelharem com os Tamoios, não matavam os seus prisio
neiros e eram hospitaleiros com o homem branco (68). 

Em seguida, o autor do <<Roteiro Geral da Costa Brasílica» 
registrou a presença dos Carijós na costa sul desde << ... Cananéia, 
onde partem com os guaianases .. . » , seus vizinhos e contrá
rios (69). 

De Antônio Knivet 

Antônio Knivet, tripulante da frota corsária que, sob o comando 
de Tomás Cavendish, saqueou, em 1591, o litoral brasileiro e 
acabou sendo preso pelos portugueses, em São Sebastião (Capi 
tania de São Vicente), deixou-nos um curioso relato de suas pere
grinações pelo interior do Brasil, na última década do século XVI. 

Knivet, nessa narrativa (70), fez referências aos Wianasses 
da baía da Ilha Grande, dos quais trataremos em capítulo à parte; 
aos Pories (71) (Puris) do Vale do Paraíba; aos Tamoyos (72) que, 
expulsos do litoral, se haviam refugiado no local denominado 

(65) Sousa, G.S., 94/95. 
(66) Idem, 109/110. 
(67) Idem, 11 2. 
(68) Idem, 115. 
{69) Idem, 119. 
(70) "Notável viagem" etc ., 183/272. 
(71 .) Idem, 211 /214 , 220, 228/229 e 248. 
(72) Idem, 223/225, 229, 231 /233, 243/244 e 248. 
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<<Parahyba Wereob>> (73), ou , segundo T. Sampaio, «Parahyba 
Yrioba>>, que significa <<nascentes de Parahyba» (74); aos Wayta
casses (Guaitacás ou Goitacás) que << ... tinham feito assento um 
pouco ao sul d'aquelle cabo (Frio), em certos sítios d'antes occupa
dos pelos Tamoyos ... » (75); aos Topinaques (Tupiniquins), que 
estavam localizados na região próxima ao alto curso do Paraíba 
do Sul (76); além de citar os Tomomines (77) e os Caryos (Ca
rijós) (78). 

I 

, 

(73.J Idem, 222. 
(74) Sampaio, T., "Peregrinações" etc., 370. 
(75) Knivet, A., 248 e 250. 
(76) Idem, 244. 
(77) Idem, 238 e 243. 
(78) Idem, 247. 
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Os Guaianás. Os Guaianás e os Maromimis. 
Os Guarulhos fluminenses. 

Os Guaianás 

GABRIEL Soares assinaulou a presença dos Guaianás à beira
·mar, em São Vicente (79); o loyolista Simão de Vasconcelos, 

ern sua biografia sobre Anchieta, também situou na borda atlântica, 
entre outros indígenas daquela capitania, essa nação da <<genti
lidade»: <<Indo correndo a costa do oceano habitam os indios 
que chamam guaianás, tupis, carijós ( ... ) e os que chamam 
carijós do sertão, menos agrestes, guaramumins, tupiares, ibi
raiaras . .. >> (80); e em sua Crônica afirmou que <<os Goyanãs>> se 
limitavam ao sul com os Carijós (81). 

Frei Gaspar da Madre de Deus, em suas judiciosas Memórias, 
escreveu sobre os Guaianás habitantes do litoral, que Martim 
Afonso encontrou em São Vicente (82). 

Na História da América Portuguesa, Pita, ao mencionar São 
Vicente, registrou: << ... esta Provincia foy conquistada aos gentios 
da Nação Guayanazes, que a possuhião» (83). 

Também Pedro Taques registrou a presença dos Guaianás 
no litoral quando relatou a luta dos invasores europeus contra os 
donos da terra que habitavam a faixa marítima: <<Carijós, Guaia
nazes e Tamoyos ( . . . ) vencidos em vários encontros, cedeu a 
rebeldia para com maior merecimento e gloria fundasse Martim 
Afonso a villa de S. Vicente>> (84). 

De fato, escritos e evidências permitem admitir, com consi
derável margem de segurança, a existência, nas primeiras décadas 
do século XVI, de Guaianás na .orla marítima, inclusive em terras 
onde se assentou a Vila de São Vicente (85). Tanto assim que o 
<<mapa de Reinei» indicou <<a ilha dos Gayonos» e o de Kunstmann 
também assina lou a <<Ilha dos Goanás>> no mesmo litoral (86). 

(79) Sousa, G.S., Tratado Descritivo etc. , 110. 
(80) Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc., 31. 
(81) Vasconcelos, S. Crõnlca da Companhia etc·., vol. 1, LIV. 
(82) Azevedo, Frei Gaspar da Madre de Deus, T., 128/ 130. 
(83) Plta, S. R., História da América etc., 93. 
(84) Leme, P. T. A. P., História da Capitania etc., 66. 
(85) Cf. Sousa, W. L. P., 96. 
(86) Cf. Prado, J. F. A., Primeiros Povoadores etc., 149; Sousa, W. L. P., e Ai rosa, P., 

"Guaianás de Piratlninga' ', 34. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Em 10 de janeiro de 1696, <<Manuel Peixoto da Motta capitão
-maior desta capitania de São Vicente e São Paulo ( . . . ) e procura
dor bastante sesmeiro e loco-tenente do ( .. . ) Marquez de Cas
caes ... >> concedeu aos coronéis Jerônimo da Costa e Miguel de 
Andrade a <<carta de data de sesmaria ( ... ) de uma ilha chamada 
dos Guarazes que está defronte do sitio que os supplicantes ( . .. ) 
possuem na Praia da Bertioga . .. >> (87). 

Ratificando asserto de Gabriel Soares, Couto de Magalhães, 
em sua «Sétima Conferência para o Tricentenário de Anchieta» , 
afirmou que os <<Goyaná ou Guayaná habitarão desde o Oca· 
rauçu (88), ou Angra dos Reis, até Cananea, ao Sul, onde ião 
confinar com os Carijó ( ... ) índ ios tupis ou guaranis que habi· 
tavão desde Cananéa até a Lagoa dos Patos, no, hoje, Estado do 
Rio Grande>> (89). 

Essa afirmativa sobre a localização de índios em terras banha
das pelo Atlântico, e mais a informação de Gandavo sobre os 
silvícolas moradores de beira-mar (<<A lingoa de que usam, toda 
pela costa, he huma: ainda que em certos vocábulos differe n'algu
mas partes; mas de maneira que se deixem huns aos outros de 
entender .. . » (90) , aliadas a outros fatos e pesquisas, propiciaram 
o enquadramento dos Guaianás de Piratininga (aqueles que foram li
derados por Tibiriçá) entre os Tupis ou Guaranis, conforme entendi
mentos de lhering (91) , Afonso de Freitas (92) e Plínio Airosa (93) . 

Entretanto, não se pode omitir a conceituada tese contrária, 
levantada sobre o assunto por Capistrano de Abreu (94), que iden
tificou os Guaianás de São Vicente com tribos homônimas do grupo 
Jê que existiam no Norte do Brasil e no alto Paraná, estes mencio
nados pelo historiador argentino Diaz de Guzman, que considerava 
a palavra Guaianá como genérica e designativa dos povos estranhos 
ao grupo Guarani: <<Este nombre dan a todos los que no son 
guaranies, puesto que tengan otro propio (95). 

Aliás, muito tempo depois, em 1861, o Dr. Joaquim Antônio 
Pinto, em sua Memória sobre a Catequese e Civilização dos Indí
genas da Província de São Paulo, referiu-se aos << . .. lpochivas ou 
índios bravos, conhecidos na lingua Guarany por Guanás ou Goya
nazes ... >>, que haviam chegado ao campo << ... abaixo da barra 

(87) Sesmarias de 1639-1728, vol . li , 37/39. 
(88) Nome de um cabo próximo a Paraty. T. Sampaio grafou Ocaruçu (Ocara-uçu), 

praça ou grande terreiro. Cf. O tupl na Geografia etc. 
(89) Magalhães, J. V. C., "7.ª Conferência" etc ., 7. 
(90) Gandavo, P. M., História da Prov incia etc., 54. 
(91) lhering, H., " A Civilização Pré-histór ica" etc. 
(92) Freitas A. A., "Os Guayanás de Pi ra t ininga". 
(93) Airosa, P., "Guaianás de Pírat ininga" e Estudos Tuplnológicos. 
(94) Abreu, C., "Estudo Crí tico'', a propósito do vol. 1 da RMP, em Gazeta de Notícias. 

Esse artigo foi respondido por lhering em "Comentários a propósito" etc. Cf., 
também de Capistrano, "Os Guaianazes de Piratininga" em Caminhos Antigos e 
Povoamento do Brasil, 31/38. 

(95) Guzman, R. D., " La Argentina", etc. 
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do Paranapanema» (96). Benigno F. Martinez também escreveu 
sobre os «lndios Guaianás» do alto Paraná com base nas descrições 
de Félix de Azara e Ramon Lista (97), que, segundo o antropólogo 
Dr. H. von lhering, diferiam << ... dos Guaianás de São Paulo não 
só pelo seu idioma mas também por importantes caracteres etno
l~gicos>> . . . (98). 

Ressalvados os <<Guayanãs do alto Paraná>>, Telêmaco Moro
cines Borba asseverou que grande parte dos Guaianás que habi
taram as terras paranaenses «. . . eram da Nação Guarany ou 
Tupy>> ... , fazendo o seguinte reparo ao entendimento do A. de 
Caminhos Antigos: «Parece-me ( ... ) que o Sr. Capistrano de 
Abreu labora em erro, quando contesta a opinião do Dr. lhering 
sobre a nacionalidade dos Guayanãs» ... (99). 

Félix de Azara admitiu a existência, no vale do Paraná, de dois 
giupos de Guaianás de culturas diferentes (<<Azara divides the 
Guayaná into two unrelated groups>> ): um dos que falavam a língua 
Guarani e outro daqueles que não falavam o nheengatu, sendo esses 
últimos indígenas identificados por Métraux com os modernos 
Caingangues (100). 

Como ensinou o eminente antropólogo Egon Schaden, « ... pa
rece não haver dúvida de que a denominação Goianá e as suas 
variantes se aplicavam a tribos inteiramente diversas umas das 
outras, como aliás, ocorreu e continua ocorrendo com outros de
signativos étnicos, por exemplo, Coroados, Botocudos, etc.>> (101). 

" 
As diferenças étnicas e culturais desses grupos de denomi

nação comum (Guaianá ou Guaianã, como preferiu T. Sampaio) 
levaram alguns estudiosos a admitir que um deles, justamente o 
examinado por Gabriel Soares - considerando-se a <<cor e pro
porção do corpo como os tamoios», <<as muitas gentilidades ( ... ) 
do gentio da costa», a facilidade de crer em tudo o que lhe ensi
navam, apesar de <<grandes frecheiros ( .. . ) não matavam (nem 
comiam) aos que cativavam, ( ... ) não faziam nenhum dano 
antes boa companhia ( ... ) a gente branca» e possuíam uma 
linguagem que permitia << ... entender-se com os Carijós ... >> -
tenha pertencido ao tronco tupi-guarani (102), arrolando-se, além 
dos depoimentos desses escritores e outras razões expendidas 

(96) Pinto Júnior, J. A., 14/15. 
(97) Martinez, B. F., 45/52. 
(98) lherlng, H. v., "Os G uayanãs e Caingangs de São Paulo" , 35. 
(99) Borba, Telêmaco Morocines, "Observações sobre os indígenas do Paraná'', RPM. 

vol . VI , 54/55. 
(100) Métraux, Alfred. "The Caingang", ln Handbook etc., vol. 1, 446. 
(101) Schaden, E., 394. 
(102) "Ce que l'on sait positivement, c'est que les nations qui habitaient ce territoire, 

les Patos, les Carijós, les Guayanases, appartenaient à une race plus paisible 
que les Tupis, dont plusieurs cependant parlaient la tangue ... " Denls, J. F., 
Brésil, 179. 
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anteriormente, o testemunho do Padre Jerônimo Rodrigues, missio
nário jesuíta que fez trabalho de catequese dos Carijós e identificou 
os Guaianás de São Vicente com os Tupiniquins (103). 

Por outro lado, Métraux, de certo modo, reconheceu a origem 
Guarani de certos Guaianás ao escrever: <<Though it is possible that 
the Guayaná of Piratininga spoke Tupí, there is little doubt that 
the majority of Guayaná belonged to a different family and were 
the ancestors of the modern Caingang» (104). 

Com referência aos Guaianás de São Paulo, Couto de Maga
lhães revelou o seguinte fato: <<Fazendo eu aterros em minha 
chacara da Ponte Grande nesta cidade (São Paulo) e tirando a 
terra do morro chamado dos Lazaros, ahi descobri, em 1885, um 
grande cemiterio indigena, de onde foram extrahidas algumas urnas 
funerarias de argila cosida, com desenho, («bordadas e adorna
das>>) ( ... ), lanças, flechas e machados de silica pollida ... ». 
<<Estes objetos ( ... ) mostrão ( ... ): que elles podião trabalhar e 
fazer armas de pedras muito duras que não só modelavão mas 
poli ião; ( . .. ) que acreditavão que o morto tinha outra vida depois 
desta, sem o que não colocarião junto a elle machados, lanças e 
flechas de pedra; ( ... ) nem as urnas serião bordadas e adornadas 
como o erão>> (105). 

Como disse o Prof. Plínio Airosa: << . .. a 'escola ' do sábio 
cearense ( .. . ) em número e prestígio dos adeptos levou vantagem 
sobre a de Piratininga ... >>, mas<< ... na argumentação e na defesa 
de seus pontos de vista, São Paulo dominou completamente o 
campo>> (106). Além do aspecto lingüístico que predominou no 
critério de inclusão do Guaianá entre os tupis-guaranis, há também 
o enfoque antropológico, do qual nos dá notícia Alfredo Éllis Jr., ao 
escrever que << ... os mesátocéfalos, tupis, representados, no Rio 
de Janeiro, pelos tamoios e, na capitania vicentina, pelos guaia-
nases ... », possuíam << ... caracteres idênticos aos dos tupis do 
sul .. . >>, informando ainda o eminente professor que um crânio 
guaianá, devidamente examinado e medido, foi classificado como 
<<mesatocéfalo, com índice 78, mesorrino e megassemo ( ... ). 
Aliás, os crânios dos sambaquis recentes de Pombeva (lguape), 
medidos pelo Dr. Ricardo Krone apresentam esses mesmos carac
teres, o que me leva a supor ter sido essa raça do litoral antepas
sada dos nossos guaianases>> (107). 

(103) 

(104) 
(105) 
(106) 
(107) 

Trata-se de carta de Jer6nlmo Rodrigues transcrita em livro do Padre Fernão 
Guerreiro publicado em Lisboa em 1665. 

E. Schaden, referindo-se a esses Guaianás, Informou: "Uns identificavam-nos 
com os próprios Tupinikin do litoral e do planalto paulista". Art. cit., 394. 

Cf. também Ribeiro, J. C. G. "Os Indígenas primitivos'• etc., 189. 
Métraux, Alfred. "The Caingang", ln Handbook etc ., v. 1 445. 
Magalhãea, J. V. C., "7.ª Conferência" etc., 14. 
Airosa, P., "Guaianás de Piratinlnga'', 45. 
Éllis, Jr., A., Os Primeiros Troncos etc., 32. 
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Cliché da Comm. Geographica de S. Paulo 
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Do art. "Os Guayanis de Piratininga·. de Afonso A. de Freitas. 

• 

·sauvages Goyanas· 
Da obra Voyage Plttoresque et Hlstorlque au Brésll, de JB. Debret. 

"O 
)> 
e 
r o ,, 
m 
:o 
m 
:o 
)> 

o o 
(J) 

:o 
m 
(J) 

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



32 O INDíGENA DO VALE DO PARAISA 

Os Guaianás e os Maromimis 

Na «Informação» de Anchieta sobre os <<Casamentos dos 
índios do Brasil>> há, entre outras, alusão ao cacique <<Cay obiy, 
velho de muitos anos ( ... ) que se casou em Piratininga, com uma 
Guayanã das do mato . . . >> (108). Tal relato permite admitir a 
hipótese de que a <<guaianã das do mato» pertencesse à horda dos 
tapuias denominados de <<Guaianás>> por Staden, integrada por 
indivíduos obesos e de baixa estatura, cujas mulheres, apesar de 
atarracadas, possuíam belos semblantes. ·Esses silvícolas foram 
identificados como sendo Maromimis, enquanto os Guaianás dos 
campos de Piratininga apresentavam caracteres etnográficos dis
tintos, levando, inclusive por essa circunstância, numerosos estu
diosos a classificá-los entre os Tupis-guaranis, enquanto outros, 
rejeitando essa qualificação antropológica, reuniram num subgrupo 
dos Jês os indígenas de denominação comum (Guaianá ou Guaianã), 
quer se tratasse de índios da Capitania de São Vicente (do planalto, 
interior e litoral), quer do sertão da Bahia ou do Vale do Paraná. 

Como ensinou Teodoro Sampaio, a palavra <<guaianã>> é tupi, 
mas <<não é um nome de nação>>, sendo empregada pelos tupis 
para designar gente aparentada>>, << ... um povo com quem podiam 
se entender. Guayanã, quer dizer: 'aquele que é parente'. E pois 
não é de estranhar que os Carijós chamassem ao gentio de São 
Vicente 'Guayanã' ou 'Tupinakim'>> (109). 

Aliás, o escritor baiano consignou em seu «Vocabutário Geo
gráfico Brasílico» o verbete: <<Guayanaz, corr. guayanã, como escre
veu Anchieta; c. guay - anam, individuo parente, povo da mesma 
raça; tratamento, de certo, dos tupis do litoral para com os do 
campo de Piratininga ... >> (110). 

Knivet fez numerosas referências aos Wianasses (111) (Guaia
nás) << ... que não habitam nunca arredado do mar>> (112), men
cionando os moradores de Jawarapipo (113), ou Jaguarapipo, que 
Teodoro Sampaio situou << . . . provavelmente no vale do Ariró, no 
fundo da baía de Angra dos Reis ... >> (114), sendo também encon
trados, conforme referências coevas, na Ilha Grande, em Paraty e 
ci rcunvizi nhanças. 

Essa estranha nação Guaianá encontrada no litoral fluminense, 
bem diferente daquela revelada por Gabriel Soares, foi assim des
crita por Knivet: povo de baixa estatura, muito barrigudo, pés 

(108) 

(109) 
(110) 
(111) 
(112.) 
(113) 
(114) 

Anchleta, J., "Informação dos Casamentos" etc., 255. O criterioso Washington Luís 
escreveu: " ... que se d istinguiam em guaianases do campo e guaia·nases do mato": 
Na Capitania de São Vicente, 96. 
Sampaio, T. F., "A propósito dos Guayanazes" etc., 201. 
Sampaio, T. F., O Tupi na Geografia etc. 
Knivet, A., "Notável Viagem" etc ., 211 , 223/226 e 229 . 
Sampaio, T. F., "Peregrinações" etc., 368. 
Knlvet, A., 211. 
Sampaio, T. F., "Peregrinações" etc., 368. 
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largos, de cabelos longos caindo-lhes sobre os ombros, mas ras
pados no alto da cabeça, formando uma coroa como a dos frades · 
franciscanos. As suas mulheres eram corpulentas e disformes, mas 
possuíam boas feições. Dormiam em redes feitas de cascas de 
árvores e quando viajavam pelos sertões transportavam às costas 
pequenas redes. Eram muito covardes, não matavam, nem mutila
vam o corpo, nem se vangloriavam, como os Tamoios e Temiminós, 
das práticas antropofágicas (115). 

Receberam a denominação comum de Guaianás grupos indí
genas distribuídos por diferentes regiões do Brasil, como os Guaia
nás amistosos e <<fáceis de contentar>> dos Campos de Pirat ininga e 
do litoral vicentino, mencionados por Anchieta, Gabriel Soares, 
Rocha Pita, Simão de Vasconcelos, Frei Gaspar, Pedro Taques, etc.; 
os Guaianás do alto Paraná (citados por Diaz Guzman e, mais 
tarde, por Félix Azara e Ramon Lista); os homônimos do Vale do 
Amazonas que eram excelentes caçadores e fura-matos (116); os 
Guaianás do sertão da Bahia, aludidos por F. Cardim, a que se faz 
também apenas menção por extrapolar o seu estudo as limitações 
deste trabalho; e os Guaianás da narração de Hans Staden, plenos 
de feridade, moradores da <<grande serra>> (do Mar), nas proximi
dades da Ilha Grande, e vizinhos dos Tupinambás fluminenses. Tais 
ci rcunstâncias levaram o Prof. Plínio Airosa a afirmar, concordando 
com a presunção de Capistrano de Abreu, que esses <<informes de 
Staden devem referir-se, logicamente, aos chamados Maramomis» , 
que seriam descritos, no mesmo século, em 1599, por Pedro Rodri
gues: <<um g~ntio, mui fero e bravio, a que chamam Maramomis», 
que viviam <<em uma serra que está sobre o Rio de Janeiro e São 
Vicente>> (117) e que devem ter alcançado o alto Paraíba, segundo 
Capistrano, e a Serra de ltapeti, nas imediações de São Paulo, 
conforme W. Luís (118); aliás, essa serra foi denominada, por 
Glimmer, <<Guarimumis ou Marumiminis>>, ao descrever o roteiro 
da bandeira de André de Leão, que partiu de São Paulo em 1601, 
em busca de Sabarabuçu (119). 

Esses depoimentos revelaram a ocupação da área, em certa 
época, por povos que não eram Tupis. Os estudos e prospec
ções feitos na microrregião da baía da Ilha Grande confirmaram 
esse entendimento com <<o cadastramento de mais de cinqüenta 
sítios» (120) arqueológicos, onde foram encontradas peças cerâ
micas <<. . . de tradição não-Tupiguarani>> (121), constituindo 
exceção à regra apenas o pequeno sítio (de 60 m2) <<Tupiguarani>> 

(115) Cf. Airosa, P., "Guaian ás de Piratininga' ' , 30/31, e Sampaio, T. F., "Qual a 
Verdadeira" etc., 29. 

(1 16,) Daniel, J ., " Tesouro Descoberto" etc., 288. 
(117} Airosa, P., "G ua ianãs de Piratini nga", 52. 
(118) Sousa, w. L. P., 96. 
(119) Derby, O. A., identificou a serra em "O rotei ro de uma das primei ras" etc. 329/350. 
(120} Sousa, A. M., " Pré-História de Paraty '' , 53. 
(121) Idem, ibidem, 75. 
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da <<Praia de Fora>>, em Paraty (122), para indicar que houve a 
<<permanência rápida>> de um grupo indígena de origem Tupi· 
-guarani, << .. . que deve ter chegado à região imediatamente antes, 
ou junto aos europeus>> (123). 

Além do mais, a presença desses brasílicos costa a dentro 
parece irretorquível, porque Fernão Guerreiro, em sua <<Re·lação 
Anual» (período de 1600 a 1603), escreveu: <<Há uma nação que 
chamam miramumi (124), gente que habita o sertão da Capitania 
de São Vicente, muitos em número mas barbaríssimos ( ... ) entra
ram os padres com eles e começaram a converter e já muitos deles 
são cristãos e têm igrejas e ajudam grandemente aos brancos em 
suas fazendas>> (125). Portanto, já na primeira década seiscentista 
esses silvícolas do Vale do Paraíba encontravam-se, em grande 
parte, aldeados ou cativos. Os grupos remanescentes, <<não redu
zidos» , foram rapidamente dizimados ou fugiram para outras 
regiões. 

Esses tapuias Maromomis, segundo a grafia preferida por 
Serafim Leite (126), ou Maromimis, ou ainda Mira1numis, de F. 
Guerreiro, Guaramumins, de S. de Vasconcelos, por serem pequenos 
e barrigudos foram chamados de Guarus (barrigudos), Guarumirins 
(barrigudos pequenos), ou Guarulhos. 

Sérgio Buarque de Holanda admitiu a <<identificação pro
posta», considerando a descrição do << . . . ventre, desproporcional
rnente grande» e o fato de o <<-. .. seu próprio nome se aparentar 
ao do peixe guaru, ou guaruguaru, também chamado barrigu
dinho» ( 127). 

Azevedo Marques escreveu o seguinte sobre o verbete Gua
rulhos: <<Numerosa tribo da nação Guaianaz ( .. . ) que, em seguida 
ao· desbarato dos índios, formou, em 1560 a aldeia daquele 
nome>> (128). Essa povoação, fundada pelo Padre Manuel Viegas, 
foi também chamada dos <<Marumimins ou Maromimins» . ·Simão 
de Vasconcelos referiu-se a ela <<como sendo de N. Sa. da Conceição 
dos Maromimins>> (129) . 

Na primeira metade do século XVI os Maromimis, pelo que 
se depreende de várias informações existentes, encontravam-se nas 
encostas da Serra do Mar, entre São Sebastião e Angra dos Reis, . . 

(122) 
(123) 
(124) 

(125) 
(126) 
(127) 
(128) 
(129) 

Idem, ibidem, 64 e 76. 
Idem, Ibidem, 76. 
Teodoro Sampaio registrou "Mlramomis, corr. myra-moml, a gente miúda ou de 
pequena estatura". O Tupi na Geografia etc., 3.ª ed. 
Guerreiro, P. F., " Relação Anual" etc., t. 1.º, 1600 a 1603, 384. 
Leite, S., "Os Jesuítas e os lndios" etc., 253. 
Holanda, S. B., Caminhos e Fronteiras, 33. 
Marques, M. E. A., Apontamentos Históricos etc. , t . 1, 308. 
Leite, S., História da Companhia dé Jesus, t. VI , 232/233. " Manuel Viegas, 'Apóstolo 
dos Maromomís', ( ... ) aprendeu a língua brasílica e a dos Maromímíns, fundou a 
Aldeia de Guarulhos e faleceu em São Paulo .. .'' em 1608. Leite, S., Cartas dos 
Primeiros Jesuítas etc., vol. Ili , 458. 
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e no Vale do Paraíba, onde eram hostilizados pelas incursões dos 
Tamoios (Tupinambás) dominadores da correspondente faixa 
atlântica. 

Após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, os Tamoios 
internaram-se na região vale-paraibana e foram, ao que parece, 
dizimando com rapidez os Maromimins (ou Guarumirins) aí exis
tentes, que se refugiaram em aldeias de beira-mar, principalmente 
entre Paraty e Ilha Grande (130), e nos sertões além da Serra de 
ltapeti, até onde foram caçados pelos Tupinambás. 

A Câmara de São Paulo, em requerimento ao Capitão-mor 
Jerônimo Leitão, datado de 18 de novembro de 1587, fez referência 
aos <<guanonimis>> (131), que se encontravam <<na frõteira» da 
vila, ou seja, relativamente próximos da povoação pi ratiningana. 

Em reunião de 16 de fevereiro de 1591, a Câmara aludiu à 
presença de <<. . . gente no paraiba e guaramimis e os indios do 
sertão ... >> (132). Desse registro da vereação, pode-se deduzir que 
os Guarumirins habitavam a região vale-paraibana; este é também 
o entendimento de Nuto Sant'Ana (133). 

Nessa mesma época, Knivet encontrou, em suas peregrinações 
realizadas na última década do século, os aldeamentos que 
restavam aos Wianasses: alguns no litoral, como o de Jaguarapipo, 
nas proximidades de Angra dos Reis (134), que se encontrava 
sem <<peças>> escravas suficientes, razão pela qual os indígenas 
vendiam, por ... miçangas e ferramentas, suas próprias mulheres e 
filhos (135); o da Ilha Grande, que foi acometido pelos Tamoios, 
perdendo os <<Wianasses muitíssimos dos seus em um com
bate>> (136); o d~ Juqueriquerê, nas imediações de São Sebastião, 
onde Martim de Sá, <<fazendo-lhes mimos de facas, machados e 
corais>>, obteve <<para escravos fi.lhos e filhas» (137) daqueles 
índios; a aldeia de Pianita (ou Pianitá) (138), que se situava em 
terras não muito distantes de Jaguarapipo e próximas da Serra da 
Bocaina (onde o aventureiro da Velha Albion esteve homiziado 
durante nove meses, para escapar ao castigo a que estava sujeito 
por tentativa de morte contra o feitor do engenho de Salvador 
Correia de Sá); além, provavelmente, de outros aldeamentos 

(130) 

(131) 
(132) 
(133) 
(134) 

(135) 
(136) 
(137) 
(138) 

Lima, H. S., escreveu que "os si lvícolas que habitaram todo o território da antiga 
Paróquia dos Santos Reis Magos, compreendido hoje pelos municípios de ltaguar, 
Mangaratiba, São João Príncipe, Rio Claro, Angra dos Reis e Parati, pertenciam 
à tribo dos goianás ... ". Noticia Histórica e Geográfica etc., 254. 

Atas da Câmara, vol. 1, 333. 
Idem, 415. 

Sant'Ana, N., Sio Paulo Histórico, vol. V, 124. 
Jaguarapipo, "... que fícava no continente ( ... ) situada provavelmente no Vale 
do Ariró, no fundo da bala de Angra dos Reis .. . " . Sampaio, T. F., "Peregri
nações" etc., 368. 
Cf. Sampaio, T. F., 368. 
Knivet, A., 224. 
Knlvet, A., 212, e Sampaio, T. F., 369. 
Knlvet, A., 221 . 

• 
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esparsos, entre a vertente setentrional da Serra do Mar e o Rio 
Paraíba, cujas populações, pelo que se pode inferir dos escritos 
coetâneos, devem ter decrescido consideravelmente ainda no pri
meiro século de colonização, devido às guerras que lhes foram 
movidas pelos índios contrários e pelos brancos, às submissões 
violentas e amigáveis sofridas (através do comércio de escravos), 
ao confinamento nas missões religiosas e às emigrações volun· 
tárias ou forçadas para outras regiões. 

A Câmara de São Paulo decidiu, em 15 de agosto de 1593, 
<< . .. q se não fose a tera dos guaramimis e goianazes por aver pª 
iso muitas rezõis e por se não alevantarem com os do sertão ( .. . ) e 
a mais vozes asentarão q' se não fase ne resguatase antre elles em 
suas teras visto elles terem pouquo q dar ... » (139). Por esse 
excerto verifica-se que os camaristas, depois de distinguirem os 
dois grupos indígenas citados e documentarem o relacionamento 
amistoso entre esses silvícolas e os colonizadores, proibiram que 
se fosse <<resgatar>> (140) nas aldeias desses <<brasis>>, por 
<< .. . terem pouquo q dar>>. A vista dessas palavras, Nuto Sant' Ana 
concluiu : <<Eram pobres, portanto» (141). Entendo, considerando 
as circunstâncias da época, que a mercadoria objeto do <<resgate» 
(escambo, na acepção coeva dos fatos) era o índio destinado ao 
cativeiro, trocado na própria aldeia por bugigangas que encantavam 
os ingênuos brasílicos, conforme prática introduzida pelos europeus 
em seu tráfico de escravos; e, conseqüentemente, tendo-se em 
conta esse tipo de permuta, pode-se inferir que os Maromimis 
eram escassos, isto é, pouco numerosos, como aqueles que foram 
encontrados por Knivet no aldeamento de Jaguarapipo. 

Pela decisão da Câmara (de 15-8-1593), que determinou 
« ... q ninguem va ao sertão e tera dos guaramimis ... >> , tem-se 
a certeza da existência desses ameríndios, ainda no fim do século 
XVI, nas matas paulistas, e entre elas as do Vale do Paraíba, 
provavelmente esparsos e em fase de extinção. 

Os Jerominis a que alude Pedro Taques (142), ou Jeromimis 
- citados por Carvalho Franco (143) - ou, ainda, Gerominis, de 
que fala Calixto (144), ou Geromimis, como referidos por Ataíde 
l\1arcondes (145), que, segundo se escreveu, foram conquistados 

(139) Atas da Clmara etc ., vol. 1, 469. 
(140) Cf. referência ao significado especial do vocábulo " resgatar'' na Introdução às 

Obras de José Arouche de Toledo Rendon, XVI. 
(141) Sant'Ana, N., São Pauto Histórico, vol. V, 124. 
(142) Leme, P. T. A. P., História da Capitania etc. , 150. 
(143) Franco, F. A .e., Bandeiras etc., 139. 
(1 44) Caltxto, B., " Capitan ia de ltanhaém'' , 546. 
(145) Marcondes, A., Plndamonhangaba etc., 90. Waldomlro Benedito de Abreu, em seu 

livro Pindamonhangaba etc., 50, corrigiu acertadamente para Guaromlmis as grafias 
citadas. 

• 
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por Jacques Félix nos sertões de Taubaté, devem ter sido os 
mesmos Guarumimis ou Maromimis que, pelo que se tem notícia, 
estiveram localizados, pelo menos até o século XVII, em alguns 
pontos do Vale do Paraíba, nas imediações da Vila de São Paulo 
e na região onde se situam hoje Atibaia e municípios circunvizinhos, 
como comprovam as citações feitas em várias sesmarias, entre as 
quais citamos a concedida, em 27 de agosto de 1638, a Francisco 
Rodrigues Velho, de <<. . . uma legua de terras ( ... ) começando 
da tapera dos Garomemis até o rio Juquery ... » (146), e a confe· 
rida, em 6 de agosto de 1639, a Miguel de Almeida, em « . .. uma 
paragem que chamam os Pinhaes aonde um indio marumimim 
por nome Pedro com outros parentes seus tiveram roças.>> As 
«.. . . ditas roças dos sobreditos indios pelo rumo do norte ... » 
chegavam << ... a um rio chamado Ybaatibaia>> (147). 

Em 1665, o P. Mateus Nunes de Siqueira << .. . desceu do 
sertão ( ... ) cãntidade de gentio; goarulho ... >> que foi concen
trado pelo referido religioso na <<. . . paragen chamada atu
baia ... >>, <<o coai por dexeijar; dese chegar ao gremio da santa 
madre igreja; vinha reseber a agoa do santo bautismo ... » (148). 
(Grifos da transcrição.) 

Esse novo povoado de Guarumirins, talvez devido às melhores 
condições de vida oferecidas aos indígenas, atraiu os moradores 
da <<Aldeia de N~ s~ da Conceição dos Guarulhos» , conforme 
documentam as atas da Câmara da Vi la de São Paulo do ano de 
um mil e seiscentos e sessenta e nove (1669). A de cinco de maio 
determinava ao Capitão Antônio Lopes de Medeiros, da Aldeia de 
Guarulhos, que <<puzesse cobro» à fuga desses índios: << ... que 
vão despejando da dita aldeia de nossa senhora da conseisão ( ... ) 
se vão pasando para cajusara ou atubaia ... » (149). 

A de 13 de maio solicitava ao «. . . padre capuchirio frei 
graviel que esta en atubaia não consinta la os indios e indias 
Goarulhos ( ... ) que os mande pera suas aldeias antigas desta 
vila ... » (150); e, na reunião havida dia 25 de maio, foi decidido 
o <<despecho>> (expulsão) do religioso de Atibaia, mandando para 
esse fim << . .. notificar ao padre frei graviel capuchinho barbado 
que logo despeije a terra he sitio onde esta en atubaia porcoanto 
amutina os índios goarulhos de sua mag.de que estavão situados 
na aldeia de nosa sra. da conseisão ... >> (151). 

(146) Sesmarias, 1, 255/257. 
(14 7) Sesmarias, 1, 318/322. 
(1 48) Atas da Câmara da Vila de São Paulo, 1656-1669, vol. anexo ao VI, 428. 
(1 49) Atas da Câmara da Vila de São Paulo, 1653-1678. VI, 160. 

(150) Atas etc., "' · 161. 
(151) Atas etc., VI, 165. 
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• 
Os Guarulhos fluminenses 

Além dos Guaianás (possivelmente Maromimis) da baía da 
Ilha Grande, já citados, é preciso lembrar, ainda que sucintamente, 
a presença dos Guarulhos que habitavam na futura Capitania do 
Rio de Janeiro. 

Capistrano considerou esses silvícolas como sendo do mesmo 
grupo daqueles aldeados nas imediações da Vila de São Paulo, 
em Guarulhos (N. Sa. da Conceição dos Maromimis) e Atibaia: «Não 
há motivo para duvidar que os Guarulhos de Muriaé sejam idênticos 
aos que catequizaram Manuel Viegas e Mateus Nunes de 
Siqueira» (152). 

Joaquim Norberto afirmou que os Guarulhos haviam habitado a 
área fluminense compreendida <<entre as margens dos rios São João, 
São Pedro e Macahé, e as margens do Macabú até a extremidade 
meridional da Cordilheira dos Aymores, perto da dos Orgãos . . . » , 
esclarecendo, mais adiante, que <<O lugar occupado pelos Guarulhos 
é parte do territorio assignalado aos Goitacazes em geral» (153). 

Foi ainda o conceituado escritor quem tentou uma explicação 
sobre a origem desses índios, considerando-os uma « .. . cabilda 
àos Goitacazes denominada Goitacaguaçu, que os Portugueses 
foram sucessivamente corrompendo em Sacarús, Guarus e Gua
rulhos .. . » (154). 

Infelizmente, essa justificativa, fundamentada somente numa 
possível corruptela do nome Goitacaguaçu para Guarulho por ser 
frágil, não me parece convincente, razão por que sou levado a 
admitir um processo, aliás comum no nomadismo indígena, de 
imigrações dos Guaianás fluminenses (amigos dos Puris (155), 
que viviam sempre próximos do litoral) para as terras ao N. da 
Capitania, livres dos Tamoios, Goitacás e Temiminós. 

Considerando apenas os dados e fontes consultados, é possível 
aduzir que os Guarulhos se deslocaram para essa região no início 
do século XVII. Parece improvável a presença, em época imediata
mente anterior, desses silvícolas nas cercanias do baixo Paraíba, 
porque se tratava de um território dominado pelos temidos índios 
Goitacás, sem excluírem-se, por certo, as incursões intermitentes, 
nessas terras, dos Tamoios e Temiminós. 

(152) Abreu, J . C., Caminhos Antigos etc., 36. 

(153) Silva, J . N. S., 87 /88. 
{154) Idem, 88. 

(1 55) Guaianás ou Guarus da bala da Ilha Grande, anter io rmente referidos. 
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Durante a segunda metade do século XVI, como conseqüência 
da ocupação portuguesa, modificou-se profundamente a distribuição 
quantitativa e geográfica dos indígenas do Rio de Janeiro porque 
os Tamoios sofreram a dizimação ou banimento, em sua quase 
totalidade, os Goitacás das cercanias da Lagoa Feia experimentaram, 
em 1599, profunda e definitiva derrota imposta pela bandeira de 
Gonçalo Correia de Sá, e os Temiminós foram praticamente 
varridos, em 1600, do curso inferior do Paraíba do Sul, pela 
expedição de Martim de Sá, que fez mais de dezesseis mil pris·io
neiros e passou <<a fio de espada uns mil e seiscentos» (156). 

Aires do Casal localizou três nações indígenas no território 
fluminense compreendido entre a margem esquerda do Macaé e 
a direita do ltabapuana: os Puris, os Guarus e os Goitacás (157), 
mencionando a Freguesia de Nossa Senhora das Neves («duas 
léguas acima de Macaé sobre a margem setentrional do mesmo 
rio»), que se originara de um aldeamento de Guarulhos. («hoje 
quase extintos»), e a Freguesia de Santo Antônio, <<sobre a margem 
esquerda do Paraíba, entre a vila de São Salvador e a foz do 
Muriaé», também <<fundada para habitação ( ... ) de Guarulhos 
que ( ... ) desapareceram com o t empo» (158). 

Essa última freguesia foi assim descrita pelo autor da 
<<Memória Histórica» : <<Na margem setentrional do rio Parahiba, 
quasi defronte da cidade de Campos, em distancia de legua, sobre 
uma eminência, se eleva a igreja de Santo Antonio dos Guarulhos, 
antiga capefa dos índios Guarús, catechisados pelos missionarias 
capuchinos francezes>> (159), em 1659. 

Em meados do século XVIII, o capuchinho italiano Francisco 
Maria de Todi fundou, nas margens do Rio «Aldêa-Velha» , tri
butário do São João, um aldeamento com indígenas Guarulhos: 
a «Aldeia da Sacra Família de lpuca» (160). 

Em fins do século, <<. . . não mui distante da foz do rio 
Macaé . .. >>, os jesuítas levantaram a Capela de Santa Rita, << ... no 
meio de espessas matas habitadas pelos indios Guarulhos ( ... ), 

(1 56) Quanto às referências dos Goitacás e Tem iminós, cf. T. Sampaio, " Peregrinações" 
etc., 387/388. 

(157) Casal,203. 

(1 58) Idem, 206/207. A Freguesia de Santo Antôn io foi chamada " Santo Antôn io dos 
Guarulhos" justamente porque, primitivamente, era uma aldeia de índios Guarus 
ou Guarulhos, catequizados por capuchinhos franceses que aportaram na região 
em 1659. 

(159) 

(160) 

Silva, J. N. S., 188. Treze anos depois, em 1672, os frades italianos Jacques e 
Paulo trouxeram para o aldeamento novas levas desses silvíco las moradores das 
" matas às margens do Muriaé". Cf. Norberto , 189. 
Silva, J. N. s., 83. • 
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para atrahil-os ao gremio da civilisação ... >> (161). Essa ermida 
foi o princípio da futura Freguesia de Nossa Senhora das Neves 
e Santa Rita, ou apenas de Nossa Senhora das Neves, ereta em 
1795. 

O Príncipe Maximiliano, em sua v·iagem do Rio de Janeiro 
para a Bahia, em 1815, ao passar pela Vila de São João de Macaé, 
foi informado de que «. . . rio acima, para o interior, vivem os 
índios 'Gorulhos' ou 'Guarulhos' em 'aldeas' ( . . . ). Diz-se que 
ainda são encontrados, entre outros pontos, na Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves» (162). 

(161) Idem, 186. 
(162) Wied-Neuwled, M., Viagem ao Brasil, 85. 
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OS fNDIOS E OS DOIS PRIMEIROS NúCLEO·S 

Os índios e os dois primeiros núcleos de povoamento português 
no interior do Brasi·I. 

MARTIM Afonso de Sousa mandara João Ramalho criar <<serra
acima>> uma povoação na <<borda do campo>>, mas em 1550 

O$ moradores europeus de Piratininga estavam ainda dispersos 
porque o o P. Leonardo Nunes, em carta desse ano, escrita em 
São Vicente, afirmou que << ... entre los lndios estava alguna gente 
christiana derramada, y passávase el ano sin oyr missa y sin se 
confessar, y andavan en una vida de salvajes>> (163). Essa situação 
deveria ser, pelo menos, um pouco diferente três anos depois, 
em 8 de abril de 1553, quando foi erigida, à saída do mato, a 
Vila de Santo André, assumindo João Ramalho, até então guarda
mor do Campo, o cargo de alcaide-mor. 

João Ramalho deve ter chegado ao território vicentino em 
1513, ou antes (164), porque o P. Manuel da Nóbrega, em carta 
escrita de São Vicente, em 31 de agosto de 1553, afirmou sobre o 
genro de Tibiriçá ( <<Joán Ramallo>> ): «Quando vino de la tierra, 
que avrá 40 anos y más,· dexó su muger allá viva y nunqua más 
supo dei la, mas que le parece que deve ser muerta . . . >> (165). 

O mesmo P. Manuel da Nóbrega, em carta de 31 de agosto 
de 1553, informou ao P. Luís Gonçalves da Câmara (Lisboa): <<En 
Este Campo está un Joán Ramallo el más antiguo hombre que 
hay en esta tierra. Tiene muchos hyjos y muy aparentados en todo 
este sertán ( . .. ) es mui conocido y venerado entre los gentiles, 
y tiene hijas casadas con los principales hombres desta Capitania, y 
todos estas hyjos y hyjas son de una índia hija de los maiores 
y más principales desta tierra . .. >> (166) 

Todavia, os jesuítas não aceitavam o comportamento acultu
rado do genro de Tibiriçá: << ... Juan Ramalho ( . .. ) toda su vida 
y de sus hijos es conforme a la de los lndios, y es una petra 
scandali para nós ... >> (167). 

(1·63.) 
(164) 

(165) 
(166) 
(167.) 

Leite, S., Cartas dos Primeiros Jesuítas etc., vol . 1, 207. 
Washington Luís considerou provável o ano de 1512. Cf. ob. cit., 111. 
Leite admit iu como possível o ano de 1511 . Cartas etc., 1, 222, nota 11. 
Leite, S., Cartas, 1, 524. 
Idem, Ibidem, 1, 524. 
Idem, ibidem, 1, 498, carta do P. M. da Nóbrega de 15-6-1553. 

Serafim 
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Tal modo de vida e o crime de adultério causaram a ex
comunhão do famoso patriarca <<. . . por ser casado em Portugal 
e viver com outra mulher>> (Bartira). 

Por essa razão, João Ramalho foi impedido de assistir a 
missa celebrada pelo P. Leonardo Nunes, em Piratininga, em 1551: 
<< ... o Padre não quiz dizer missa com elle ( ... ): enquanto o 
infame, o excomungado daí não se retirasse» (168). <<Depois da 
missa acabada>>, o velho náufrago reagiu à proibição ameaçando 
<-< ••• com hum pao» o sacerdote (169). 

Devido a essa incompatibilidade com João Ramalho, cujo 
exemplo julgavam prejudicial por uma conduta que escandalizava 
a rígida morai! cristã, resolveram os jesuítas, em 1553, erguer 
outro núcleo populacional em Piratininga com o fito de substituir 
o povoado <<ramalhista». 

Escolhido o local, três léguas (170) além da borda do Campo, 
entre os ribeiros Tamanduateí e Anhangabaú, foram construídas 
«casa e igreja>> provisórias, onde, no ano seguinte, em 25 de janeiro 
de 1554, o P. Manuel da Nóbrega rezou a primeira missa. Desde 
então, o Colégio de São Paulo passou a concentrar europeus e 
cabildas dos Guaianás chefiados por Tibiriçá e Caiubi, cujas mo· 
radias foram transferidas, respectivamente, das aldeias de Pirati· 
ninga e Jeribatiba (ou Jaraibatiba) para os arredores do arraial 
da Companhia de Jesus, em detrimento da Vila de Santo André. 
Isso provocou a animosidade de João Ramalho e seus filhos e as 
conseqüentes contendas entre o velho pioneiro e a Ordem de 
Inácio de Loyola, as quais culminaram com a vitória dos religiosos, 
aue acabaram obtendo, em 1560, a extinção da Vila de Santo 
André, fechando-se e obstruindo-se, inclusive, a «trilha dos Tupini· 
quins>> , e passando São Paulo de Piratininga, desde aquela data, 
a comunicar-se com o litoral através do <<caminho do P.e José>> 
(Anchieta), ou do Cubatão, cujo traçado, a O. da primitiva vereda, 
~e dirigia para a foz do Rio Cubatão. 

O justificado amuo do alcaide-mor, causado pela extinção de 
sua vila, não o impediu de participar da defesa de São Paulo 
de Piratininga, como fez, em 1562, quando foi eleito pela Câmara 
<<. . . capitão da gente que devia ir ao sertão exterminar os 
Tupiniquins que ameaçavam a vila>> (171), e em 1563, ano em que 
recebeu a incumbência dos camaristas de ir <<busquar pollvora» 
para a defesa do povoado jesuítico (172). 

(168) Sousa, W. L. P., 118. 
(169) Leite, S., Cartas etc ., 1, 222 : carta do Irmão Pero Correia , de 8·6·1551. 
(170) ". . . que estava tres leguas apartada", informou Anchieta em carta de 30-7-1561 . 

Cf. também Memórias etc., do Frei Gaspar, 220. 
(171) Atas etc . 1, 14/15. Prado, J. F. A., Primeiros Povoadores etc ., 117. 
(172) Atas etc., 1, 25. 
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<<Apesar destas provas de deferências ( .. . ) não se conformou 
o velho fronteiro de Santo André ao papel de 'segundo em Roma' 
e foi residir longe de S. Paulo, entre os indios do valle do Parahyba; 
ao que parece .. . >> , como escreveu Taunay (173). (Grifos da 
transcrição.) 

De fato, o famígero fundador da primeira vila do sertão man· 
teve-se, pela maior parte do resto de sua existência, junto aos 
índios dissidentes de Piratininga, provavelmente os Guaianás, aos 
quais estava ligado por laços afetivos e de parentesco. 

Em 1564, João Ramalho viajou para a Vila de São Paulo, 
hospedando-se em casa de Luís Martins. Nessa ocasião, foi-lhe 
cferecido, pela Câmara, o cargo de vereador, que recusou alegando 
ser: <<. . . hu home velho q pasava de setenta anos e q estava 
tão bem e hu lugar e tera dos cõtrairos desta vila digo dos 
cõtrairos da paraiba e q estava tão bem como degregado no 
dito lugar ... >> (174) (grifos da transcrição), onde, aliás, podia 
viver com maior liberdade, sem a vigilância e a censura dos 
padres. 

Em 1568, um filho de João Ramalho veio a São Paulo pedir 
aos jesuítas que visitassem seu pai, que estava morrendo. Dois 
padres foram procurá-lo, encontrando-o em mau estado de saúde, 
vivendo << ... entre os índios ( ... ) não querendo nada de nossas 
ajudas nem ministerio ... >> , como informou o P. Baltasar Fer
nandes (175). Entretanto, o prognóstico letal não se confirmou, 
porque aindq em 1580 João Ramalho estava vivo, de acordo com 
documento do arquivo de José Bonifácio (176). 

(173) Taunay, A. E., São Paulo no Século XVI , 65. 
(174) Atas, 1, 34, de 15-2-1564. 
(175) Cintra, A., Serões Históricos, 108; Prado, J . F. A., Primei ros Povoadores, etc., 113. 
(176) Cf. Almeida Prado e Washington Luís, aqui citados, respectivamente páginas 117 e 

123. 
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A REVOLTA INDfGENA 

A revolta indígena contra os invasores europeus dos Campos de 
Piratininga. 

O AFLUXO de portugueses para São Paulo de Piratininga, 
onde se foram assenhoreando das terras dos Guaianás, 

causara a revolta de grande parte desses silvícolas e a defecção 
de Piquerobi, irmão de Tibiriçá, que foi instalar-se com seus lide
rados na aldeia de Uraraí (177) , enquanto outros Guaianás se 
estabeleceram no Vale do Paraíba, segundo informam algumas 
fontes secundárias que, infelizmente, não comprovaram as suas 
asserções. Afonso de Freitas escreveu sobre o assunto: << . . . os 
que eram pelos herdeiros de Piqueroby contra o estabelecimento 
dos europeus em serra-acima e contra a chefia suprema de Tibiriçá 
retiraram-se para o interior ( ... ) indo o grupo maior estabelecer-se 
nas margens do Parahyba onde fundaram Tab-a-été, taba legítima, 
em oposição à taba de Piratininga ( .. . ) em poder dos Guayanás 
que se tinham 'deixado escravisar' pelos conquistadores>> (178). 

Em sua História do Município de Taubaté, publicada pela 
primeira vez em 1877, Toledo informou que a sua cidade natal 
foi «originariamente ( ... ) a aldeia de ltaboaté, onde viviam muitas 
famílias de índios guaianazes, os quais no princípio do século XVI 
se tornaram inimigos declarados dos índios da mesma raça que 
habitavam os campos de Piratininga, quando ( .. . ) a vila de 
Santo André ( ... ) foi mandada arrasar ... >> (179) . 

Benedito Calixto afirmou que Jacques Félix fundou Taubaté 
« . . . sobre os escombros de uma antiga aldeia de Guayanazes 
por elle já reduzidos» , apesar de esse mesmo autor referir-se, 
na mesma obra, ao <<. . . sertão dos Guarulhos que fronteavam 
Pindamonhangaba . .. >> (180). 

Waldomiro 8. de Abreu, ao mencionar a sesmaria de Antônio 
Bicudo em Curupaitiba (Coruputuba, em Pindamonhangaba), 

(177) 

(178) 
(179) 
(180) 

Alguns autores confundem Piquerobi , sogro de Antônio Rodrigues, " contemporâneo 
e êmulo de João Ramalho, com Araray (ou Araraíg, ou ainda Uraray) , palavra 
que designava uma aldeia. Cf. Leite, Serafim, Cartas etc., 111 , 549. Taunay, no 
prefác io da obra de Frei Gaspar, escreveu : "Piqueroby, maioral dos Ururay" , pág. 
11. Também Nuto Sant'Ana, em São Paulo Histórico, vol. V, 11. · 
Freitas, A. A., " Os Guaianás de Pi ratininga", 368. 
Toledo, F. P., 11. 
Calixto, B., " Capitania de ltanhaém" etc ., 553 e 552. 



• 

46 O INDíGENA DO VALE DO PARAíBA 

anotou: <<. . . aparecem terras em 'guarunimi acangagua', talvez 
uma alusão aos índios guaromimis ou guarulhos» (181). 

Esses Guaianás citados por Calixto e outros não seriam os 
Jerominis aludidos por Pedro Taques quando se referiu à fundação 
de Taubaté? A vista das informações alinhadas, inclino-me para 
essa conclusão. 

Os índios da Capitania de São Vicente (Tupiniquins e Guaianás) 
tinham sido nos primeiros tempos da colonização amigos dos 
portugueses. 

Em 1553, Nóbrega escreveu que <<la gentilidad de aquesta 
Capitania alguna ventage tiene a la de las otras ( ... ). Por los 
hijos de buena voluntad, y si tuviessemos con que los mantener 
y crear en Christo todos los darían ( ... ).>> (182) . Seis anos depois, 
o religioso, em carta a Tomé de Souza (Bahia, 5-7-1559), disse 
que a colonização lusa de São Vicente, <<. . . sempre perseguida 
dos contrairos, nunca se perdeu de todo ... », atribuindo o fato 
à unidade indígena em torno da liderança branca: <<. . . tendo 
hum gentio tam grande e tam unido, sem aver antre elle as 
divisões que há no das outras Capitanias . .. » (183). 

De fato, esses ameríndios foram cooperadores e defensores 
dos lusos na citada capitania até meados do século XVI, quando, 
cansados dos esbulhos territoriais, dos abusos sofridos e dos 
trabalhos penosos e excessivos que lhes foram impostos pelos 
conquistadores, desenganados e ressentidos, afastaram-se dos 
núcleos de colonização e passaram a hostilizar o invasor europeu. 

Em 7 de abril de 1557, o P. Luís Grã referiu-se à dispersão 
dos índios da aldeia << . .. en que está esta Casa de Piratininga 
( ... ) en los quales avia muchos ia christianos y muchos ca
thecúmenos» (184). 

Essa fuga do povoamento paulistano foi o prenúncio da 
hostilidade que se manifestou em 9 de julho de 1558, quando 
os Tupis e os Guaianás insurgentes atacaram São Paulo de Pirati 
ninga (185). 

Em 30 de julho de 1561, Anchieta escreveu ao P. Diego 
Laynes, Roma, relatando: <<. . . las poblationes de los lndios 
nuestros antiguos discípulos, los quales como quiera que a mucho 
t iempo que aprienden las costumbres dei demonio están ya tan 
afficionados a este ruín maestro que muy poco quieren aprender 
de nosotros ( . .. ) después que se dispargieron por diversas 

(181.) Nota n.º 159, pág. 127. 
(182) Leite, S., Cartas dos Primeiros Jesuítas etc ., vol. 1, 496. 
(183) Leite, S., Cartas dos Primeiros Jesuítas etc., vol. 111 , 83. 
(184) Leite, S., Cartas etc ., vol. li , 360. 
(185) Sant'Ana, N., São Paulo Histórico, vol. V, 9. 
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partes ... » (186); afirmativas reiteradas em missiva de 16 de abril 
de 1563, quando escreveu: << .. . destos con quien bivimos, y de 
otra de los nuestros que están dispargidos por el mediter
raneo ... » (187). 

Algum tempo antes, justamente na época em que chegou à 
Capitania de São Vicente o terceiro governador geral do Brasil, 
foi que tomou contorno mais preciso o rompimento dos Tupini· 
quins (pelo menos grande parte deles) com os seus aliados lusos. 

Como disse Simão de Vasconcelos, eram os << ..• tupis, do 
sertão, confederados nossos que já andavam meio arruinados com 
e:sta ocasião acabaram de declarar-se por contrários e iam cada 
vez mais reforçando-se com o poder de outras aldeias circun· 
vizinhas, que estavam neutrais, e de muitos outros, que de n.ós 
fugiam descontentes, e buscavam aquele que lhe parecia melhor 
partido» (188). 

Esses indígenas, descontentes com os lusos devido ao trabalho 
escravo a que estavam submetidos (189), devem ter-se afastado, 
em grande parte, do litoral vicentino subindo pela velha <<trilha 
dos índios» que acompanhava o curso do Rio Quilombo até o 
«Alto da Serra», donde prosseguia em direção de «Mogy>> (190), 
erguendo suas aldeias nas imediações das nascentes do Tietê, 
e.orno indicou T. Sampaio (191). 

Enquanto os antigos e arredios Maromimis, dizimados pelas 
lutas, aceitavam, conformados, o confinamento na aldeia de 
Guarulhos, alinhando-se ao lado dos jesuítas, os Tupis e Guaianás 
vicentinos, primitivos amigos e colaboradores dos portugueses, 
insurgiam-se contra os contatos, que lhes foram nefastos, com os 
conquistadores europeus. 

Após a expedição militar de · Mem de Sá contra os Tamoios 
do Rio de Janeiro, realizada em 1560, também recrudesceram as 
investidas dos índios contra os colonizadores lusitanos. 

Conforme Simão de Vasconcelos, <<acometiam repentinamente, 
ora das serras aos que viviam no sertão, ora das canoas, aos que 
tinham o marítimo, sem que algum se desse por seguro de seus 
arcos e dentes» (192). 

Por causa desses perigos constantes a que estava sujeito o 
reduto piratiningano, Mem de Sá determinou, em 1560, que se 

(186) 
(187) 
(188.) 
(189) 

(190) 
(191.) 
(192) 

Leite, S., Cartas etc., vol. Ili , 370. 
Idem, Ibidem, 548, carta de Anchieta para o P. Laynes. 
Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc., 1.0 vol ., 79 . 
Como escreveu T. Sampaio, "o Tupiniquim, amígo e aliado dos primeiros tempos, 
nem mesmo tinha sido poupado". " Peregrinações" etc., 379. 
Cf. Batista Pereira, "A Cidade de Anch ieta" (croqui após a pág. 34). 
Cf. croqui do A. c itado, inserto em "Peregrinações'' etc. 
Ob. c.it., 1.0 vol., 78. 
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fizesse guerra contra os índios <<. . . contrayros nosos vysynhos 
E fronteyros . .. >> e <<. . . mandou apelydar todos os lndios nosos 
hamygos para o ajudarem . .. » (193). 

Entre essas campanhas militares, duas foram feitas por ordem 
de Capitão-mor de São Vicente (por certo de acordo com as ins
truções recebidas) contra os Tamoios. De uma delas, conhece-se 
o relato feito, de 20 de maio de 1561 , pela Câmara de São Paulo 
à Rainha de Portugal (194). A expedição, sob o comando de Jorge 
Moreira (195), foi cuidadosamente preparada pela Câmara de 
São Paulo, que convocou os indígenas amigos dos portugueses, 
muitos deles de terras distantes(<< ... de tan longe os fazião vyr>>), 
participando desse corpo de tropa trinta homens brancos e <<trynta 
mançebos mestiços da tera>> ; os religiosos P. Manuel de Paiva 
<< .. . para atender os brancos» e o « Ir. Gregório Serrão, que então 
tinha a cargo os lndios de Piratininga» . Diz a missiva: <<. . . os 
contrayros sabyão de nosa ida, por escravos de christãos que avyão 
tomado, e se avyão feyto tão fortes que hé cousa d'espamto ( ... ) 
porque tynhão muytas casas fortes com quatro cerquas muito 
fortes ao redor, à maneyra de muros como se forão brámquos ( . .. ). 
Mas No Senhor ( .. . ) nos deu vytorya e as cerquas forão entradas 
e eles todos mortos he presos sem escapar mayes que hum só 
que pode fugyr ... » ( 196). 

Anchieta também registrou em sua carta de 30 de julho de 
1561 , dirigida ao P .. Diego Laynes, Roma (197), menções à guerra 
feita por << ... moradores de Piratininga con alguns mestizos ... » 
contra «. . . los enemigos fronteros ( ... ) los quales están tan 
cerca que en quatro o cinco dias se puede venir de sus tierras ... >>, 
que, segundo Capistrano, eram os Tupiniquins (198); e, pelo que 
se depreende das notas n9s 17 e 18 de Serafim Leite na aludida 
missiva, eram Tupis (Tupiniquins) e Tamoios (199). 

Os expedicionários subiram o Tietê, andaram <<quatro o cinco 
leguas de bosques de muy malos caminos ... » até << ... tornar a 
echar en otro rio (Paraibuna) que está ya en la tierra de los 
enem1gos». 

O assalto ao aldeamento ocorreu na Semana Santa (antes de 
6 de abril, dia da Páscoa) . Os defensores debalde resistiram por
que os portugueses conquista ram o reduto indígena. Foi « .. . con 
ayudas (que) les dió N. Senor grande victoria destruyendo el lugar 
( <<quemaron y assolaron el lugar») sin escapar más que uno 
sólo ... » guerreiro. 

(193) Da carta da Câmara de São Pau lo, 342/343. 
(194) Leite, S., Cartas etc., vol. 111 , 341/346. 
(195) Segundo Franco, C., em Bandeiras e Bandeirantes etc ., 25. 
(1 96) Da carta citada, pág. 345. 
(197) Leite, S., Cartas, vol. 11 1, 367/382. 
(198) Nota n.º 20 em História Geral do Brasil, de Varnhagen, t. 1, 306. 
(199) Leite, S., Cartas etc., vol. 111 , 377 /378. 
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Mas a luta dos silvícolas insubmisso:; aos colonizadores bran
cos do planalto ainda não havia acabado, persistindo as ameaças 
contra São Paulo de Piratininga. 

Nessa fase crítica para a sobrevivência do povoado, único 
núcleo português levantado no sertão, João Ramalho, apesar dos 
ressentimentos já mencionados, prestou relevantes serviços em 
prol da novel vila fundada pelos inacianos. 

Pela provisão de 28 de maio de 1562, do Capitão-mor de 
São Vicente, datada de São Paulo de Piratininga, João Ramalho 
saiu <<por capitão para a guerra», por «vozes e eleição» (200). 
Fora escolhido pela Câmara para ir ao sertão exterminar os Tupi
niquins que ameaçavam São Paulo (201). Um mês e pouco depois, 
os Guaianás refratários, aliciados por Piquerobi , que contaram com 
o auxílio dos Tupis (Tupiniquins) e também dos Carijós, segundo 
Taunay (202) , ou apenas com o concurso de um contingente Tamoio 
das «margens do Paraíba» , conforme Machado de Oliveira (203), 
fizeram uma grande arremetida contra São Paulo de Piratininga, 
que havia reunido, para sua defesa, <<. . . christianos y muchos 
índios de los nuestros catechúminos ( ... ) de siete o acho Aldeas 
en que estavam, dispargidos . . . >> (204), além da «gente de três 
aldeias» (205) de Tibiriçá que abandonou as suas tabas e planta
ções para concentrar-se, sob o comando do famoso morubixaba, 
dentro dos muros do povoado paulistano constituindo uma pode
rosa força de sustentação da resistência luso-jesuítica. 

Segundo o autor do Quadro Histórico, os guerreiros rebe· 
lados estavam divididos em duas colunas, uma chefiada por Pique
robi (que ele chama de «Uraray») e outra «por um sobrinho 
deste>> (206), provavelmente Jagoanharô («Cão Bravo>>), que era 
filho de Piquerobi e, portanto, sobrinho de Tibiriçá ( << ... fué uno 
nuestro catechúmino», escreveu Anchieta) , que morreu em com
bate, vítima de uma flechada no abdômen. 

Foi terrível o assédio às muralhas de São Paulo, mas os defen
sores conseguiram resistir e vencer graças à bravura de Tibiriçá: 
« ... aunque algunos de sus hermanos y sobrinos se quedaron 
en una Aldea, que no quisieron seguiria, y uno dellos venía junta
mente con los enemigos, ( . . . ) todavia tuvo en más el amor de 
nosotros y de los christianos que el de sus proprios sobrinos que 
tienen en cuenta de hijos . . . >> 

(200) Leite, S., Cartas etc., vol. 111 , 549. 
(201) Prado, J. F. A., Primeiros Povoadores etc ., 117. 
(202) Taunay, A. E., São Paulo no Século XVI , 85. 
(203) Oliveira, J. J. M., 52. 
(204) Leite, S., Cartas etc ., vol. 111, 550 - Carta de J. de Anchieta, de 16-4-1563. 
(205) Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc ., 1.0 vol. , 80. 
(206) Oliveira, J. J. M., Quadro Histórico etc ., 51. Anchieta referiu-se aos guerreiros re

fratários de " siete o ocho A ldeas en que estavam di sparg idos"; e Machado de 
Oliveira fez menção ao concurso de um contingente de Tamoíos do Paraíba. 
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Os combates ocorreram nos dias 10 e 11 de julho de 1562. 
O missivista classificou a luta havida como uma << .. • cosa mara
villosa, que .se hallavan y encontravan a las flechadas hermanos 
con hermanos, primos con primos, sobrinos con tíos, y lo que más 
es, dos hijos que eran christiános y estavan con nosotros, contra 
su padre que era contra nos. De manera que paresce que la mano 
de Dios los a pa rtó .. . >> (207). 

São Paulo de Piratininga resistira e vencera graças à perse
verança dos inacianos, à atitude resoluta de Tibiriçá comandando 
seus Guaianás, e à fidelidade de João Ramalho e seus descendentes 
(filhos e netos) para com a coroa portuguesa . 

(207) Leite, S., Cartas etc., vol. Ili , 547/565 (do Irmão José de Anchieta ao P. Diego 
Laynes, Roma). 



OS TAMOIOS 

Os Tamoios. (208) 

A S referências feitas às incursões marítimas contra os portu
gueses de Santos e São Vicente (209) e também aos de 

Piratininga mostram que eram alcançados através de penetrações 
pelo Vale do Paraíba, onde, na segunda metade do século XVI, 
acabaram os Tamoios fixando parte de sua gente (é o que se 
deduz), provavelmente nas proximidades da Serra de ltapeti, con
forme assinalou o mapa de T. Sampaio (210), portanto na mesma 
região onde, anteriormente, se encontravam refugiados os Maro
m1m1s. 

Essa localização fundamentou-se na narrativa de Knivet, que, 
por determinação de Martim de Sá, veio << ... buscar mulheres, ra
pazes e raparigas no lugar chamado ( ... ) Parayba Wereob>> (211), 
designação que T. Sampaio corrigiu para «Parayba-Yrioba>> (<<nas
centes do Paraíba>>), onde << ... os Tamoios se tinham refugiado, 
depois de sua expulsão do litoral (212). 

Sílvia Maranca lembrou, com muita oportunidade, que o Vale 
do Paraíba é uma importante região para o «estudo dos contatos 
e migrações das culturas pré-históricas em vasta área de nosso 
Estado», porque essa região se apresenta <<como um amplo corre
dor de comunicação entre o Estado de São Paulo e o Estado do 
Rio de Janeiro, além de oferecer passagem para o Estado de Minas 
Gerais por meio de gargantas que entalham alguns pontos da Serra 
da Mantiqueira para NO e Angra dos Reis e litoral Norte do 
Estado, a SE>> (213). 

Há nesses sítios vale-paraibanos alguns pontos esparsos e 
não predominantes, que revelam, arqueologicamente, a presença 
remota da cultura Tupi-guarani (214). 

(208) 

(209) 

(210) 
(211) 

(212) 
(213) 
(214) 

No Rio de Janeiro se autodenorninavam Tupinambás, mas os Tupis da Capitania 
de São Vicente os chamavam de Tamoios. 
Os colonos há muitos anos vinham sendo atacados pelos Tamoios, como provam 
os assaltos realizados em setembro de 1542 contra São Vicente e Santos e o de 
janeiro de 1547 a "Santos, na Bertioga". Sant'Ana, N., vol. V, 10. 
Knlvet, A., "Peregrinações" etc. 
Idem, Ibidem, 222 . O inglês comprou , nessa região, noventa escravos que foram 
levados para a Ilha Grande. 
Sampaio, T., "Peregrinações'' etc., 370. 
Maranca, S., "Dados Preliminares" etc., 135. 
Idem, 136/137. 

' 

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



l 

52 O INDiGENA DO VALE DO PARAíBA 

O Prof. José Luiz Pasin, em estudo recente (215), referiu-se 
aos Tamoios do Vale do Paraíba e citou escavações feitas pelo Padre 
José Vicente César, que, em seu trabalho intitulado <<Aparecida
-Encruzilhada de Culturas», afirmou: «Por fim a diversidade e 
variedade do material cerâmico considerado em si mesmo nos 
levam à mesma conclusão: que em Aparecida viveram ou passaram 
grupos indígenas em diferentes fases de desenvolvimento cultural. 
Ora temos peças primorosamente trabalhadas de notável espes
sura e so,!idez, ora vasos extremamente simples, material mal 
cozido, apenas endurecido ao sol, sem resistência ... ». 

Essas afirmativas do Pe. César sugerem a aplicação ao Vale 
do Paraíba das seguintes palavras de Lowie: «The plausible infe
rence is that part of eastern Brazil was once occupied by groups 
culturally distinct from both the T·upí and the nonceramic Ge» (216). 

Alfredo Mendonça de Sousa, em <<Pré-História de Paraty», 
comentando o artigo de Sílvia Maranca, escreveu que «na área, 
onde situam-se as nascentes do Paraíba do Sul, foi localizada, tam
bém, cerâmica tupi-guarani, sem que se pudesse associá-la àqueles 
sítios» (217). 

Mas como, de modo geral, o material cerâmico obtido nessa 
região não é originário da cultura Tupi-guarani, a autora de «Dados 
Preliminares» formulou duas hipóteses alternativas: a da ocupação 
dessas áreas pelas <<. . . culturas Tupiguarani ( ... ) em épocas 
bastante remotas, tendo-as abandonado antes do aparecimento da 
civilização européia>>, ou, então, a ocupação, pelas culturas Tupi
-guarani, do vale <<. . . após o descobrimento, por tempo limi
tado» (218) . . 

Com base no que já se expôs em linhas anteriores, a segunda 
hipótese está confirmada pela presença dos Tamoios na região 
vale-paraibana pesquisada, onde os Tupinambás, inicialmente, 
faziam acometimentos intermitentes, acabando depois por fixar-se, 
ainda que por espaço de tempo relativamente breve. 

O êxodo dos Tamoios para o interior, inclusive para as cabe
ceiras do Paraíba, deve ter ocorrido em 1560, após a derrota e 
expulsão dos franceses e seus aliados Tupinambás da Ilha de 
Villegaignon, na baía da Guanabara. 

Dá também viso de realidade a essa presença tamoia na 
área indicada, a carta de Anchieta que se referiu aos ataques que 
São Paulo de Piratininga sofreu de « .. . los contrar.ios, los quales 

(215) Pasin, J. L., Algumas Notas etc .. 13/14. 
(216) Lowie, Robert H., "Eastern Brazil: An lntroduct ion" , in Handbook, etc, vol. 1, 382. 
(217)' Sousa, A. M., "Pré-história de Paraty", 75. 
(218) Pág ina 136. 
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están tan cerca que en quatro o cinco días se puede venir de sus 
tierras. Estos nunca cessan por mar y por tierra persiguir a los 
christianos l!evándoles sus esclavos y matándolos, y aún a ellos 
mismos ... » (219). 

• 
Mesmo após a participação nos malogrados assaltos contra 

São Paulo, em 1562, as hostilidades desses brasílicos não cessaram 
porque os acometimentos de Tamoios e Tupiniquins aos arredores 
da vila paulistana continuaram ocorrendo, provocando tais ataques 
a organização, pela câmara piratiningana, de uma tropa punitiva 
que golpeou duramente os índios recalcitrantes. 

Mas os primitivos donos da terra, mesmo afligidos, não se 
atemorizaram, continuando os Tamoios a praticar suas surtidas 
contra o litoral vicentino, onde encontraram a resistência tenaz 
dos moradores de S·ão Vicente e Santo Amaro e dos indígenas seus 
aliados, inimigos dos Tupinambás (220). 

Após essas arremetidas, preparavam-se os Tupinambás para 
uma operação de maior envergadura, construindo, para esse fim, 
«. . . embarcações fortíssimas, capazes as maiores de cento e 
cinqüenta guerreiros todos remeiros e soldados ... >> (?) (221), e 
congregando para a guerra as suas tribos, com o objetivo de 
expulsar ou exterminar os lusos da Capitania de São Vicente. 

Nóbrega, percebendo que a sobrevivência do povoamento do 
Brasil Meridional estava gravemente ameaçada, resolveu, em com
panhia de Anchieta, <<conhecedor da língua geral», procurar os 
Tamoios para entabular um acordo de paz. 

Em 4 de maio de 1563, os dois missionários chegaram à 
aldeia de lperoig (222), sendo hospedados na casa de Caoquira, 
velho cacique (223). Pindobuçu, maioral da aldeia, aceitou as 
propostas de aliança com que lhe acenavam os religiosos, mas 
chegou ao local Aimberé, <<. . . inimicíssimo dos portugueses, 
porque fora assalteado deles, metido em uma barca com uma fer
ropéia nos pés, donde fugira a nado, lembrado da injuria ... » (224), 
que, falando << .. . em nome de muitos, que eram quase todos do 
Rio de Janeiro ... >>, fez exigências inaceitáveis para os portugueses. 

(219) 

(220) 
(221) 

(222) 

(223) 
(224) 

Leite, s., Cartas etc ., vo!. 111 , 377 (do Irmão José de Anchieta para o P. Diego 
Laynes, Roma, 30-7-1561). 
Cf. Oliveira, J . J. M., 52. 
Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc., vol. 1, 78/79. Parece-me exagerada a 
capacidade dessas canoas (150 pessoas). Thevet (As Singularidades da França 
Antártica) e Jean de Léry (Viagem à Terra do Brasil) fazem menções a canoas 
para 40 a 50 pessoas. As assertivas desses dois franceses foram acolhidas, sem 
restrições, pelo Alm. AnU~mio Alves Cãmara, em seu Ensaio sobre as construções 
etc., 51/52. 
Situada entre Ubatuba e São Sebast ião, " a 155,5 km . ao NE. de São Vicente". Cf. 
Azevedo Marques, verbete lperoyg. 
Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc., vol. 1, 84. 
Idem, Ibidem, . 86. 
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As negociações de paz foram longas e dificílimas, conseguindo 
os loyolistas apenas um pacto de paz com os Tupinambás, limí
trofes de lperoig, liderados pelo cacique Pindobuçu; tratado que 
souberam honrar, não apoiando os seus irmãos Tamoios nas lutas 
contra os portugueses, que se feriram, no~ anos seguintes, na 
baía da Guanabara. 

Durante os cinco meses de permanência entre esses Tamoios, 
Anchieta pôde << ... descobrir-lhes todas suas traças de guerra e 
as que tinham preparado para de novo acometer aos portugueses. 
Por mar eram as canoas duzentas, por terra eram todos os arcos 
que habitavam as ribeiras do rio Paraíba, com pacto feito que 
dessem todos junto sem cessar, até acabar com a capitania e 
senhorearem a terra>> (225). 

O governo geral, tendo conhecimento desses preparativos 
bélicos, organizou uma poderosa força militar destinada a varrer 
os Tupinambás do Rio de Janeiro. 

D. Catarina, Rainha de Portugal, devidamente informada sobre 
a paz concertada em lperoig e das intenções agressivas dos índios 
insurrecionados chefiados por Aimbire (ou Ambiré), ordenou a 
Estácio de Sá que aprontasse dois galeões de guerra e partisse para 
a Bahia, colocando-se às ordens do governador geral para a missão 
destinada a expulsar os franceses e seus aliados indígenas do Rio 
de Janeiro. 

Esta pequena força naval, acrescida, na Bahia, de «navios 
de costa e alguma gente militar» , chegou à barra do Rio de Janeiro 
em fevereiro de 1564, mas, repelida pelos Tamoios, prosseguiu 
viagem até Santos, donde a expedição retornou, com suprimentos 
e reforços vicentinos, à Guanabara, para juntar-se aos Temiminós 
do Espírito Santo, chefiados por Araribóia. 

Com essa força heterogênea, Estácio de Sá resistiu durante 
dois anos (1565·1567), até a chegada do seu tio e governador com 
os reforços que tornaram possíveis as duas vitórias decisivas: a 
primeira delas contra a aldeia fortificada do cacique Uruçu-mirim, 
cujos defensores foram exterminados: << . .. dos tamoios não ficou 
um com vida»; depois atacaram e arrasaram com artilharia a a,ldeia 
de Paranapucuí a <<segunda em importância» (226), cujos defenso
res acabaram capitulando após sofrerem consideráveis baixas. Em 
seguida, os lusos prosseguiram as suas operações militares de 
limpeza contra outros grupos de Tamoios que acabaram sendo 
expulsos, em 1568, da baía da Guanabara e circunvizinhanças. 

(225) Idem, ibidem, 85. 
(226) Cf. Vasconcelos, S., Vida do Venerável etc. , vol. 1, 124/125. 
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~ admissível supor que, nessa ocasião, alguns grupos sobre
viventes de Tupinambás, expulsos do litoral carioca, tenham prc
curado abrigo junto aos Tamoios que já se encontravam refugiados 
nas proximidades das <<nascentes do Paraíba» (227), provavel
rnente em terras da margem esquerda d·o Rio Jaguari. 

As expedições militares portuguesas haviam conquistado o 
Rio de Janeiro e eliminado, naquela abra, seus primitivos habi
tantes, mas, mais ao Norte, ainda em plagas fluminenses, perma
neciam os Tamoios em terras que lhes sobraram após a ocupação 
pelos lusos das praias cariocas. Em Cabo Frio persistia um reduto 
índio, onde aportavam <<. . . naus francesas ( ... ) que iam cada 
ano ( ... ) resgatar .. . >> e carregar pau-brasil (228). 

Antônio Salema, governador nomeado para a <<repartição do 
sul» do Brasil, resolveu fazer guerra aos índios que se encontravam 
<<ensoberbecidos e ousados». Para esse fim, reuniu <<quatrocentos 
portugueses e setecentos índios» (229) procedentes da própria 
cidade de São Sebastião, do Espírito Santo e da Capitania de São 
Vicente, sendo esse último contingente (de muitos brancos, mame
lucos e índios cristãos) chefiado por Jerônimo Leitão. 

Com essa tropa partiu Salema, em 27 de agosto de 1575, 
para Cabo Frio, levando consigo Cristóvão de Barros, que se havia 
destacado na expulsão dos Tupinambás do Rio de Janeiro. Encon
traram a principal aldeia dos Tamoios protegida por <<tripie 
fosso, e de -trincheiras feitas com tal arte que pareciam inexpug
náveis . .. >>, obras de defesa que haviam sido dirigidas por dois 
franceses e um inglês que se encontravam entre os primitivos donos 
do território (230). 

Sentindo-se impotente para o assalto, Salema ordenou o cerco 
à aldeia para submetê-la pela fome e sede. Como os índios resis
tissem ao sítio, o Padre Baltasar Álvares convidou Japuguaçu, 
cacique dos Tamoios, para parlamentar com o Dr. Antônio Salema. 
O convite foi aceito, comparecendo o <<chefe pagão» , de «presença 
venerável» e <<vestido com toda a pompa» , perante o governador 
dos cristãos. Japuguaçu ofereceu a sua vassa lagem fiel aos portu
gueses, mas desejava, em troca, apenas a permissão para <<habitar 
aí com todos os seus». Em resposta, Salema fez as seguintes 
exigências: a entrega dos três europeus (que foram imediatamente 

(227) 
(228.) 
(229) 

(230) 

Cf. Knivet, 222, e Sampaio, " Peregrinações" etc ... 370. 
Sousa, G. S., 107. 
Na expressão de Capistrano, mas que se pode enten der "quatrocentos homens 
brancos (inclusive mamelucos) e setecentos índios".. Cf. Gabrie~ Soares, 107. 
A descrição do assalto à aldeia dos Tamoios, feita por Cap1strano de Abreu, 
foi publ icada, sob o título "Gravetes da História Pátria", na Gazeta de Noticias 
de 6-11-1882, e t ranscrita na 2.ª edição do livro de Laxe, J . B. C. Regimento das 
Cãmaras Municipais, 443/ 446, obra esta consultada para a elaboração do presente 
texto. 
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enforcados) (231), dos <<500 bravos besteiros» indígenas que ha
viam acorrido em defesa do aldeamento, e que foram «uns mortos» 
e «outros feitos escravos>>; e finalmente a demolição de <<parte da 
fortaleza tamoia». <<Japuguaçu fê·lo imediatamente, plantando uma 
cruz para que os portugueses, entrando, não fizessem mal a nin
guém» (232). 

Desobstruído o acesso à taba, determinou Antônio Salema 
o assalto cruento, sendo os « ... habitantes da aldeia destruídos 
pelos sQldados», em 26 de setembro. 

Nessa guerra de conquista, segundo Capistrano, a tropa de 
Salema aniquilou mais de 2.000 Tamoios e fez 4.000 prisionei
ros (233). Gabriel Soares informou « . . . que os tamoios foram 
entrados, mortos infinitos e cativos oito ou dez mil almas» (234). 
Southey, talvez fundamentado em Gabriel Soares, repete esses 
números: «Entre os Tamoios fez-se tremenda matança; a sua 
perda em mortos e cativos orça-se em oito ou dez mil ... » (235). 

Após esse extermínio, os Tamoios das imediações, até Macaé, 
entregaram-se, em sua maior parte, <<quase sem guerra», (236) e 
foram recolhidos às aldeias <<. . . dos índios cristãos, que eram 
dantes seus inimigos, e se batizaram ... >> (237). <<Com esta nova 
vieram alguns Tamoios do sertão, moradores da Paraíba, a lhe 
pedir pazes e se juntarem com os outros>> (238). (Grifo da trans· 
crição.) 

Entretanto, pequeno grupo dos últimos Tamoios fluminenses 
conseguiu escapar ao massacre e à prisão, abrigando-se nas matas 
da Serra de Macaé (239), em terras próximas ao Pico do Frade. 
Mas Gonçarlo Correia de Sá, em sua marcha contra os Goitacás 
do baixo Paraíba, topou, em 1599, com a pequena aldeia desses 
Tamoios (240), que foram submetidos à escravidão (241), extin
guindo-se desse modo, talvez, os derradeiros Tupinambás livres 
do Rio de Janeiro. 

(231.) 

(232) 
(233.) 
(234) 
(235) 
(236) 
(237) 
(238.) 

(239) 

(240) 
(241) 

Segundo expressão do Padre Fonseca, tiveram " uma das mortes mais belas que 
era possível, ( . .. ) confessaram-se, comungaram ( ... ) e foram d ireitinho para · o 
céu". Capistrano. 
Capistrano, publicado na obra de Cortines Laxe, 446 . 
Capistrano, 446. 
Sousa, G. S., 107. 
Southey, História do Brasil, vol. 1, 226. 
Uma pequena fração deles refugiou-se . Ver Knívet e Sampaio, nota 72. 
Anchieta, J. , Cartas, Informações etc., 305. 
Esses alguns ou parcos Tamoios devem ter deixado as margens do Rio Paraíba, 
situadas ao N. do Cabo de São Tomé, e acorr ido para as " reduções" da Com· 
panhia de Jesus. 
Knlvet designou-a como "um monte grande chamado Abousanga Retam (pág. 249.) . 
Sampaio identificou-a como "Serras de Macahé" (pág. 386). 
Cf. Sampaio, 386. 
O cacique dos Tamoios, Abouçanga, vetho vigoroso apesar dos seus 120 anos 
de idade, iria, dias após, oferecer o seu corpo como alvo dos Goitacás, recebendo 
vinte e uma f lechadas. Por haver " sempre vivido como homem l ivre, p referia 
morrer agora a viver no captiveiro " . Knivet, 250. 
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A referência à <<trágica jornada» de Salema foi feita um 
tanto detalhadamente, para evitar-se o equívoco havido num livro 
publicado em Taubaté, em 1973, onde seu autor, além de haver 
atribuído o comando da entrada a Jerônimo Leitão, citou afirmativa 
que Carvalho Franco não fez, induzindo o leitor a interpretar o 
fato como um episódio do «bandeirismo apresador» pau lista, acon
tecido no Vale do Paraíba: <<. . . numa das investidas feitas por 
Jerônimo Leitão aos 'tamoios do sertão moradores do rio Parahyba', 
mais de quatro mil índios foram presos e outros dois mil foram 
mortos» (242). 

Enquanto tais sucessos ocorriam no território fluminense, 
prosseguiram em terras da Capitania de São Vicente, até o final 
do sécu!o XVI, as guerras contra os ameríndios. 

Em 1585, a população indígena de São Paulo havia decrescido 
consideravelmente, devido às enfermidades («câmaras de sangue 
e outras doenças») que dizimaram os silvícolas cativos. Por causa 
dessa <<. . . mingoa de escraveria de gentio ... >> para que se 
<< ... posa fazer roças p~ se sostentar ... >> requereram os verea· 
dores de São Paulo ao Capitão Jerônimo Leitão que se fizesse 
guerra, por mar, contra os Carijós, do sul, donde a expedição 
retornou em fins de junho ou julho de 1586, com as valiosas 
«peças de escravos>>. (243) 

Em 1590, «Antonio de Macedo, filho de João Ramalho, 
Domingos Luís Grou e mais cinqüenta homens fizeram uma entrada 
ao sertão, onde encontraram a morte» (244) nas mãos de índios 
do Vale do Paraíba, pelo que se deduz da carta enviada a Jerônimo 
Leitão e trasladada, em 17 de maio de um mil, quinhentos e 
noventa, em livro da Câmara de São Paulo: «. . . he toda a gente 
da entrada morta e acabada e q no recontro q tiverão cõ aren· 
ço (245) dizião já seren todos mortos e os trazião na barigua e q 
tinhão recados q ãdavão no paraiba q matasen todos os q de qua 
fose ao sertão . .. >> (246). 

(242) 

(243) 

(244) 

(245) 

(246) 

Entre aspas estão ipsis litteris as palavras do A. que citou Carvalho Franco (Ban· 
deiraa e Bandeirantes etc. , 28), eliminados os vocábulos iniciais da frase: " Com 
esta nova vieram alguns tamoyos do sertão ... " . Aliás, Carvalho Franco transcre
veu também nesse tópico um asserto de Anchieta a que se fez, aqui, referência 
(Cartas, Informações etc.). 
Atas da Câmara etc., vol. 1, 275/278. A ata de 10-4-1585 registrou a razão da 
"escolha" desses índios para a reposiçãc do braço servil: " ... carijos os quaes 
a ten a m t o• anos merecida por terem mortos de quarenta anos a esta parte 
mays de cento e cinq 1 ª homes brancos ... ". 
Atas da Câmara etc., vol. 1, 403/404; cf. Sousa, W. L. P., 130 e 186, e Carvalho 
Franco, Bandeiras e Bandeirantes etc., 30. 
Ant6nlo Arenso fugiu, aterrorizado, de sua fazenda em Jaguari, depois que os 
silvícolas mataram João Valenzuela e um índio tecelão. Nuto Sant'Ana, quanto à 
localização do morticfnio, somente escreveu : "... nos insidiosos sertões do 
Jaguari " (São Paulo Histórico, vol. IV, 225) . No entanto , como há referência 
ao Paraíba, pode-se concluir que o Jaguari ci tado é o afluente da margem 
esquerda do Paraíba. 
Atas da Câmara etc ., vol. 1, 388/389 . 
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Após a matança de Antônio de Macedo, Domingos Luís Grou 
e seus comandados, esses indígenas investiram contra a Vila de 
São Paulo. Repelidos em seu intento, os Tupiniquins e Tupi
naes (247) assolaram fazendas, mataram brancos e índios cristia
nizados e queimaram a igreja de Nossa Senhora do Rosário de 
Pinheiros (248). 

Em 30 de setembro de 1592, o Capitão·mor Jorge Correia, 
pressionado pela Câmara paulistana, autorizou Afonso Sardinha 
a proceder a uma entrada de reconhecimento pelos sertões e fazer 
guerra, se necessário, contra o gentio que julgasse perigoso. 

Em 1594, o próprio Jorge Correia (249) chefiou uma expedição 
contra o «gentio inimigo>> que havia atacado e cercado a Vila de 
São Paulo. 

Todavia, como escreveu Taunay, de <<. • • 1594 em deante 
opera-se nas 'Actas' o mais absoluto silêncio em relação a nova 
e passivei agressão a S. Paulo pelos indigenas das vizinhanças 
da villa» (250). 

Os índios de Piratininga e os Tamoios, além de cessarem 0 s 
seus ataques à vila paulistana, sentiram-se inseguros na proximi
dade dos brancos (principalmente após o massacre que os Tupi
nambás sofreram em Cabo Frio, em 1575) (251), e acabaram 
emigrando, em levas sucessivas, para «O longínquo sertão» (252). 

A emigração dos Tamoios das terras vale-paraibanas, induzida 
por Knivet, que fugia ao contato com os portugueses, deve ter 
ocorrido em 1598. 

A entrada de 1597, comandada pelo filho do governador 
Salvador Correia de Sá, depois de longas e infrutíferas peregrina
ções em busca dos Tamoios, nunca encontrados, cindiu-se << • .• em 
dois bandos, um que se conservou fiel a Martim de Sá e outro 
cujo chefe foi provavelmente João de Sousa (253) . Knivet, conde
nado à morte, por indisciplina, por Martim de Sá, juntou-se ao 
grupo de João de Sousa para escapar à pena que lhe havia sido 
imposta. 

Esse último grupo acabou sendo aprisionado pelos Tamoios 
do Vale do Paraíba, situados nas proximidades da << . .• confluência 

(247) 

(248) 
(249) 
(250) 
(251) 
(252) 
(253) 

Esses " Tupinaes, paren tes ou consangüíneos dos Tupis" (no caso dos Tupiniquins): 
"corr. tupl-aê, amigos dos tupis ou seus afeiçoados" (Sampaio) talvez fossem 
os Tamoios refugiados nas "nascentes do Paralba" (cf. Knlvet, 222, e T. Sampaio, 
370), que se al iaram aos Tupin iqu ins em algumas acometidas contra São Paulo. 
Cf. Sousa, W. L. P., 187, e Moura, A., " Os povoadores do Campo'' etc., 383. 
Cf. Sousa, W. L. P., 194 e 196. 
Taunay, A. E., São Paulo no Século XVI, 142. 
Pela expedição de Antón io Salema, já referida. 
Cf. Taunay, São Paulo no Século XVI , 142. 
Sampaio, " Peregrinações" etc., 376. . . . 
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do Rio Jaguary (254) com o rio do Peixe» (255), que mataram os 
doze portugueses, poupando apenas Knivet que se fazia passar 
por francês. Bem acolhido pelos Tupinambás, o aventureiro per
maneceu entre esses selvagens quase dois anos (um ano e onze 
rr1eses), contribuindo com a sua experiência militar para a derrota 
dos Temiminós, seus tradicionais inimigos, e dos Tupiniquins lin
deiros, que foram acossados até as margens do alto Tietê (256). 
Dessa região, Knivet conduziu os Tamoios para o litoral, << ... em 
um ponto da costa situado entre Santos e Cananéia ... », prova
velmente, às margens do Rio Ribeira de lguape (257). 

Assim se deu o êxodo dos Tamoios do Vale do Paraíba 
pau lista. 

Em resumo, nas primeiras décadas da colonização portu
guesa, os Tupinambás dominavam, segundo Anchieta, a faixa lito
rânea compreendida entre Cabo Frio e São Sebastião (258). Joa
quim Norberto, em sua <<Memória Histórica>> , apresentou uma deli
mitação quase igual: de Cabo Frio a Ubatuba (259). 

Durante e depois das campanhas militares que culmina ram 
com a expulsão definitiva dos franceses do Rio de Janeiro, os seus 
aliados Tamoios, remanescentes das lutas, refluíram para as matas 
do interior, inclusive do Vale do Paraíba, mas persistiu, até 1575, 
como refúgio praiano dos Tupinambás, a região de Cabo Frio, onde 
esses indígenas acabaram sendo dizimados pelas forças de Antônio 
S·alema. A partir dessa data, fugindo à proximidade dos lusos, os 
Tamoios inioiaram a emigração maciça para plagas remotas, a tal 
ponto que se pode concluir, com os dados de que disponho, que 
houve, até o fim do século XVI, o desaparecimento dos Tamoios, 
como grupos autônomos, das terras vale-paraibanas. 

(254) Afluente da margem esquerda do Paraíba. 
(255) Sampaio, 379. 
(256) Knlvet, 244. Cf. Sampaio, 378/379. 
(257) Cf. Sampaio, 382. 
(258) Anchleta, José de, Cartas etc., 246 e 252. 
(259) Siiva, J . N. S., " Memória Histórica•' etc. , 85. 
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OS PURIS 

Os Puris 

Duas alusões genéricas aos Puris, Coropós e Coroados 

V ON MARTIUS verificou que os índios brasileiros apres.entavam 
uma diversidade muito grande de caracteres físicos: << ... al

tos e baixos, esbeltos e corpulentos, vermelhos acobreados, ama-
rellados e até quasi brancos, com pouca barba ou, se constante~ 
mente não a depilam, apresentam-na regularmente basta.» 

Restando <<. . . quasi somente como predicados invariaveis 
que se repetem nas differentes circunstâncias, a brilhante cabelleira 
lisa e negra, invadindo bastante a testa e a barba>> (260). 

Dentro desses aspectos somáticos tão variáveis dos indígenas 
brasileiros foram agrupados, considerando-se um certo número de 
semelhanças entre si, os caracteres físicos gerais dos Puris e seus 
<<aparentados>> , conforme se verificará nos relatos subseqüentes. 

Os caracteres físicos gerais dos Puris, Coropós e Coroados: 

Segundo von Spix e von Martius 

Os naturalistas que percorreram os sertões do Brasil no 
primeiro quartel do século XIX e tiveram contatos com os Pu ris, 
Coropós e Coroados, devido às similitudes somáticas que puderam 
verificar, generalizaram as suas descrições antropológicas, tornan
do-as abrangentes, pelo menos em seus traços predominantes, 
aos indivíduos dos subgrupos acima apontados. 

Von Spix e von Martius escreveram: <<Todos os índios que 
chegamos a conhecer aqui (M . G. ), das tribus dos Puris, Coropós 
e Coroados pouco se diferençavam entre si na conformação do 
corpo e nas feições». 

Os mencionados cientistas, depois de apontar as semelhanças 
encontradas, descreveram, minuciosamente, os silvícolas: <<Os 
índios são baixos ou de estatura mediana; os homens tem quatro 
a cinco pés de altura, as mulheres em geral, pouco mais de 
quatro pés; todos têm corpos robustos, largos e acaçapados. Só, 

(260) Martius, K. F. P., Natureza etc., 5. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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raramente, se acha entre êles alguns de estatura alta, esbelta. Têm 
espáduas largas, pescoço curto e grosso. ( ... ) as extremidades são 
pequenas, as inferiores não são polpudas; são, sobretudo, franzinas 
as barrigas das pernas e as nádegas; as superiores são arredon
dadas e musculosas. O pé é estreito no calcanhar, muito largo na 
frente, o dedo grande aparta-se dos outros; ( ... ) o colorido da 
tez é vermelho cúprico, mais ou menos carregado, diferençando-se 
segundo a idade, a ocupação e estado de saúde do indivíduo ( ... ). 
Em geral são de côr tanto mais escura, quanto mais robustos e 
ativos.» 

<<A sua pele é muito fina , macia e brilhante ( ... ). O cabelo 
negro, comprido, escorrido, luzidio, cái espêsso e emaranhado 
pelas costas. Nas axilas e sôbre o peito, não se nota cabelo algum; 
nas partes sexuais e no queixo dos homen~, apenas leve penugem. 
Entretanto, há excepções, embora raras; vimos alguns dêles de peito 
cabeludo e barba cerrada. O característico da cabeça é a sua 
largura; na face avultam maçãs salientes, correspondendo ao peito 
largo. A testa é estreita, o sinus frontal saliente na base, em cima 
estreita e desviando muito para trás. ( ... ) O rosto é largo e angu
loso ( ... ). As orelhas são pequenas, bonitas, um tanto saídas para 
fora, não são furadas nem desfiguradas por objetos pesados. São 
pequenos os olhos, pardo-escuros, obliquos, o canto inferior volvido 
para o nariz, ( . .. ) o nariz é curto, em cima achatado e chato na 
ponta ( ... ) as narinas são largas e pouco viradas para fora, os 
lábios muito menos grossos e entumecidos que os dos negros ( ... } 
a boca é pequena ( ... ). São muito alvos os dentes ( ... ) . Em 
gera!, o corpo do índio é entroncado, largo e baixo .. . » (261). 

Segundo Freireyss 

O relato de Freireyss sobre os Puris, Coropós e Coroados de 
São João Batista (M. G.) foi menos rico em detalhes. Ei-lo: 

<<Os índios, em geral, são de estatura pequena; a côr é um 
amarello pardo - não côr de cobre como se costuma contar; o 
cabello é liso e preto; o olho é um pouco oblíquo, de uma côr 
negro-bruma e, os ossos sygomaticos salientes constituem caracter 
essencial. O seu corpo não é avantajado porque a parte inferior 
do tronco é de ordinario grosso, as pernas finas e a cabeça grande. 
São tidos por imberbes porque extirpam cuidadosamente todos os 
pellos que apparecem e ( . . . ) tem sempre menos barba e pellos 
do que os portugueses>> (262). 

Freireyss, não obstante haver relacionado os aspectos étnicos 
comuns a esses povos, afirmou também que <<. . . os puris são 

(261.) Spix , J . B. von , e Martius, K. F. P. von, Viagem pelo Brasil , vol. 1, 345/347. 
(262) Frel reyss, G. W., " Viagem a várias tr ibos" etc., 239. 
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sempre mais fortes do que os Coroados, apesar de serem da 
mesma origem. O arco de um Puri, nenhum Coroado pode ar
mar>> (263), fato que foi contestado por Wied no seu estudo dos 
Puris fluminenses: <<0 sr. Freyreiss afirma que, em Minas Gerais, 
são eles mais corpulentos que os Coroados. Não vi essa observação 
confirmada em São Fidelis, porque os Coroados são aí, na maior 
parte das vezes, mais altos e robustos» (264). 

A origem dos Puris 

Dizia o naturalista Freireyss: «As línguas que falam os Coroa
dos e os Puris são tão pouco diferentes que só isso parece indicar 
uma origem comum e ha entre elles a lenda de que, há muito tempo 
atraz, formaram uma só nação» (265). A. Métraux confirmou a 
assertiva ao escrever: «One hundred years ago the 'Coroado' still 
remembered a time when they formed a single tribe with the 'Puri', 
who later, as the result of a feud between two families, became 
their enemies>> (266). 

Segundo Toledo Piza, as línguas dos Puris, Coroados e Coropós 
apresentavam certas similitudes que permitiam o entendimento 
entre esses selvagens, tantas vezes rivais e mesmo inimigos em 
várias ocasiões (267). 

J. 8. Stella dividiu os Jês em quatro grupos: orientais, seten
trionais, centrais e meridionais, e enquadrou entre os Jês orientais: 
<<Os Coroados e os Puris, que vivem desde o rio Parahyba até o 
Espírito Santo, penetrando na parte oriental de Minas Geraes: os 
Goyatakás, entre o baixo Parahyba e o Macahe>> (268). 

Também Robert H. Lowie, em seu estudo sobre <<The lndians 
of Eastern Brazil <<relacionou, em caráter definitivo, o grupo 
Puri-Coroado entre os Jês considerados como <<Brasileiros Orien· 
ta is» (269). 

Conforme Eschwege, os Puris <<. . . tinham origem comum 
com os Coroados, que eram Goitacás». Paulo Ehrenreich, ao refe· 
rir-se aos Goitacás, escreveu: «Seus parentes ou descendentes 
são considerados os Coroados, Puris e Coropós, assistentes do 
Parahyba para o Norte até Minas e ltapemirim (270). O Dicionário 

(263) 
(264) 
(265) 

(266) 
(267) 
(268) 
(269) 
(270) 

Freireyss, G. W., 250. 
Wied·Neuwied, M. , Viagem ao Brasil, 106. 
Freireyss, G. W., "Viagem a várias Tribos '• etc., trad. de Alberto Lõfgren, que, ao 
registrar o nome do A., grafou o y na segu nda sílaba. Nas citações de ~ied· 
-Neuwied e outros, o nome do naturalista está escrito com o y na 1.8 s1 laba: 
Freyreiss. 
Métraux, Alfred, " The Purí-Coroado Linguistic Family", 523. 
Piza, M. T., ITAOCARA etc., 49. 
Stella, J. 8 ., As línguas indígenas etc., 93/94. 
Em Handbook etc ., vol. 1, 381. 
Ehrenreich, P., " A Etnografia da América" etc. , 300. 
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Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, em seu verbete 
Goitacás, ensinou que eram << ... seus parentes ou descendentes 
os Coroados, Puris e Coropós» (271). 

João Ribeiro, também concordando com seu parentesco, 
afirmou que os Puris eram sobreviventes do grupo dos Goita
cás (272). Mais cauteloso, Estêvão Pinto escreveu: «Acredita-se que 
os coroados, puris e coropós sejam seus descendentes>> (273). 

Todavia, Métraux discordou dos entendimentos acima alinha
dos ao declarar que <<. . . sem nenhuma razão válida, eles têm 
sido identificados com os modernos Puri e Coroado>> (274). 

Esses Goitacás, possivelmente, devem ter sido os primitivos 
rnoradores da orla marítima que, conforme Métraux (275), se 
encontravam, em meados do século XVI, na faixa litorânea com
preendida entre o Rio Cricaré e o Cabo de São Tomé, onde repe
liram as migrações túpicas que pretendiam empurrá-los para 
longe do Atlântico. No entanto, outros admitem a preexistência dos 
Tupis à beira-mar, donde foram expulsos pelos Goitacás egressos 
do interior. 

Lamego afirmou que <<qualquer das hipóteses vem confirmar 
a supremacia do Goitacá sobre o Tupi -Guarani>> (276). 

O P. Simão de Vasconcelos, em suas referências sobre os 
Goitacás, informou que eles moravam em palafitas ( << . . . chou
panas a modo de pombais, fabricadas sobre um só esteio por 
respeito às águas . . . >> ), erguidas sobre brejos ou lagoas (277) e 
dividiu-os em três subgrupos: Goitacá-Mopi, Goitacá-Jacoritó e 
Goitacá-Guaçu (278). Métraux confirmou essa classificação, escla
recendo que <<. . . os Guaitacá-guassu eram hostis aos outros e 
perambulavam pelo interior>> (279). 

Os citados Jês orientais (designação de Jorge Bertolaso Stella), 
que habitavam, segundo Estêvão Pinto, a « ... região entre o baixo 
Paraíba-do-Sul e o Macaé>> (280), foram relacionados, na classifi· 

' cação dos indígenas brasileiros elaborada por von Martius, como 
um dos nove grupos distintos: os <<Goitacás, corredores da Mata» . 
Von den Steinen, em estudo posterior, manteve os famosos <<Wai
taka>> como uma nação definida com língua independente (281). 

(271) 
(272) 
(273) 
(274) 

(275) 
(276) 
(277) 
(278) 
(279) 
(280) 
(281 ) 

Dicionário etc ., 1.º vol., 269. 
Cf. Ribeiro, J ., Hist6ria do Brasil, 34. 
Pinto, E., Os Indígenas do Nordeste, vol. 1, 145. 
"Without any valid reason they have been identified w ith the modern 
Coroado". Métraux, A., "The Guaitacá", in Handbook etc., vol. 1, 521. 
Métraux, A., "Les indiens Waitaka'', etc. 107. 
Lamego, A. R., O Homem e o Brejo , 48. 
Vasconcelos, P. s. , Vida do P. João de Almeida, cap. XII , 148. 
Idem, 157. 
Métraux, A., " The G uaitacá'', in Handbook etc., vol. 1, 521. 
Pinto, J . E., 145. 
Cf. Lamego, O Homem e o Brejo, 35/36. 

Purí and 
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Referindo-se aos Coroados fluminenses, Aires do Casal decla
rou: <<A maior parte do território (distrito de Cantagalo, R. J. ), até 
a época da colonização, era dominada pelos índios Coroados, restos 
dos antigos Goitacás, hoje pouco numerosos, covardes e aliados 
dos portugueses>> (282). (Grifos da transcrição.) 

Como observou Ehrenreich, eram chamadas de << ... Coroa
dos as tribos que usavam de tonsura» (283). 

J. Norberto ensinou que << ... no Rio de Janeiro o nome de 
Coroados foi generalizado a todos os selvagens que se distinguiam 
pela maneira de cortarem o cabello, ou fosse em torno e no alto da 
cabeça, como os Goitacazes, ou só no alto da cabeça ficando os 
cabellos longos e corridos, espargidos pelos hombros, como os 
Araris, Xumetós e PitáS>> (284). 

Reclus, depois de afirmar que sob a denominação de Coroados 
se encontravam diversas tribos e famílias lingüísticas, entre elas 
a dos Puris, explicou a origem do apelido: <<Cortavam as suas 
compridas cabeleiras e raspavam o alto da cabeça, donde o nome 
de Coroados, que lhe davam os portugueses como a tantas outras 
tribos índias que tem o mesmo costume>> (285). Antes, os cien· 
tistas von Spix e von Martius já haviam explicado que essa desig
nação genérica de Coroados, abrangendo certos grupos de famílias 
indígenas, fundamentava-se apenas num detalhe da aparência des
ses gentios: a depilação parcial dos cabelos: <<Não sabendo os 
portugueses distingui-los uns dos outros, dão-lhes o nome geral de 
Coroados, porque êles costumam raspar a cabeça, deixando uma 
corôa de cabelo, em volta das têmporas>> (286). 

Apesar dessas restrições ao emprego desse vocábulo (Coroa
dos), os próprios naturalistas alemães citados, por falta de meios 
distintivos, foram obrigados a designar com essa palavra certas 
tribos de selvagens encontradas no Rio de Janeiro e Minas Ge
rais (287). Sendo oportuno registrar a advertência de Métraux que 
considerou essa denominação (de Coroado) como responsável pela 
confusão entre Caingangue-Coroado e os Puri-Coroado (288). 

Como foram descritos 

Mawe, que esteve no Brasil no período de 1807 a 1811, dei
xou-nos um retrato apressado e genérico do Tapuia fluminense ao 
referir-se aos «. . . semi-civilizados aborígenes do distrito>> de 

(282) Casal, M. A., Corografia Brasília, 207. 
(283) Ehrenrelch, P., "A Etnografia da América do Su l" etc., 288. 
(284) Silva, J. N. s., 88. 
(285) Reclua, Ellaée, Estados Unidos do Brasil , Geografia etc., 256. 
(286) Splx, J. B. e Martlus, K. F. P., Viagem pelo Brasil, vol. 1, 183. 
(287) Sob a designação de Coroados eram também conhecidos os Caingangues ou Camés. 
(288) Métraux, A., "The Caingang", cit., 447. 
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Cantagalo. «Tinham os característicos gerais da raça: a pele 
bronzeada, atarracados, rosto redondo, nariz chato, cabelo negro 
e liso, estatura regular, com tendência para o tipo baixo e 
musculoso» (289). 

Maximilian Alexandre Philipp, <<Prinz zu Wied», fez a seguinte 
descrição dos Puris (290): << ... eram geralmente robustos e, não 
raro, muito musculosos; cabeça grande e redonda, rosto largo, 
maçãs quasi sempre salientes; olhos negros, pequenos e algumas 
vezes oblíquos (291); nariz curto e largo, dentes muito brancos: 
alguns, porém, eram de compleixão mais delicada, pequeno nariz 
aquilino e olhos muito vivos, de expressão às vezes agradável, mas 
em geral grave, sombria e astuciosa, obscurecida pela fronte 
abaulada.>> 

A cor da pele era <<pardo-avermelhada» e os seus cabelos, 
«negros como o carvão» , lisos, brilhantes e grossos, comumente 
soltos, caíam-lhes sobre as costas (292). 

<<Tinha, geralmente, pouca barba; esta em muitos formava 
apenas um ralo círculo em volta da boca e descia cerca de três 
polegadas abaixo do queixo» (293). 

Segundo o informante de Francisco de Resende, esses aborí
gines eram << ... corredores ( ... ) admiráveis ... » (294); para von 
Spix e von Martius, os Puris, apesar de andarem com <<passos 
curtos» (295), eram muito ligeiros. Freyreiss era de opinião que se 
deveria aproveitar a agilidade dos Puris, recrutando-os para o ser
viço militar. O ornitologista alemão, justificando o seu alvitre, escre
veu: <<Não se pode imaginar soldados mais ligeiros: como um 
veado o índio desliza pela matta mais espessa e effectua marchas 
de 15 a 20 horas seguidas>> (296). 

A estatura e a compleição 

Segundo Teodoro Sampaio, etimologicamente, Purys era a 
<<Corr. por - i, gentinha, povo miúdo, fraco, de pequena estatura; 
nome de umas tribus selvagens de fraca compleixão>> (297). 

Tomando-se o étimo, na sua acepção de << ... povo miúdo, 
de pequena estatura ... », parece ter sido bem adequado o ape-

(289) Mawe, J. , Viagens ao Interior do Brasil, 99. 
(290) Ob. cit., 108. 
(291) Cf. von Splx e von Martius: os o lhos eram " pequenos, obliquos, inquietos". 

Ob. cit., vol. 1, 344. 
(292) Wied, cit., 106, e von Spix/von Martius, cit., vol. 1, 347. 
(293.) Wied, ibidem. 
(294) Resende, F. P. F., Minhas Recordações, 388. 
(295) Von Splx e von Martius, vol. 1, 334 e 344. 
(296) Artigo cit. , 250/251. 
(297) Sampaio, T., O Tupi na Geografia etc., verbete Purys. Segundo Métraux, "The 

name Puri was a derogatory designation bestowed on them by the Coroado" ("The 
Pur í-Coroado" etc .) , 523. 
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"Índios Puris, próximos de São Fidelis" - (outubro de 1815) 

"Urna farnil ia de índios Puris em viagem às margens do Paraíba" - (outubro 1815) 

(Gravuras da obra Viagem ao Brasil - 1815 - 1817, Maxirnilian Alexander Philipp, Prinz zu Wied). 
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!ativo com que designaram os Puris, conforme comprovam as 
asserções abaixo alinhadas, pois eram índios 

de << ... porte acaçapado>> (von Spix e von Martius) (298); 
<<geralmente muito baixos» (E~chwege) (299); 
<<pequenos como nas outras partes» (Casal) (300); 
de <<corpo apouquentado» (301); 
<<pequenos na estatura» (Joaquim Norberto) (302). 

Mas a pequenez dos Puris em confronto com a estatura dos 
demais índios que foram estudados por Wied-Neuwied não constituía 
um aspecto peculiar. O Príncipe Maximiliano foi taxativo sobre 
o assunto: « ... devo confessar que nenhuma diferença nesse par
ticular observei entre eles (Puris) e as outras tribus ( ... ) e, a esse 
respeito, todas as tribus brasileiras são inferiores aos europeus 
mesmo aos negros>> (303). 

Se um . dos significados do verbete supra transcrito, justa· 
mente aquele que concerne ao tamanho, parece bem ajustado aos 
Puris, o mesmo não se pode dizer quando amplia o entendimento 
para <<povo fraco>>, <<selvagens de fraca compleixão>>, porque se 
<<eram todos baixos, não tendo mais de cinco pés e cinco polegadas 
de altura, em geral, homens como mulheres eram robustos e de 
membros musculosos <<(304). Afirmativa que se concilia com os 
relatos de von Spix e von Martius (<<têm corpos robustos>>) e de 
Freireyss (<<os puris são sempre mais fortes>>), já citados. 

J A suposta ferocidade 

Montoya, em seu Vocabulario y tesoro de la lengua guarani, 
registrou o verbete: <<Porú (c.d. poro, y u), 'Comedor de carne 
humana'» (305). 

Se a palavra, quanto à sua origem túpica, dá a idéia de fero
c:dade, no Brasil, segundo a maior parte dos estudiosos, esse 
conceito sobre aqueles indígenas não se comprovou, apoiando-se 
apenas· nas informações dos colonizadores que atribuíam aos Puris 
práticas antropofágicas. O P'ríncipe de Neuwied consignou o se· 
guinte, em Reise nach Brasilien: <<Dizem que devoram, ( ... ) por 
vingança, carne humana ( ... ). Os portugueses do Paraíba afirmam, 
sem discrepância, que os Puris comem a carne dos inimigos mortos, 
e, realmente parece haver alguma verdade nessa afirmativa ( ... ); 

(298) Von Spix e von Martius, ob. c it., , voL 1, 344. 
(299) Eschwege, W. L., Journal von Brasllien oder vermischte Nachrichten aus Brasilien, 

cap. 1, 162, cit. por Wied, vol. 1, 108. 
(300) Casal, referindo-se aos Puris de Valença (R. J.), 195. 
(301) Casal, ao fazer menção aos Puris do Espírito Santo, 210. 
(302) Silva, J. N. S., 89. 
(303) Neuwied, 108. 
(304) Idem, 106. 
(305) Montoya, A. R., Arte de la lengua etc. 
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mas jamais nô-lo confessaram>> (306). Como observou Métraux, 
tanto os Puris como os Coroados foram acusados de canibalismo 
sem qualquer evidência convincente (307).. 

No conceito de Aires do Casal os Puris eram « . .. valorosos, 
velhacos e pérfidos>> (308). 

Ferreira Cretton, talvez devido às naturais e esporádicas rea
ções dos Puris contra aque!es que os escravizavam e tomavam as 
suas terras, considerou esses indígenas traiçoeiros e desumanos: 
«Os ferozes ( ... ) puris ( ... ) de máximas mui atraiçoadas, incli
nados a toda desumanidade» (309). 

O fato de terem ocorrido algumas res.istências e eventuais 
revicies, aliás, legítimos, do Puri, contra as agressões e conquistas 
dos europeus, em defesa do seu território, de sua grei e de seus 
familiares, não pode caracterizar a <<má índole», nem a suposta 
feridade desses infelizes e hostilizados silvícolas. 

Esclareceu Guido Tomás Marliere, Diretor Geral dos índios 
de Minas Gerais, que o que os indígenas adotaram como << .. . nor
rnas de conducta, era a Lei de Talião para as offensas recebidas de 
outra Nação de lndios, quero dizer, que pr hum morto matavão 
outro» (310). 

Contudo, para Martim Lopes Lobo de Saldanha, Capitão-ge
neral da Capitania de São Paulo, os Puris eram covardes (311); 
para von Spix e von Martius, ingênuos (312); para Diogo de Vas
concelos, << ... indios de boa índole e medrosos» (313). 

Referindo-se em 1802, aos Puris vale-paraibanos egressos 
do « ... pequeno sertão encravado entre a Serra da Mantiqueira e 
o Rio Parahyba» (314), em terras do atual município de Queluz 
(S. P. ), o P. Francisco das Chagas Lima afirmou, com pleno 
conhecimento do assunto, que os Puris eram mansos e tímidos e 
<< ... não tinham ferocidade, que se encontra nos outros nacionais 
selvagens (315). 

(306) 
(307) 

(308) 
(309) 
(310) 
(311) 

(312) 

(313) 
(314) 
(315) 

Wied·Neuwied, vol. 1, 110. 
"Both the Purí and Coroado have been accused of cannibal ism, without convincing 
evidence" . Art. e it., 528. 
Ob. cit. 210. 
"O modelado de Campos" etc., 707. 
"Direção Geral dos índios" etc., 525. 
Carta de 13-10-1775, dirigida ao Cap. José Correia Leme Marzagão, referindo-s'e 
aos Puris das proximidades do Rio Bananal, afluente da margem esquerda do 
Paraíba. Documentos Interessantes, vol. LXXXIV, 193. · 
"Percebia-se logo que e·1es eram mais broncos, mas por isso mesmo menos 
desconfiados que os Coroados, já desde muito sujeitos aos portugueses." Ob. cit., 
vol. !, 344. 
História Antiga de Minas Gerais, 1.0 vol., 307 /308. 
Reis, P. P., "Os Puri de Guapacaré" etc., 129. 
Idem, Ibidem, 141/142. 
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Segundo os autores de Viagem pelo Brasil, o Puri (316) era 
<< ... dócil no serviço dos brancos ( . . . ) não se encolerizando com 
o modo por que o trata, porém suscetível de rancor concen· 
trado ( . . . ), não dado ao roubo, nem a embustes, não ambicionava 
coisa alguma ... >> (317). 

Freireyss assim se manifestou sobre os Puris das proximidades 
da Vila de Santana dos Ferros (MG): << . . . não parecem perigosos 
para os lavradores ( .. . ) têm ( . .. ) medo dos portugueses ( ... ) 
porque si os Puris fossem o que se diz ninguem podia viajar ali 
ou centenares de cruzes attestariam os assassinatos ao passo 
que durante annos somente duas ou trez tiveram de ser levan
tadas» (318). (Grifos da transcrição.) 

Tais observações, feitas no primeiro quartel do século XIX 
pelo citado ornitologista e seus conterrâneos, já aludidos, apenas 
ratificam a pacificidade desses indígenas, que mantiveram relações 
amistosas com os invasores brancos desde a Primeira centúria 
da colonização, como provam os contatos feitos por Knivet no Vale 
do Paraíba. Essa disposição amigável dos Puris persistiu durante 
todo o Brasil Império, apesar dos esbulhos que lhes continuaram 
ê ser impostos pelos «civilizados>>, conforme demonstram os se
guintes depoimentos: 

O Monsenhor Passa.lacqua, referindo-se aos Puris das 
<<margens do rio ltabapoana>>, escreveu: «. . . não são 
an.Jropophagos, antes são pacificos e medrosos,» (319). 
Francisco de Paula Resende, em seu relato sobre os 
Puris da «Zona da Mata» , afirmou que «. . . esses 
índios ( ... ) nada tinham de ferozes; mas que pelo con
trário, sendo dotados de uma índole extremamente 
branda, eram todos muito pacíficos; ... >> (320), reite
rando o mencionado A. , em outro trecho de sua obra: 
<< . . . fato ( . . . ) mais característico destes índios foi 
a sua muito grande mansidão . .. » (321). 

Acusações aos Puris, fundamentadas em conceitos 
culturais exóticos 

O índio possuía maneiras de pensar, agir e sentir próprias da 
sua comunidade, que eram profundamente diferentes das dos 
portugueses. Entre os conceitos divergentes estava a noção de 
propriedade dos alimentos e bebidas, coletiva para os ameríndios, 

(316) Também o Coropó e o Coroado. 
(317) Von Spix e von Martius, vol. 1, 347 / 348. 
(31 8) Artigo citado, 238. 
(31 9) Passalacqua , C., " Estudo da Tribo" etc., 288. 
(320) Resende, F. P. f ., Minhas Recordações, 381. 

• (321) Idem, ibidem, 385. 
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e individual para o branco; a desambição do índio, com o conse
qüente desapego por <<coisa alguma>> e o sempre crescente desejo 
intenso de posse, de bens, pelos europeus. 

Para von Spix e von Martius, os Puris eram astutos, de <<infa
lível memória>> e imprevidentes, porque se preocupavam << ... só 
com a própria manutenção ( ... ) nunca com o dia seguinte>> (322). 

Sujeito aos invernos rigorosos, o europeu não entendia o 
costume indígena, meramente imediatista, de prover e não guardar, 
que poderia ser atribuído à benignidade de nosso clima e à prodi
galidade da natureza, que fornecia animais silvestres e peixes e 
produzia frutos sem o trabalho da semeadura (323). 

Como resultado dos contatos aculturativos sofridos, os Coroa
dos passaram a atribuir aos seus irmãos brasílicos, conforme lhes 
sugeriu o conquistador do Velho Mundo, a autoria de crimes contra 
o patrimônio, segundo observou von Martius em sua obra Glossaria 
Linguarum Brasiliensium: <<Puri heisst bei den Coroados ein Rau
ber>> (324). 

Aliás, esse conceito de delito e a animosidade estimulada 
pelo rayon, permitiram a hábil utilização dos Coroados em expe
dições guerreiras contra os Puris que se encontravam acuados nas 
últimas terras que lhes restavam. 

Em relatório de 1828, o Diretor Geral dos índios de Minas 
Gerais narrou << ... haver mandado, em 1814 ou 15, duas Ban
deiras ao Matto, contra os Puris então bravos (325). A 19 ( ••• ) 

composta de Portuguezes ( ... ) e de lndios Coroados; a 2<) inteira
mente de Coroados ( ... ). O resultado da 1 <) foi um pequeno com
bate entre huns e outros em que morréo hum Puri, e ficou frexado 
hum Portuguez. O resultado da 2<1 foi mais efficaz porque os 
Coroados ( ... ) matarão ao Chefe dos Puris chamado lngir, e me 
trouseram os dispojos delle, e varias pares d'Orelhas do Inimigo 
vencido» (326). 

A apatia dos Puris aculturados 

Os cientistas alemães também observaram nos Puris o 
<<. . . temperamento fleugmático» , <<. . . o estado de entorpeci
mento» de << ... todas potencialidades da alma, mesmo da própria 
sensualidade>>, e consideravam esses indígenas apáticos, frios, 
<< .. . insensíveis, taciturnos, imersos no mais absoluto indiferen-

(322) Página 347. 
(323) Reis, P. P., Introdução às Obras de José Arouche de Toledo Rendon, pág. XIX. 
(324) Martlus, K. F. P., 194. 
(325) Esses Puris foram depois reunidos no aldeamento de " Manuelburgo''. · 
(326) Relatório de Guido Tomás Marliere, c itado, 527. 
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tismo para tudo . .. >>. Eram, como diziam, «restos degradados de 
um passado mais perfeito>> (327). 

Wied-Neuwied também menciona essa «rude insensibilidade», 
mas percebeu que havia nesses silvícolas << . .. um indomável amor 
à liberdade e à vida nômade» (328) que os colonizadores se 
empenharam em aniquilar. 

Mas essa amargura e a impassibilidade diante dos fatos tristes 
ou alegres, da mesma forma observados por Wied, revelavam ape
nas o estado psico!ógico mórbido dos índios escravos ou subme
tidos aos processos de «civilização» do homem branco. 

Depois de mais de um século de perseguições sofridas no 
próprio <<habitat» , da imposição, pelos conquistadores, de lei e pa
drões de comportamento incompreensíveis e exóticos, dos engodas, 
traições, injustiças, maus tratos, submissões humilhantes, repres
sões e castigos brutais, dos trabalhos servis, extenuantes e titâ
nicos, que violentaram o direito natural (tão proclamado na época) 
e destruíram a personalidade do indígena, somente poderia restar, 
do homem livre e alegre de outrora, um espectro dominado por pro
funda e aniquilante descrença em tudo e em todos (329). 

A Língua 

Como observou o Príncipe Wied, a língua dos Puris era << ... 
diferente da da maior parte das outras tribos ... », guardando, 
<< . .. porém, afinidade com as dos 'Coroados' e 'Coropós'>>. Quanto 
a esses dois "'últimos, escreveu: <<As línguas dos 'Coroados' e 'Co
ropós' são em extremo parecidas, e ambos, na sua maior parte, 
compreendem os 'Puris'>> (330). No entanto, essa afirmativa não 
se ajustou completamente à interpretação de Métraux que deu 
destaque às conformidades existentes entre as línguas dos Puris 
e Coroados: <<Their language is related to 'Coroado' but not so clo
sely as 'Puri' which is a dialect of 'Coroado'», intitulando, suges
tivamente, de <<A família lingüística Puri-Coroado» o próprio artigo 
que inseriu as palavras acima transcritas (331). Justamente por 
causa das semelhanças apontadas, Egon Schaden também rati
ficou o entendimento esposado pelo antropólogo francês (332). 

O sábio von Martius, em seu precioso estudo sobre as línguas 
dos povos brasílicos, incluiu um pequeno vocabulário « latim-puri» , 
no qual se patenteia o aspecto específico do linguajar dos mencio
nados silvícolas (333). 

(327) Ob. cit., vol . 1, 347. 
(328) Neuwied, cit., vol. I, 113. . 
(329) Cf. Reis, P. P., "Os Puris de Guapacaré" , 146 e Introdução às Obras de Rendon, 

XVII 1. 
(330) Wied-Neuwied, M., Viagem ao Brasil , 11 3 e 104 (vol. 1). 
(331 ) Métraux, A., " The Puri-CoroadÕ Lingu istic Family" , 524. 
(332) Schaden, E., art. c it. 396. 
(333) Martius, K. F. P., Glossaria etc., 194/ 195. 
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VOCABULÁRIO PURI 
do 

Dr. Carl Friedr. Phil. von Martius 
(publ. em 1863) 

194 Puri. 

bixae orellanae pigmenlum 
ne-kraine. 

lcho- I cocos nucíferll - lchône-katoune. 
dioscorcae radix -- amaon. 

carica papaya - krolle. rructus 1nusae - iipol\anne. 

P U R 1 *). 

accendere - potheh-gatchin . 
albus, a, um - beorona. 
amare - ta1nmathíh. 
a<1ua - mniamâ( ng ) , n1n iamà. 
arcus - n1irir:iing. 
ascendere - bogoüàh. 
allingere - galing. 
auris - bipilina. 
aurun1 - nmaranapehna. 
bibere - ga1nbà. 
bellum - f)Ullscheh. 
bonus, a, um - thamrnatih, gamung. 
brar.hium - cocohra. 
cadere - duthàna. 
caeruleu,, a, uan - bcroroh. 
capul - guêh. 
coelum ~ ocora (das o dunkel). 
collum - thong. 
connubere - geieh. 
corpus hu1nllnu1n - ímmih. 
crus - tschàra-aüra. 
culter - morandeh. 
dentes - tcheh. 
deus - tupang. 
diabolus - tlong-Rh. 
dies - vera. 
digitus - schabrera. 
domus ( tugurium) guàra \'el 

CUll ri. 

dormire - thàra. 
edere - pasche, 1nachi. 
fames - taí1n bona. 
femur - cathera. 
ferirc - capoh. 
fcrru1n - gua1naratch. 
filia - mbaima. 
flagcllum - tapira-peh. 

----------· 

tla\·us, a, uni - be thlunu oa. 
fi os - pou-baina . 
fra tcr - scliemnung. 
frons - porch. 
herba - spanguéh. 
homo - gua é111a. 
- albus - ara1jo beorona, rayon. 

humcrus - lllbbàh. 
ignis - pothêh, pollach. 
jaculari - camaring. 
juvenis - guitéma. 
laccrtus - tlacàhra. 
lardum - nrnnimi . 
lignurn - umboh. 
1 uclari - tlc!-):tpch. 
!una - phclhania. 
1nalus, a, u1n - lasch'itangeli . 
1nam1na - mn iatà. 
maler - titschcng (e Nasenlaul ). 
n1embru1n virile - sehcng. 
- muliebre - taccoh. 
meridies - guaratirucàh. 
mordere - tschimuruug. 
1nulier - mbaima . . 
nasus - 1ngn1. 
niger, a, uni - bcungàna. 
nox -- 1nirribauana. 
n ubes - haêr:ig-ga. 
obscurus, a, um - arena. 

occiderc - scha1nbohna. 
oculus - mirih. 
adisse - schtengeli. 
os. oris - schoreh. 

. . 
os, OSSIS - amtnl. 
pater - attêh. 
peclus - puillha. 

•) Puri heisst bei den Coroados ein Rauber. 
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Puri. Coroado. 195 

pes - schabrera. 
pluma - schibubêh. 
podex - utang. 
pulvis pyrius - alkeh. 
ramus - po-tihlica. 
respirare - tatheh. 
ruber, a, um - bethlàro. 
sagilla - obouug. 
saltare - guasc~hanUeh. 
secare - lintschih. 
senex - schatàma. • 
stclla magna - thiuhli. 
- parva - 1niricodha. 
slirps - pou-rcna. 
silva .- montay. 
telum pyrium - baGàh. 
temput matutinum - tuschà.ra. 
terra - guascheb. 
lesticuli - schimbacci •. 
venarí - uiragacb. 
venter - tiquingo. 
vesper - tuschabih. 
vestes - pakeh·. 
v iridis, e - tonprrna. 

umbilicus - cahira. 
unguis - schabràra peb. 
velle - gabloh. 
quo nomine mater tua nominahtr? 

- tilscheng nianitsehoh? 
da mihi ! - ung-pu. 
alacersum - thamathih. 
vir alacer - guaima thamathih. 
moereo - lhamaring thong. 
dormire, dormilare gamung, 

thara . 
bibere volo - barumbaua. 
fructus n1usae sapientum - bahàb. 
phaseolus - tlambêna. 
zea mays - maky. 
corlex fructu1 1nusae - bahoh-pch. 
fructus cilri - cahiramnuna. 
fructus citri acidi - tariniàna. 
fructus - mor-keh. 
canna saccharifera - tubanna. 
farina mandioecae - bihuh. 
fructus lecythidie - tornka~. 
tabacum - pókê. 

COROADO*). 

1. 

Coroado am Rio Xipotó. 

abtcindere - cangró. 
accendere - cabúanmL 
aethiop1 - tabagniuh. 
albu&, a, um ·- crayó. 

amare - tima. 
anuna - tanguéta. 
annus - potéta. 
aqua - mniamâ, mhaman. 

•) Von dieaer Horde ftnden sich mehrere Vocabularien aufgezeichnet: bei 
Schott (Nacbrichlen von dcn k. õstreich. Naturforschern 11., Tagebuch S. 41) 
hei Aug. de S. Hi_laire (Voy. dana )~s prov. de Rio de J:aneiro et ~in11 1. 
p. 46) und bei Esch\1\·ege (Bra1ilicn, die neue Welt 1. S. 232). W1r selbst 

· haben eine W6rtersan1mlung aus dem Munde der Coroados am Rio Xipotó 
aofgenommen, welche wir hier (1) wiedergeben. Eine viel reichere, welche 

K.F.P. von Martius 
Oloaearla Unguarum Braalllensum 

Ertangen, Druck von Junge & Sohn, 1863. 
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VOCABULÁRIO PURI 
do 

Alberto Noronha Torrezão 
(publ. em 1889) 

PAULO PEREIRA DOS REIS 

VOC!!BULA.;RIQ PUR·I 
PALAVRAS COLHIDAS PELO ENGENHEIRO 

Acl1ar .••..•••••••• 
Acender .•.•..•••.• 
Adoecer .••.....•.. 
!garrar .•.•••.••.. 
Agl1a •••••.••••.•• 
Amargo . . •...•.••• 
Amarcllv ... . ;. • .. 
A nd~lr •••.•..•••.• · 
A11t:i ••••••••••••• 
Arara ............ . 
Arco .. . • . • . ..•••.• 
Arroz .•..•••.•.... 
Arvore •••••.•.•••. 
Assar •••.••••••••• 
A \ 'Ô. . . • . . • . • • . • . • 
Avó .•.•..•..•...•• 

B 

lian:ina nui.;:ln . .. . 
na rllad o : rn :1eaco.1 • • 

Barriga .......... . 
Batata . ... . . ..... -.. 
RCitiÓ ... . •• .• •. · . . . 
Bocea ••••..•.• .... 
liocai na ....•.•.... 
BelJer .••...•....•• 
Boi ...... .. .......• 
Ro rn ... • . ..•.••.. . 
Hon ito ....••.•.• . . 
Bra~·.o . .... ....... . 
Urajahú!Ja (p.'.lllll. .• 
Bra111.:0 (llo n10) . .. • 
Branco {1.'0ll)r) .... . 

65 

.. u.. . . 

Iah . 
l\an11ú. 
kontló1f. 
l~h::ta . 
1n ·111iâ1nã. 
ka.ndj uh. 
p11tuhra. 
h:eti 1ni1nl. 

• pennan. 
djas vi.ta h ra .. 
ohrnrin . 
1or. rn 'r1na. 
mpú . 
rnbôri. 
antah. 
titinhan' . 

l1 :l.(lh. 
tol.;.ch. 
tikí1n. 
.. · l 1 H ru n1 fl rn. 
t:-:ché. 
l:-\('horó. 
dj:lrt.~ h . 
lch 'ill há. 
ta pira.. 
sehnieh. 
sch utt>h. 
la1·;treh . 
pah la11 . 
h:tranjúa. 
ollkarõna. 

• 

e 
Caheça .. •••..•..•• 
Cabello . . ••...••.• 
Caca.o. . . . . . . • .•.. 
ca Cé •• • •••••••••• • 
Ca.itctu . ..•....••• 
Calor . .... ..... .. . 
·~an na 11 t' a~~ urar .. 
Cantar .-.......... . 
Capi rn ...•.•.••.•. 
Capiuara .. . . ... . . . 
(' . .. ap11 .. \ra • •. .• ,. •. . . 
Car11c ••• . •••••• . •• 
(::tr\' àO ......•..... 
Casca .•..••••...•• 
Caxorro .•..•... . . 
Caza .•.• . ..••••.•• 
Cazar ..... ...... , . 
Cégo •. . • . ~ . ••• . .• . 
C hoYer ... ..... .. . . 
Gnhra .. . . •. .. • .... 
Coh~ri co . ... .. . . . . 
Corner .. . •........ 
f.<1 11 ,-er~:t r .. ..... . . 

Corda ... . .. .•• . ••• 
Corrc~o ........ . . . 
Couro. .... . .. ... . 
Curar (cn curo) . . .. · 
Cntia . •.• . .... .. .• 

D 

• 
n "ll" o - · 
quê. 
ten1hóra . 
p:ll!raflda. 
sol: li\ o n. 

l)rcflt ôn1a. 
ti p;i 11 ;! ri k e . 

11dl '()no . 
chip:in1peh. 
bodac1ueh. 
cfiicopó . 
arikt' . 
mbórran. 
popeh. 
shi 11 rlel1. 
ngu:u·a. 
di eeh. 
ah1nripapú. 
n h <l 1 n ~t. k u - u h 
sh:-i h111ilru. 
k o·cJiria. 
inasclu\ 
t sc húrelJa-

coiah, 
turnah. 
nh:ln1aurúr1. 
}1eh . 
ah n,J,J11d . 
bohkun . 

Dcita.r • • . . • . . . . • . • ka tihra. 
Dente... .. ........ utsché. 
Dentro............ kschê. 

P. J. VOL. Lll. 
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lle11s . ...... . ..... . 
Dia .. . ...•......... 
Diallo . • . • • • . .•.•• 
Dinheiro .•...•.• . • 
Dorn1ir .......•. . . 

E 
t: lll fll~ ........... . 
.En tan ha .......... . 
J::strt.>1 la •••.••.•••• 
f:spi ngarJa ••.• . ..• 
F:~l1·a<Jct .• •.•.•.•••• 
Eu . ...........•..• 

F 
F ac.:t . ... . .... . ... . 
••:tlar ........... . . . 
Jo'arinha ...••••••.. 
feijão ............ . 
Feio ........•..... 
t·errt) ............ . 
f,illtê\ ..•.......••. 
l~illlO ..........•..• 
1·1exn . ..•.••• , ••.. 
1-·1or .••.••••••.••• 
Florzinha .•...••.. 
Fogo . . ••.....• · .... 
Foico . .....••• . ... 
Foi has •••••••••••• 
Fo111c •.••••••..••• 
Fo1·ça .. .......... . 
F 

. , 
rJ<) ••••••..••.••• 

FlllJlO ..•.••••.•.. 
J.'ui . ...•....•..... 

G 

tupà. l L º/lch. 
a 1nt1rahrnan .• Lag• 'ª· · · · · · · · · · · ·. 
n1r€lt•l·}no. Lagarto . . . •• . . •... 
katah ra. Le ,·a11 lar ..•...•... 

pl'~uák. 
kopahra . 
t'húri. 
l u}ah. 
~h i ruan. 
ah. 

J1n111·ran. 
koiah. 
111akiprabra. 
ch111nli·~Uil. 
krtihkon. 
l111tu'ran. 
ch:uu~. 
ch:uuhl!. 
aphon. 
pl'okeh. 
pü-pina. 
l.otl•h . 
bu1u 'r:tn. (•; 
djov'teh. 
tt•n1t!111bóno. 
1nehll'on. 
nha1nailü. 
poi..eb. 
1nalt wtl1n. • 

Lin{.!t1a . . ....••.•• 
Ltndo .•... .... . ... 
Lua ••. . .........• 
L11 z ...... . ....... . 

M 
)l&e<ieo .•......••. 
llacnrA> .. •••..••••• 
'ladrug.uJa. . ....• 
llãi . ............. . 
ltamar ... ........ . 

ll;uninha ..••..•••• 
)lc.ào . . • . . . . . • ••.. 
. \la nd ioea •......•. 
.\lata (cu111 rerro) •• 
~latar (cnut (•ali) .•• 
)falo vir~o1n •••••. 
)lau .. . .......... . 
li cio dia .•....•..• 

J !'lcl •. ....•.....•.. 
l ~eu .. . .......... . 
llilbo ...... ...... . 
llc..>Çia . • ••••••••.••• 

llo110 . ........... . 
)101·ar .•.•.•••••.• 
)tor1Jcr . ••.•..••.• 
~lo1·rer ... ........ . 
)lulhor'. ....•..•.• 

N 

nhàn1a -rorá. 
apprhrt•I. 
1ul'ilô 11 
tof.peh . 
se 1utd1 
petahra. 
poteh. 

tanguah. 
shipa llr;1. 
ve1uuJalt . 
inha 11. 
n h a 111 a n t .l -

h 111 ' li;'t . 
nba111autala . 
chapt' 11rúr1. 
YeiJllh . 
111u1u'ran. 
111op1). 
tschúr~ . 
krohkon . 
buárati ru kah. 
butan. 
ah. 
n1aki. 
lll hl' t\ 111a SI! h li . 

teh. 
pahra. 
Ickah. 
trche111urnng. 
1nbôno. 
rubi' ên1.1 . 

Ganibá.......... . . !\cbàriuó. 
Gostar.......... . . tl'a1nall'i. 

H 

~ariz. .. . . . . . . . . . . ab1u 'ni. 
:\ba1nhú....... . . . shapnira. 
~oite. .. ...... .... ruripõn. 
l'inYeut. ••. . •. : ... huerah~chka. 

Hon1c1n........... ltakorrcn1a. o 
1 Olho............. rnri. 

Onça. .... . ....... pon-an . 
Osso ........ . .. ~. an1'n1i. Irmão ••..••••• . ~. scbahtàm'. 
Ouro.. . . . • . . . . . . . 1nrctctena. 

J p 
Jacucara. • . . . . . . . . sch:\k-on . p· 
Jaclltl·n a · n1.tt.·1h. ... aca .. :..· ·: · ",: · ·. · • g •..•• .. . , . r ,, ~ 

Ja"ll"l1·r1· ·a JO,.. .. :·,t-al1111t~r11 . • ª· Pª.t'\ª 1º uuiu-" •• e . . . . • • . . , L1 t ) 
Jaô............ .. . 11il1oré. p JU J.l ... 

1
• • • • • • • • • 

Joelho.... . ....... tuonri.!! r~f.s.~~·.1 ~ ~~:::: ~ ~: 
Palmito (palrn.) ... 

(•) 1'odo o objecto de f.:rro 6 Aum'ran. P~., ....•......... 

arotah. 

shitrohra. 
chipú. 
cltart>. 
ehllah. 
chapl'pr~ra. 

77 
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Pedra ...•.••..... 
Peixe . . . .• ; ..... . 
P1~11 11a •.•••.••••.• 
Púr na .• . ..••...•• 
Ptltt~ .. ...... . .... . 
Pornho •.•....•.. 
Porro ............• 
Porco castrado .. . . 
p !'t.' h) ..• .•. • . ..•.• 
Pt1d. 111 ulieris .... . 
Pud. ho1ninis .... . 
Pular ..•••.....•. 

Q 
Qlt:tti .•. . ..•...•.• 
uuci xada..... . .. 
vuixeren~ue11gt1l'. 

R 
Ma1110 • •••••• . •••• 
Rapadura .•...•. .. 
Heslillo ••........ 
Rio..... . . . . ..... 
Rir .. . ........•. ~. 
Roupa .......... . 
lt11sga . •... •...•.. 

s 
Séll ........ ..,, •.... 
...; n"U ., "ª r. e ..• . .••... 
S:t11to ••..•..•...• 
Sapo .. .......... . 
Sauá (1nacaro) ..•. 
Sol . • . . . ....... . 

O INDiGENA DO VALE DO PARAISA 

VOCABULAI~IO PüRI 613 

u k ·1i u:·1. 
nha1n:i. 0t 11,\ 
(' h i pl: p~· . 
k:tl~hra. 
po ir . 
sel1a 11d t1. 
:-;ota11xira. 
a1;ohtl".\xira. 
p •: l1uúno. 
f•)l'•Jh . 
as hi1n. 
guascnantl'eh. 

~~~11a1nutan. 
~·)ta fl. 
f1Cl1'olt. 

1·~~C tl : l1' :l., . ..• . ..• 
l ardiuha ........ . 
T~ttt'1 ....•..•..•.. 
Tt~r1·:l . .......... . 
T ..•. , l ..... l (~ • • • ••••••••• 

1'1Jll<'. Ílll10 . . ..... . 
frl'par iC111 ;ir\'ure) 
Trovtjar....... . 
Turnhara. (passar•.l) 

u 
e rr1lJigo . •.•••.•.• 
l:nha ..•......... 

' V 
\~•·ado .. - .~ .... . .. 
r cl hn •..•....•... 
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"Vocabulário Puri". in RIHGB .. T. Lll, 

P. I., Laemmert & Cia. Rio de Janeiro, 1889. 



PAULO PEREIRA DOS REIS 79 

Durante a sua viagem do Rio de Janeiro à Bahia, o Príncipe 
Maximiliano teve vários contatos com os Puris e anotou suas 
observações sobre esses selvagens, colhendo um vocabulário es
parso, de que são exemplos: joare, o cão doméstico; cuari, denomi
nação das choças; poté, o fogo; rayon, designação dada a <<gente 
branca indistintamente» (334). 

Em setembro de 1885, o engenheiro Alberto de Noronha Tor
rezão obteve, em apenas dois dias, a anotação de palavras da 
língua puri por intermédio dos índios Manuel José Pereira e Antônio 
Francisco Pereira, residentes na localidade de Grama, distante «3 
leguas aproximadamente desse arraial de Abre-Campo» (335). 

A religiosidade 

Com base em suas visitas às tribos de Puris, afirmou o 
Príncipe Maximiliano que havia descoberto << ... provas evidentes 
de uma crença religiosa>> dedicada a << ... vários seres poderosos, 
o maior dos quais identificam ao trovão>>, a que <<os Puris dão ( . . . ) 
o nome de Tupan, que Azara faz derivar da língua dos Gua
ranis .. . >> (336). 

Segundo Spix e Martius, esses brasis temiam alguns astros, 
principalmente a lua, à qual atribuíam « .. . todo o bem e todo 
o mal, e dela se serve(m) para a contagem do tempo . . . » . Usavam 
colares protetores <<contra animais ferozes e contra doenças», 
temiam o «gênio do mal», que podia assumir forma humana ou 
de vários animais, competindo ao pajé esconjurar esse ser maligno, 
ministrar os medicamentos e praticar « . . . com fumigações uma 
espécie de exorcismo» (337). 

Conforme relataram os mesmos autores, o índio que morria 
era colocado, de cócoras, num vaso de barro, e enterrado na 
própria choça onde vivera. Se o morto fosse adulto, a habitação 
era abandonada, por medo do defunto. <<Os parentes dão ao cadá
ver igualmente vitualhas, como provisão para a viagem e temem 
perturbar a última morada dos mortos, receando que eles lhes 
apareçam e os possam molestar.» 

Essa descrição coincide, em alguns pontos, com o registro 
feito por Francisco de Resende: <<Os que falecem são enrolados 
ou atados com cordas e depositados com a sua flecha, bodoque 

(334) 

(335) 
(336) 

(337) 

Wled-Neuwled, M., 109/ 112. Francisco de Paula Resende reg istrou , segundo infor
mação recebida, a expressão "raiai orutú" , significando valente, de cor branca. 
(Minhas Recordações, 389) . 
Torrezlo, A. N., "Vocabulário Puri'', datado de Abre-Campo, 6 de setembro de 1885. 
Wled-Neuwled, vol. I, 113/114. Martius, em su a obra Glossaria, registrou tupang. 
"Temem ao trovão e em grande alarido gritam tupã está brabo, quando há 
trovoada''. Depoimento de Camilo Jo~é Gomes, em Minhas Recordações, de Resende, 
F. P. F., cit. , 388. 
Cf. ob. cit., vol. 1, 348/ 349. 
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e mais objetos que lhe pertençam, dentro de uma grande panela 
de barro e assim enterrados; e de tempos em tempos voltam os 

· que sobrevivem àquele lugar para os chorarem» (338). Aliás, nos 
próprios 'ritos de cortesia' havia uma homenagem à memória de 
seus defuntos porque quando dois grupos Puri.s se encontravam, 
após as palavras de saudação proferidas pelo representante de 
um deles, ambos rompiam em lamentos pelos seus mortos (339). 

Ao que parece, os Puris faziam uma oração fúnebre. <<A alma 
do morto, segundo eles imaginam, vai para uma agradável mata, 
cheia de pés de sapucaia e de caça, onde fica contente, em com
panhia de todos os mortos», sinal de que o índio acreditava na 
sua imortalidade (340); crença que já havia sido consignada na 
«Notícia>> de 1802, do P. Francisco das Chagas Lima, à qual se 
fará referência mais detalhada. 

A organização social e a educação dos Puris 

Quando se encontravan1 em estado de beligerância, os Puris 
escolhiam para chefe aquele que, entre eles, tivesse demons
trado astúcia, eficiência na caça e habilidade como guerreiro (341). 
Mas, restaurada a paz, a autoridade do líder ficava tão apoucada 
que quase não se fazia notar. 

Não existia, entre esses tapuias, como ocorreu em muitos 
grupos primitivos, qualquer sinal da preponderância dos velhos 
na comunidade (gerontocracia). O prestígio do pajé era diminuto, 
tendo ele <<pouca influência sobre a vontade do povo, como qual
quer outro, pois os índios» de sexo masculino eram considerados 
«todos iguais>> (342) em direitos e obrigações. 

A divisão de trabalho fundamentava-se na diferença de sexos, 
competindo aos homens a confecção de armas, a caça e a güerra, 
e às m.ulheres as colheitas (frutos e raízes) (343) e a manutenção 
de «utensílios e vasilhas, como louça e cestos». Além dessas atri
buições relativas à economia doméstica, as mulheres eram as 
carregadoras das caças abatidas e as transportadoras, em viagens, 
dos filhos pequenos e dos trens da choça. 

Os Puris podiam escolher mais de uma esposa, desde que as 
pudessem sustentar com suas caçadas. Os casamentos realiza-

(338) Resende, F. P. F., Minhas Recordações, 388. 
(339) "When two parties of Purí met, one would make a speech and then both would 

burst into laments for the dead". Métraux, art. cit., 527. 
(340) Von Spix e von Martíus, vol. 1, 352. 
(341) Marllere informou que o "maíoral era sempre o reputado entr'elles pelo mais 

vatorozo' •. Relatório cit., 525. 
(342) Von Splx e von Martius, 1, 349. 
(343) Segundo Mawe, "dependem, para sua alimentação, quase por completo, dos arcos 

e das f lechas, e das raízes e frutos selvagens, que eventualmente encontram nas 
florestas' ' Ob . cit. , 99. 
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vam-se cedo e não eram prolíferos, raramente ultrapassando quatro 
filhos. A poligamia era admitida. 

A única cerimônia do casamento era o <<oferecimento de 
caça ou de frutas ( ... ) aos pais da noiva» (344). Essas uniões 
eram facilmente dissolúveis pelo repúdio do marido, que liberava 
a mulher para a procura de outro companheiro. Tudo com base em 
informações colhidas na Viagem pelo Brasil, cujos autores nos 
legaram, da mesma forma, o seguinte relato sobre a gravidez, o 
parto, os cuidados com os recém-nados e a educação dos filhos: 

<<Logo que a mulher visivelmente se acha em outras circuns
tâncias ou dá à luz, o homem retrai-se dela. A dieta é rigorosa
mente observada; marido e mulher privam-se, durante algum tempo, 
da carne de certos animais, e vivem exclusivamente de peixes e 
frutas. Logo que chega a hora do parto, a mulher vai ao mato e ali 
pare, escondendo-se do luar, e em geral sósinha, sem auxílio 
algum; o cordão umbilical é rôto ou cortado com os dentes. A 
parturiente, logo depois, vai ao córrego banhar-se e lavar a criança, 
e em seguida cuida, como antes, de suas obrigações domésticas.» 
Não havia, como entre · os Tupinambás, o fenômeno da couvade. 
O nascimento era comemorado com ingestão de bebidas alcoólicas 
e danças, que ocorriam após a cerimônia religiosa da fumigação, 
ministrada pelo pajé, que soprava o fumo sobre a mãe e o filho. 

<<Os recém-nascidos são especialmente protegidos contra a 
lua, causadora de doenças. Às vezes, a criança de cinco anos ainda 
é amamentada pela mãi ( ... ). Enquanto não pode correr, é levado 
de um lado para outro às costas da mãi, e dorme entre os pais 
na rêde; depois o pequeno cuida êle próprio de si mesmo, dorme 
sobre as cinzas do fogão ou na sua própria rede, e em breve se 
mostra expedito na busca de larvas de insetos e frutas do mato. 
Entregues a si mesmas, crescem as crianças; o menino acompanha 
logo o pai na caçada, aprende a servir-se do arco e flecha, exerci
ta-se em trançar hàbilmente cordas de tucúm, atrái os bichos, 
arremedando-os, e apanha cobras e peixes com a ligeireza do laço. 
Diverte-se com o bodoque, a lançar bolinhas de barro, para matar 
passarinhos>> (345). 

Alguns aspectos da cultura material dos Puris 

O Puri não exercia qualquer atividade agrária, porque obtinha 
da natureza pródiga os recursos animais e vegetais indispensáveis 
à sua subsistência (346). Por essa razão, <<no estado natural», eram 

(344) Marliere ratif icou essa observação de von Spix e von Martius ao relatar que "os 
pertendentes varões ped ião dos pais da futura o seu consentimento acompanhado 

· esse ped itorio de presentes". Relatóri o cit ., 525. 
(345) Von Spix e von Mertlus, 1, 350/351. 
(346) Cf. Casal, M. A., Corografla Brasílica, ed. 1943, 44/45 e Passalacqua, C., art. cit., 

288. 
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nômades, vivendo da caça e da pesca, da colheita de mel, de frutos 
silvestres (inclusive da sapucaia) e da extração do palmito e 
de raízes, <<principalmente a caratinga, que é uma espécie de 
cará» (347). Quando escasseavam esses alimentos, deslocavam-se 
para os lugares onde fossem abundantes os <<. . . macacos, por
cos, veados, pacas, cotias e outras caças>> (348). 

Em decorrência dessa vida errante, as habitações dos Puris 
eram provisórias, simples abrigos temporários cobertos <<. . . de 
folhas sustentadas por varas, onde accendem fogueiras para se 
resguardarem do frio ... » (349). 

Mawe assim descreveu essas moradias: << ... são construídas 
de ramos de árvores, inclinados de forma a suportar o colmo ou teto 
de folhas de palmeira ... » (350). 

O Príncipe Maximiliano deixou-nos a descrição dessas choças, 
denominadas cuari: <<A rede de dormir, tecida de embira fica 
suspensa entre dois troncos de árvores, aos quais, em cima, está 
amarrada transversalmente, com uma corda de cipó, uma viga, 
contra a qual dispõem obliquamente do lado do vento, grandes 
palmas, forradas em baixo com folhas de Heliconia ou <<patioba» 
e, quando perto das plantações, de bananeiras» (351). 

As choupanas dos Puris das imediações de Leopoldina, em 
Minas Gerais, como relata Francisco de Resende, eram diferentes: 
<< ... pequeninos ranchos de beirada ao chão; e que não passam, 
como ainda se deve saber, de duas forquilhas afincadas no chão; 
sobre as quais se atravessa um pau em forma de cumieira; e sobre 
a qual cumieira depois se encostam alguns paus, que fazendo as 
vêzes de caibros, e sendo afinal cobertos com qualquer cousa sobre 
a qual a água possa correr, vem por êste modo a ficarem servindo 
ao mesmo tempo de teto e parede>>. Esses tugúrios <<. . . eram 
muito ( ... ) fracos e ( ... ) grosseiros; e exclusivamente cobertos 
com folhas de palmito» (352). 

O fogo, que os Puris chamavam de poté, permanecia sempre 
aceso e era alimentado <<durante toda a noite, porque doutro 
modo, devido à falta de agasalho, esses silvícolas seriam afligidos 
com as quedas de temperatura que ocorrem, principalmente, nos 
períodos noturnos. Além dessa função de aquecer, o fogo afu
gentava os insetos e as feras das proximidades das choças>> (353). 

(347) 

(348) 
(349) 
(350) 
(351) 

(352) 
(353) 

Cf. Freireyss, cit. 239, Norberto, c it., Métraux, "lhe Puri-Coroado" .•• , 524 e 
também Resende, F., ob. cit., 382/383. 
Wied, e it., vol. 1, 11 O. 
Norberto, cit., 89. 
Mawe, cit., 99. 
Wied, cit., 109. No vocabulário organizado por Martius, c it., os Puris denominavam 
o tugúrio com a expressão: "guàra vel cuari". · 
Resende, F. P. F., Minhas Recordações, 381. 
Cf. Wied, 1, 110. 
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Quando não se encontravam deitados na rede, sobre o calor 
das chamas, os Puris ficavam de cócoras (postura a que estavam 
acostumados), << ... em roda do fogo>>, cabendo à mulher atiçar 
o poté e assar <<. . . a carne que eles espetam num pau pon
tudo>> (354). 

Nessas choças encontravam-se os poucos utensílios dos 
Puris: a rede onde dormiam, as <<tigelas feitas com frutos da 
crescentia cujete, ou pequenas cabaças ( ... ), bambus para flechas 
e pontas de flecha, algumas penas e provisões ... >> (355) e cestos 
grandes, <<. . . feitos de folhas verdes de palmeira entrelaçadas; 
em baixo, na parte que se aplica às costas, têm um fundo de 
esteira e, dos lados, uma borda alta do mesmo gênero, sendo geral
mente abertos em cima. Carregam-nos ( ... ) aplicando-os às costas 
por meio de uma faixa passando pela testa, e algumas vezes por 
meio de uma tira passando pelos ombros>> (356). 

Von Spix e von Martius observaram que nesses cestos as 
rriulheres transportavam «Utensílios domésticos, alimentos e os 
próprios filhos. Conforme anotou Wied, algumas cunhãs também 
carregavam as crianças << ... em faixas feitas de esteira, presas 
ao ombro direito ... >>, enquanto<< ... outras os traziam nas costas, 
suspensos por faixas largas que passavam pela testa>> (357). 

Os mencionados ameríndios fabricavam <<. . . balaios, redes · 
e panelas (enormes) de barro; as redes eram feitas de corda 
torcida de embiraruçu, tucum e de embauba branca» e utilizavam-se 
de jangadas para o transporte fluvial (358). 

As armas dos Puris eram o arco, medindo de comprimento 
<<. . . seis pés e meio e até mais ... » e a flecha (obouug), cujo 
tamanho, comumente, ultrapassava os seis pés; portanto, com 
dimensões que, muitas vezes, passavam de dois metros. 

Mawe teve contato com cinqüenta índios de Cantagalo (R. J. ), 
que carregavam <<arcos de madeira resistente e fibrosa da palmeira 
iri, com seis a sete pés de extensão, e muito fortes; as flechas 
têm seis pés de comprimento e aproximadamente uma polegada 
de diâmetro, sendo a ponta feita num pedaço de madeira em 
forma de pena, talhada com um osso>> (359). · 

Esses instrumentos de caça e guerra (guascheh) foram minu
ciosamente descritos pelo erudito viajante Maximilian Alexander 
Philipp: O arco <<é liso, feito com madeira castanho-escura, resis-

(354) 

(355) 
(356) 
(357) 
(358,) 
(359) 

Idem, ibidem. "Assavam pondo em cima do fogo a carne por meio de um estivado 
de paus." Resende, F. P. F., cit., 388. 
Wled, 1, 111 . 
Idem, ibidem, 1, 334. 
Idem, ibidem, 1, 107. 
Resende, F. P. F., ob. cit., 388 e 382. 
Mawe, J., Viagens ao Interior etc., 99. Segundo Resende, F. P. F., as flechas 
eram "... feitas de ponta de taquaras quissê, embrejauba e ubá". Ob. cit., 388. 
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tente e ffexív~I da palmeira ari e a corda é de fibras de 'gravatá' 
(Bromélia)» . . As flechas dos Puris, cujas pontas variavam conforme 
os fins a que se destinavam, eram fabricadas de um bambu forte 
e nodoso, <<taquara» , que dá nas matas enxutas, e enfeitadas, na 
extremidade inferior, de lindas penas azuis ou vermelhas ou com 
as do mutum (Crax Alectôr, Linn.) ou da jacutinga (Penelope 
leucoptera) (360) . 

. . Os Puris exerciam práticas curativas graças ao conhecimento 
« .... de raízes e plantas medicinais, que aplicavam em caso de 
enfermidades» (361). 

Eram excelentes colhedores da poaia (lpe-caa-goéne, segundo 
l\1artius) (362), «erva do caminho que faz vomitar>> (Cephaelis 

· ipecacuanha, Rich.), conforme escritos de Francisco das Chagas 
Lima (363) e de Joaquim Norberto, que grafou poalha (364), e 
aditou nota explicativa com as seguintes palavras do Visconde de 
S·ão Leopoldo: << . . . da árvore que produz a celebrada casca de 
Winter, a qual para o futuro poderia ter para a civilização dos indios 
d'esta província igual influencia que teve a demanda e colheita 
da ipecacuanha para os --indígenas dos sertões entre o Rio de 
Janeiro e Minas-Geraes>> (365). 

A asserção supra pode facilmente ser comprovada , bastando, 
para e>Çemplificar o fato, o relatório da <<Direção Geral dos índios 
de Minas Gerais>>, referente ao ano de 1827, que registrou, de 
rnarieira copi..osa, o emprego dos Puris das aldeias de «Rio Pardo 
e Paraíba», ·<<Meia Pata-ca na Estrada do Prezidio» , de «Manoel
·burgo», de <<São Pedro do Rio Preto, Estrada de Minas a ltape
mirim>>., e de. <<Sta. Anna d'Abre-Campo» na mencionada atividade 
extrativa (366). 

Freireyss revelou um tratamento aplicado pelos Puris para 
curar uma indígena do defluxo ou resfriado; ei-lo: <<Em casos de 
constipação, os Puris servem-se de um curativo que muito se 
assemelha aos banhos de vapor da Rússia. Uma moça que tinha-se 
constipado fortemente, fizeram transpirar do seguinte modo: do 
corrego proximo transportaram uma pedra que foi posta no fogo 
até ficar bem quente, depois fizeram a moça debruçar-se, com as 
mãos e os pés no chão, por cima da pedra mas sem tocar esta; 
então as mulheres cercavam-na e com a bocca cheia de agua despe
javam ou cuspiam esta na pedra. Os vapores que assim se formavam 

(360) Wled, 1, 109. 
(361) Resende, F. P. F., 388. 
(362) Von Martius, Glossarla etc., 46. 
(363) Reis, P. P., "Os Puri" etc., 141 e 144. 
(364) Siiva, J . N. S., Memória etc., 1, 205. 
(365) Idem, ibidem, 1, 266 (transcrição parcial dos Anais da Província de São Pedro, 

Introdução, 32). 
(366) " Direção Geral dos índios" etc., 498 e 500. 

'J 
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pelo contacto da agua com a pedra quente, effetivamente, provo· 
cavam uma transpiração copiosa e, no dia seguinte, estava a moça 
curada» (367). 

Os adornos e a dança dos Puris 

Os Puris andavam completamente nus, conforme relatam 
von Wied (368), Freireyss (369) e von S·pix e von Martius (370), 
r.-:as alguns desses silvícolas, já em contato com os portugueses, 
usavam calções ou panos em torno da cintura (371). 

De modo geral, traziam os cabelos longos e soltos, <<cortados 
sobre os olhos», caídos <<dos lados sobre o pescoço>> (372), ou 
para trás, <<sobre as costas>> (373). No entanto, alguns deles 
tinham <<OS cabelos cortados muito rente>>, e outros <<traziam a 
cabeça toda raspada>> (374). Era costume indígena o corte rente 
da barba (geralmente pouco espessa) e a depilação de todos os 
pelos do corpo. 

Como os demais índios, os Puris ornamentavam e pintavam o 
corpo. Em São Fidélis, o Príncipe de Wied, durante a sua peregri· 
nação, defrontou-se com Puris que enrolavam na testa <<. . . um 
pedaço de pele de macaco» e usavam <<em redor do pescoço ou 
a tiracolo ( ... ) fios de grãos negros e duros, no meio dos quais, 
na frente, se viam numerosas presas de macacos, onças, gatos e 
outros animais selvagens. Alguns traziam desses colares sem 
dentes» . Registrou também o cientista a presença de algumas 
moças que <<usavam uma espécie de fita em torno da cabeça>> 
e de mulheres que amarravam <<fortemente, em redor dos punhos 
e dos quadris, uma faixa de esteira ou corda, para, dizem, torná-los 
menores e mais elegantes>> (375). 

Além dos adornos referidos, os Puris pintavam o corpo, para 
fins guerreiros e festivos, sem obedecer a determinados padrões, 
dependendo a pintura do <<gosto individual>>. Na testa e na face, 
faziam manchas ou riscos, aplicando uma substância tintorial 
vermelha extraída da polpa do urucu (Bixa Orellana, Linn.), e no 
peito e nos braços traçavam <<listas azuis feitas com o suco do 
fruto do genipapo (Genipa americana, Linn.)»; << ... outros, ainda, 

(367) Artigo citado, 248. 
(368) Wled, I, 106/107. 
(369) Artigo citado, 240. 
(370) Vol. 1, 344. 
(371) Cf. Reis, P. P., "Os Puri de Guapacaré" etc., 141, e Resende, F. P. F., 388. 
(372) Wled, vol. 1, 106. 
(373) Von Spix e von Martius, vol. 1, 344. 
(374) Wled, vol. I, 106/107. 
(375) Idem, Ibidem, 107 / 108. Segundo Métraux, essas tiras adelgaçadoras eram removidas 

após o casamento. "The Purl-Coroado" etc., 526. 
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usavam listas pretas ao longo do corpo, além de barras transversais 
pintalgadas; e muitos dos pequeninos estavam completamente mos
queados, como leopardos, com pequenas pintas negras>> (376). 

Von Spix e von Martius encontraram em Minas Gerais um 
grupo de Puris, entre os quais «algumas mulheres (que) traziam 
cobras desenhadas nos braços e outras figuras em tinta preta e 
vermelha no rosto>> (377). 

Afora a caça e a pesca, atividades que além de econômicas 
eram igualmente lúdicas, a dança, pelo que se sabe, parece ter 
sido o único divertimento que se realizava « . . . periodicamente 
e ao mesmo tempo em certos e determinados sítios . . . >> (378) 
habitados pelos mencionados indígenas. Os Puris, para esse fim, 
formavam duas fileiras distintas, integradas ambas por adultos 
e crianças, que se emparelhavam: ·uma delas constituída por índios 
de sexo masculino, enquanto outra agrupava aqueles que fossem 
de sexo feminino. Assim dispostos, lado a lado, iniciavam a dan
çarola com um canto monótono que marcava a cadência dos passos 
e os balanços ritmados dos corpos em oscilações sem aparente 
alegria. Com o decorrer do bailado, elevavam-se as vozes e acen
tuavam-se as agitações dos Puris, que saracoteavam cada vez mais 
excitados, os homens aplicando fortes embigadas e as mulheres 
agitando freneticamente os quadris, em meneamentos que, pelas 
suas simil itudes, lembram os executados pelos sambistas bra
sileiros. 

Aos naturalistas von Spix e von Martius devemos a narração 
dessa dança dos Puris: <<Os homens puseram-se em fila; atrás deles 
puseram-se igualmente em fila as mulheres. Os meninos, aos dois 
ou três, abraçaram-se aos pais; as meninas agarravam-se, por de 
trás, às côxas das mãis. Nessa atitude, ( .. . ) puseram-se êles a 
cantar 'Han-jo-ha, há-ha-há'. Com meneias tristonhos, foram repe
tidas dansa e cantiga, e ambas as fileiras se moveram num com
passado andamento a três tempos. No primeiro e terceiro passos, 
colocam o pé esquerdo à frente; no segundo passo, o pé direito; 
nos seguintes três passos, colocam, no primeiro e terceiro passos, 
o pé direito, ao mesmo tempo que se inclinam para a direita. Dêste 
modo, movimentam-se alternadamente, com pequenos passos, um 
pouco mais para diante. Logo que o tema musical se conclu i, 
recuam, primeiro as mulheres com as meninas, e depois os homens 
com os meninos, como que em fuga desordenada. De novo se 
colocam em posição e repete-se a mesma dansa. Um negro, que 
viveu muito tempo entre os Purís, nos interpretou aquelas palavras 

(376) Wied, 1, 107/108. Também Francisco Resende fo i informado de que os Puris p in· 
tavam ". . . todo o corpo, sobretudo no pei to e nos braços, com uma t inta { ... ) 
azul". Ob. ci t ., 385. 

(377) Wied, cit., 1, 344. 
(378) Resende, F. P. F., 383. 
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plangentes, cantadas na dansa, dizendo: - 'É a queixa de uma 
flor que se queria colher da árvore, mas que havia caído em terra'.>> 

<<A idéia que nos ocorria, diante dêste quadro melancólico, era 
de saudade de um paraíso perdido. Quanto mais se prolongava a 
dansa dos Purís, tanto mais se excitavam êles, e tanto mais alto 
elevavam as vozes. Depois, passaram de uma toada para outra, 
e a dansa tomou feição inteiramente diversa.» 

«As mulheres remexiam os quadrís fortemente, ora para a 
frente, ora para trás, e os homens davam umbigadas; incitados 
pela música, pulavam fora da fila, para saudar, dêsse modo, aos 
assistentes. Deram com tal violência o encontrão num de nós, que 
êste foi obrigado a retirar-se quasi sem sentidos com tal demons
tração de agrado, pelo que o nosso soldado se postou no lugar, para 
dar a réplica da umbigada, como é de praxe. Esta dansa, cuja 
pantomima parece significar os instintos sexuais, tem muita seme
lhança com o batuque etiópico, e talvez tenha passado dos negros 
para os indígenas americanos.>> (379) 

Algumas referências etnográficas sobre os Puris da Aldeia 
de Queluz, distrito da Vila de Lorena 

A descrição dos silvícolas pelo Padre 
Francisco das Chagas Lima (380). 

O Padre Francisco das Chagas Lima, inteligente e obser-., 
vador, legou-nos uma preciosa descrição dos Puris, com referências 
à localização desses indígenas, às habitações, aos seus meios de 
subsistência, aos adornos, à língua, às relações entre pais e filhos, 
à religião, e ao comportamento do gentio em face do elemento 
branco. 

Mantendo-se as expressões textuais do virtuoso sacerdote, 
procurou-se apenas classificar os assuntos da maneira seguinte: 

A localização: «Os mencionados lndios na sua Barbaridade 
occupavão de tempos immemoriais seis Legoas, de mattas, sobre 
duas de Largo, que nesta Capitania de Saõ Paulo se achaõ entre 
a Serra da Mantiqueira, e o Rio Parahiba» (pág. 2). 

As habitações: «Até nos mais reconditos Lugares tinhão 
Ligeiras cabanas de suas residencias» (pág. 2). 

' 

A alimentação: <<plantavaõ pouco, tirando seo alimento prin-
cipal da cassçida» (pág. 2). 

(379) Von Splx e von Martius, 1, 345. 
(380) " Notícia da fundação e princ ípios desta Al deia de São João de Queluz• '.. Livro de 

Tombo n.º 1 da Igreja Matriz · de Queluz, págs. 2 a 4. As expressões do texto 
que se encontram entre aspas pertencem ao aludido pároco da Aldeia. 

• 
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Os adornos: <<não uzavaõ de vestiario, a exceção dos pannos 
da honestidade, trasendo em nudez o restante do corpo» (pág. 2). 

Por adorno traziaõ o corpo tinto de vermelho, os hombros, e 
a cabeça emplumada>> (pág. 3). 

A língua: <<Fallavaõ hum Idioma totalmente diverso da Língua 
geral Brasilica>> (pág. 2). 

As relações entre pais e filhos: <<Naõ conheciaõ Lei algua 
positiva: respeitavaõ toda a especie de sujeiçaõ, e governo temporal; 
em tanto que os mesmos filhos naõ tínhaõ aos pais a devida obe
diencia que a razão natural prescreve>> (pág. 2). 

A religião: <<A respeito de Religiaõ criaõ que ha Deos, Author 
de todas as cousas; mas naõ davaõ culto; Sabiaõ que a Alma do 
homem hé immortal; porem se hallucinavaõ persuadidos que todas, 
apartando-se dos corpos na morte sem diferença de merito ou 
demerito, hiaõ para o ceo; e por isso a unica cerimonia entre ellas 
praticada hera porem nos sepulchros dos mortos hua escada, 
querendo significar com histo a subida das Almas para o Ceo» 
(págs. 2 e 2 verso). 

O comportamento dos Puris em face do elemento branco: 
<<naõ tinhaõ commercio com os homens de outra côr diferente da 
sua, aos quais reputavaõ por inimigas; e somente com outros 
partidos de lndios da mesma côr, e Linguagem, que há pelo sertaõ 
abaixo, communicavaõ de algum modo» (pág. 2). 

Gente mansa e tímida: «Estes Barbaras, de que se trata, 
entre outros heraõ denominados Puris, ou Puckis, palavra que 
segundo elles mesmos interpretaõ, quer diser gente mansa, ou 
timida, como na verdade o heraõ; por que embrenhando-se alguas 
pessoas nossas pela matta de sua assistencia em busca da raiz 
rnedicinal chamada poaia; e dos mesmos lndios sahindo varias 
athé as extremidades do seo destricto naõ raras veses acontecia 
terem encontro com a gente do Pais, em cujas occasioens o mais 
commum hera partirem a correr; e o mais que chegavaõ a fazer 
hera arrebatar-lhes das maons, quando o naõ podiaõ fazer furti
vamente, as ferramentas, de que necessitavaõ para seos uzos, sem 
contar jamais que matassem alguem. 

Não, obstante porem haver-se observado que naõ tinhaõ 
ferocidade, que se encontra nos outros Nacionais selvagens, nin
guem todavia ouzava chegar, como se desejava, athe seos aloja
mentos, para os persuadir, mover, e obrigar. a deixarem sua Barba
ridade~ Hua vez que eraõ vistos armados de arco, e frecha, temia-se 
que elles occizivamente defendessem a entrada nos seos contornos; 
e que se mostrassem neste Lance muito outros do que tinhaõ pare
cido em diferentes occasioens>> {pág. 2, verso). 
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Esta descrição, suficientemente idônea, difere de certas cita
ções anteriormente feitas quanto à periculosidade e à antropofagia 
dos Puris, e concilia-se, perfeitamente, com os conceitos de vários 
escritores que, ern diferentes épocas, escreveram sobre a <<man
sidão e a boa índole>> dos Puris. 

Os Puris do Vale do Paraíba do Sul, citados por Knivet 

Martim de Sá determinou que Knivet fosse comprar <<Wia
nasses» na aldeia de Jaguarapipo, onde os indígenas «por facas 
e machados ( . .. ) vendiam mulher e filhos>> aos portugueses. 
Mas, como esse aldeamento estava com população reduzida, sem 
<<peças» suficientes para vender, Martim de Sá ordenou ao ex
-corsário anglo que<< ... fosse buscar um outro gênero de selvagens 
chamados Pories (Puris) . . . >>, com quem os lusos haviam feito 
pazes há muitos anos. 

Depois de carregar oito escravos com mercadorias destinadas 
ao escambo (ferramentas e miçangas), a «missão comercial» 
principiou a sua jprnada, em princípios de 1594, no aldeamento 
indígena existente na barra de Angra dos Reis, cruzou as serras 
do Mar e da Bocaina, desceu pelo vale do Rio Bananal, transpôs 
o Paraíba e prosseguiu pelas terras ribeirinhas do Turvo em 
demanda das matas da margem direita do Rio Preto, até encontrar, 
depois de uma viagem de <<cem milhas>>, uma aldeia de Puris consi
deravelmente povoada, onde a caravana foi bem recebida por um 
«velho morubixaba>> que tornou possível a negociação de setenta 
<<escravos de todos sexos e idades» que, após uma jornada de 
regresso de quarenta dias, foram entregues a Martim de S·á. 

O roteiro de Knivet foi assim descrito pelo douto T. Sampaio: 

«Partindo da aldêa guayanã de Jaguarapipo, situada prova
velmente no valle do Ariró, no fundo da bahía de Angra dos Reis, 
e apartada do mar, a expedição, commandada pe!o inglês, certa
mente tomou ahi a verêda que, transpondo a serra do Mar nas 
cabeceiras do rio Bananal, ia, a rumo de norte, mais directamente 
ao rio Parahyba; transpoz esse rio para a margem esquerda e, pelo 
Valle do Turvo, approximou-se da Mantiquei ra , e111 terras que são 
hoje dos municípios de Valença e do Rio Preto, outr'ora habitadas 
dos poris» (381). 

Em 14 de outubro de 1597, partiu do Rio de Janeiro, chefiada 
por Martim de Sá, uma expedição contra os Tamoios do Vale do 
Paraíba paulista. Em seu itinerário, que se iniciou ao longo da 
costa, no sentido N-S, incorporaram-se à entrada «quinhentos 
selvagens ('Wianasses') de ( ... ) Jaguarapipo>> e «oitenta fre-

(381) Sampaio, T., " Peregrinações" e tc., 368. 
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cheiros>> (382) (também <<Wianasses>>) da aldeia de Juqueriquerê, 
<<na costa fronteira à ilha de São Sebastião>>, somando ao todo 
setecentos portugueses e dois mil índios que desembarcaram em 
Paraty, donde prosseguiram, pelo litoral, << ... até perto de Uba
tuba» (383), em cujas imediações atravessaram a Serra do Mar 
para percorrerem, durante << ... quarenta dias ( .. . ) vales e mon-
tes ... >>, até atingirem um <<. . . grande rio chamado Para-
cuona ... >> (384), que foi transposto, com dificuldade, navegan-
do-se em jangadas, numa operação que durou quatro dias, devido 
ao vento e correnteza que <<eram mui fortes>> (385). Teodoro Sam
paio identificou esse rio como sendo o Paraibuna, «. . . na sua 
juncção com o Parahytinga». Esclarece ainda o conceituado escri
tor baiano que evidentemente a grafia está errada, porque Knivet 
escreveu « ... quasi sempre Paraeyna para designar o Parahyba; é, 
pois, possível que o nome Paracuona seja um modo errado de 
escrever Paraeuona· ou Paraeyona, que na pronunciação inglesa dá 
Paraiyúna, equivalente ao nosso Parahybuna (386). 

Depois de atravessar esse rio (Paracuona ou Paraeuona), Kni
vet e seus companheiros prosseguiram por <<uma verêda que os 
teria levado até ás proximidades da actual villa de Jambeiro>> (387), 
donde atingiram « ... um grande monte ... >> (388), que Sampaio 
reconheceu como sendo a Serra de ltapeva («prolongamento da 
do Quebra Cangalhas, a nordeste») (389). «Transposto este (mon· 
te), chegamos a uma região de um solo baixo e humido, onde se 
achavam muitos cannibaes chamados Pories» (390). 

A bandeira, continuando a sua marcha, depois de quatro dias 
de jornada, alcançou o Rio Paraíba, em cujas margens depararam 
com <<. . . alguns cem Pories entre homens e mulheres» (391), 
num sítio que Sampaio supôs pertencer ao «actual districto de 
S. José dos Campos>> (392). 

Os Puris apontaram «um lugar a dois dias de viagem 
d'ahi ... » , onde os portugueses encontrariam << ... favas ou ervi
lhas, milho e raízes ... >> (393), não esclarecendo o relato se se 
tratava de um aldeamento dos próprios Puris ou de seus amigos 
Guaianás. 

Os expedicionários cruzaram o rio e, após sete dias, aden
traram na aldeia indicada à procura de provisões, deparando so-

(382) Knivet, 225/226. 
(383.) Sampaio, T., 372. 
(384) Knlvet, 227. 
(385) Idem, Ibidem. 
(386) Sampaio, T., 372. 
(387.) Idem, ibidem, 373. 
(388) Knivet, 2~7. 
(389) Sampaio, T., 373. 
(390) Knlvet, 228. 
1391) Idem, 228. 
(392) Sampaio, 373. 
(393) Knivet, 228. 
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mente com mulheres, porque os homens que haviam << ... sahido 
a guerrear com os Tamoyos foram todos mortos» (394). 

Em resumo, de acordo com a <<Narração da Viagem ... » , 
Knivet encontrou, na última década do século XVI, Puris localizados 
na região compreendida entre a Serra de ltapeva e as margens do 
Rio Paraíba (abrangendo os atuais municípios de São José dos 
Campos, Caçapava e Taubaté) e nas terras delimitadas pelas mar
gens esquerda do Paraíba e direita do Preto. 

Os Puris do Vale do Paraíba Paulista, moradores do distrito da 
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade (Lorena) 

As vilas fundadas pelos bandeirantes no Vale do Paraíba em 
meados do século XVII eram, quase um século depois, ainda pobres 
e estacionárias povoações, servindo mais de pouso e de centro 
abastecedor de alimentos daqueles que demandavam as Minas 
Gerais pelo «caminho do Norte>> , fascinados pelo ciclo aurífero 
cias terras dos Cataguás, que proporcionou um fulgor especial a 
Vila Rica, Diamantina, Sabará, São João d' El ·Rei e outros centros 
mineradores. 

Além da Freguesia da Piedade (Vila de Lorena, em 1788), 
última povoação existente na estrada São Paulo-Minas, dominavam 
as matas, com fauna abundante, cobrindo a bacia serrana do vale 
do Paraíba, que se estendia por terras fluminenses e mineiras. 
Nessa região, ainda por vol1a da metade do século XVIII, viviam 
os Puris e, possivelmente, alguns outros selvagens. 

Interessam-nos, particularmente, os Puris que habitavam o 
trecho do território paulista compreendido entre a Serra da Manti· 
queira e o Rio Paraíba. 

Na região de lpacaré (395) (Guapacaré ou Hepacaré), que se 
estirava da Vila de Guaratinguetá até o amplo território da antiga 
Freguesia da Piedade (Lorena), que terminava na barra do Rio 
Pirai, habitavam, como já foi dito, os Puris; além da garganta 
do Embaú, tinham vivido os Cataguás, que foram expulsos por 
Jacques Félix, fundador de Taubaté, para os sertões mineiros do 
Pium-i e do Tamanduá (396). Sobre os Puris da região de Lorena 
temos documentos que permitem informações não muito ricas, 
mas seguras. 

(394) Idem, 229. 
(395) Marcondes, A., Pindamonhangaba etc.: "Puris - Selvagens que habítavam a região 

de lpacaré, a cuja circunscrição pertenc ía Pindamonhagaba. Nesta mesma região 
· habitavam os geromimis e parte da tribu dos guayanás" , 221. 

(396) Mais tarde, Lourenço Castanho atacou e desbaratou os Cataguás " no lugar 
chamado Conquista , e de ixou então livre e desembaraçada a entrada do Rio 
Gra·nde e dos Campos Gerais" (1675) . Diogo de Vasconcelos, História Antiga etc., 
1.0, 125/126. Ver Félix Guisard Filho, Jacques Félix etc ., 61. 
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Situavam-se esses silvícolas na faixa compreendida entre as 
duas estradas para Minas: a primeira, na capitania de São Paulo, 
convergia de Paraty, no litoral, e de São Paulo, no planalto, para 
o porto de Guapacaré (depois Freguesia de Nossa Senhora da 
Piedade), donde se cruzava a Mantiqueira na passagem do Embaú; 
a segunda, aberta pelo paulista Garcia Rodrigues, em 1698, partia 
do Rio de Janeiro, transpunha a Serra dos órgãos e ligava direta
mente a baía da Guanabara aos <<Campos Gerais e Minas de Ouro 
de Sabará-buçú». 

No entanto, em 1725, para permitir o transporte do ouro de 
Cuiabá, «sem o risco do mar» , isto é, evitando-se o <<caminho 
velho>>, via Paraty, por ordem de Rodrigo César de Meneses, 
Capitão-General da Capitania de São Paulo, começou a ser feita 
uma vereda da Freguesia da Piedade (termo da vila de Guaratin
guetá) à <<Fazenda Santa Cruz dos Padres do Colégio do Rio de 
Janeiro» (397). 

Com a abertura das picadas e com as concessões de ses
marias ladeando o «caminho novo>>, os Puris foram gradativa
mente expulsos da margem direita do Paraíba e acuados para as 
matas virgens das fraldas da Mantiqueira, onde seriam implacavel
mente caçados pelos hepacareanos. 

Em 16 de janeiro de 1768, o Morgado de Mateus ordenou 
a Joaquim Peres de Oliveira, Capitão de Ordenanças da Freguesia 
de Nossa Senhora da Piedade, a realização de uma <<entrada a 
serra da Mantiqueira ... >>, para <<. . . fazer a conquista dos 
índios que ahi se achão ... », devendo, para esse fim, << ... con-
vocar criminosos q' lhe parecer, e souber ancião nesses Des
trictos, de qualquer qualidade, q' elles sejão; Como tambem se 
poderá utilizar e servir de todos os Soldados, q' lhe forem neces
sarios, de quaesquer Companhias q' elles forem ... » (398). 

Dois anos depois, em janeiro de 1770, D. Luís Antônio de 
Sousa solicitou ao juiz ordinário da Vila de Guaratinguetá a 
remessa de uma lista contendo os nomes de « ... todos aquelles 
que matarão ( ... ) lndios bravos desse Sertão ... >> contrariando 
<<. . . as ordens de S. Mag. e .. . >> e, na mesma oportunidade 
(4-1-1770) , o referido governador escreveu ao Capitão Joaquim 
Peres de Oliveira determinando várias providências: impedir novas 
agressões contra os <<lndios bravos desse sertão>> (399), que 
foram assassinados e feridos pelos conquistadores brancos; des-

(397) 
(398) 
(399) 

Cf. Rela, P. P., O Caminho Novo etc. 
Documentos Interessantes etc., vol. LXV, 195/196. 
Os textos oficiais falam genericamente de indlos. Nesse caso do território da 
Freguesia da Piedade (Lorena) , pelas pesquisas feitas e pelo grande número de 
dados coligidos, classificados e comparados, posso concluir, com grande margem 
de segurança, que se trata de Purls. A palavra bravos era empregada no sentido 
de arredios, ainda não submetidos ao dom ín io dos brancos. 
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cobrir quem praticou a detenção de << ... cinco lndios que sairão 
com Thereza Pury dos matos circumvezinhos ( ... ) e o fim q lhes 
deo ... » e <<tambem ( ... ) prender a Luiz Pedrozo por inquietador 
da d.ª lndia Thereza Pury, e me infr.ª da qualid.ª de pessoa q hé, 
porque confr.e o q se pratica em Sem.ª5 cazos, deve cazar com 
ella>> (400). 

Em dezembro do mesmo ano, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão mandou Pedro da Cunha Souto Maior, Guarda
mor da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade em «N. Sr.ª da 
Conc.m de Campoallegre>> (ambas situadas dentro do termo da Vila 
de Guaratinguetá) << .. . fazer a Conquista dos lndios Cituados na 
Serra da Mantiqueira>> (401). 

Em cumprimento dessas ordens, Pedro da Cunha e o Capitão 
Joaquim P. de Oliveira fizeram uma entrada nas encostas meri
dionais da Mantiqueira e desceram << ... onde lndios ... » entre os 
quais se encontrava uma <<lndia Velha, que veyo na Comp.ª das 
mais mossas .. . » (402). 

Desejando o Capitão-general de São Paulo <<formar uma 
aldeia>> com os Puris que <<. . . Se achão conquistados», para 
<<civilizalos>>, doutriná-los na fé cristã e vesti-los com os <<panos 
da honestidade>> (403), expediu, em 2 de maio de 1771, as 
seguintes instruções, dirigidas ao Capitão de Ordenanças da 
Piedade e ao <<Guarda mor de Campo Alegre, ao pé da Pie.ª»: 
<"' ... fação V.M.ces nova entrada, Levando Línguas, e a lndia velha, 
fazendolhe todos os mimos, q puderem, p.ª effeito de Ella per 
Suadir a todos os lndios do Seu Povo, p.ª q Se desça e de todos 
havemos de formar huma, ou duas Aldeas, com Seu Superior, ou 
Parocho, e Seu Director naq.1° Citio q Se acha mais acomodado ao 
pé de Nos, ou lá Mesmo dentro . .. >> (404). 

Assim foram atraídos para o convívio civilizador dos brancos 
numerosos indígenas designados, eufemisticamente, como <<admi
nistrados>> mas que, de fato, eram servos dos conquistadores 
hepacareanos. 

Arrancados do seu habitat, submetidos às estranhas normas 
de trabalho e de conduta dos invasores, esses aborígines, desajus
tados, não encontraram condições favoráveis para a sobrevivência. 
Perdiam o gosto pela vida, tornavam-se apáticos e, em grande 
parte, definhavam até que a morte os libertasse. 

Esse estado de degradação dos primitivos <<donos da terra» 
foi reconhecido pelo próprio Morgado de Mateus em carta enviada 

(400) Documentos Interessantes etc., vol. XCII , 97. 
(401) Idem, 143 e vol. LXV, 344. 
(402} Documentos Interessantes etc., vol. XCI I, 157/158. 
(403) Idem, 156/ 157. 
(404) Idem, 157/158. 
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ao Capitão da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade: << ... lndios 
q Se tirão das suas terras ( ... ) já vão morrendo ( ... ) porc(. a 
diferença do trato e do alim.10 e sobretucfo a melancolia de se 
verem apartados das suas gentes lhes causa a morte». 

Quanto às índias subjugadas que haviam adoecido, reco
mendou D. Luís Antônio << . .. q as soltasse e as deixasse hir para 
q não morressem pois este mais sucesso fará persuadir aos q. 
ainda estão no mato, de q. nos as matamos e o mais q. se podia 
fazer era batizalas, e deixalas na sua tribo>> (405). 

Todavia, essa ordem não chegou a ser cumprida porque 
tanto essas mulheres, segregadas da sua tribo, como também 
seus filhos (que deveriam ser devolvidos a sua comunidade, antes 
<<que se acabassem>> , por intermédio da <<lndia velha>> (406), pelo 
que se depreende da correspondência posterior, morreram em 
poder dos povoadores do distrito da Piedade. 

Mas a dizimação dos silvícolas decorrente dos contatos com 
os brancos não demoveu o capitão-general do sea intento de 
<<. . . conquistar, e Reduzir ao Gremio da Igreja toda esa Nas
ção ( ... ) agregandoSe á noSa Comp.ª . . . >> (407). 

Para esse fim, em meados de 1771, D. Luís A. de Sousa, 
além das atribuições conferidas ao Cap. Joaquim Peres de Oliveira, 
favoreceu, com promessas (408), os engajamentos, na força expe
dicionária, de Severino da Costa Lima, cognominado <<hum Paulista 
da Freg.ª da Pied.e>>, do Capitão-mor João Pinto da Costa, do Te
nente José da Rocha Coelho e do Alferes Manuel' da Silva Caldas, 
todos moradores no citado distrito. 

Nessa mesma época, em 6 de junho de 1771, a mesma 
autoridade concedeu moratória, por um ano, aos que fossem com
bater os índios que habitavam os sertões de lpacaré: 

«Por. to hé m.to util ao serv. 0 de Deos e ao Bem 
commum dos Povos a conquista dos lndios q' se achão 
incultos no continente que devide esta Capitania com a 
de Minas Geraes, Destr. 0 da V.ª de Guaratinguetá, e me 
reprezentaram que m.tos dos homens, q ' se achão promp
tos para a d.ª delig.ª, se vêm no embaraço de serem 
executados p.r seus credores p.r algumas quantias q' 
lhes são a dever embaraçando-se por este modo o bom 

(405) Carta dirigida ao Cap. Joaquim Peres de Oliveira, de 16-5-1771, Documentos 
Interessantes etc., vol. XCII, 159. 

(406) Cf. of. de junho de 1771 "para o Cap.m de Aux. cs da Freg.a da Pied. º", 
Documentos Interessantes etc ., vol. XCII, 162. 

(407) Documentos Interessantes etc., vol. XCII, 162. 
(408) De atendê-los " . .. em toda a Occazião ( ... ) como merecem". Carta para o Cap. 

Joaquim P. de Oliveira, junho 1771, Documentos Interessantes etc., vol. XC II , 1_63. 



PAULO PEREIRA DOS REIS 99 

exito da referida delig.ª p.r cuja causa ordeno que 
nenhuma Just.ª assim daquella V.ª, como de outra 
qualq.r desta Capitania proceda contra pessoa alguma 
que entrar nesta Expedição, nem lhes faça penhora em 
seus bens dentro de hum anno contado do dia da data 
desta em diante ... >> (409). 

«A redução dos índios>> deveria ser feita <<sem violência», 
usando-se somente a moderação e os meios conciliatórios (410), 
mas, não obstante essa advertência pacificadora, D. Botelho Mourão 
autorizou o fornecimento de pólvora e chumbo grosso (411) para 
os expedicionários que se <<empregassem neSsa Conquista ... ». 
que confirma a correspondência mantida sobre o assunto com o 

Eis a Portaria do aludido governador, de 6 de junho de 1771, 
Capitão da Freguesia da Piedade: 

<<Os Ministros da Junta da Fazenda mandarão entregar 
a Ant. 0 Alz. de Olivr.ª sold. 0 Aux. da Comp.ª da Freg.ª da 
Piedade, de q' hé cap.m Joaquim Peres de Oliveira, meya 
libra de Polvora e arroba e meya de xumbo grosso, q' hé 
precizo para municíar sessenta homens q' entrão em 
comp.ª do d.0 cap.m na conquista dos lndios moradores 
daquelle continente, procedendo-se as clarezas ne
cessr.ª5>> (412). 

A força militar constituída de sessenta homens, sob o comando 
do Cap. Joaquim Peres de Oliveira, partiu para o sertão, onde 
preou muitos Puris que foram aprisionados, sem qualquer resis
tência (de que se tenham notícias). 

O Capitão-general Luís Antônio de Sousa, satisfeito com o 
êxito da missão, escreveu cartas a Severino da Costa Lima (que 
havia levado consigo <<todo o Seo Sequito>> ), a João Pinto da Costa, 
a José da Rocha Coelho e a Manuel da Silva Caldas, agradecendo 
as colaborações que permitiram a <<Conquista dos lndios deSse 
Continente>> e prometendo em <<toda Occazião Remunerar ( ... ) 
os louvaveis Zellos empregados nesta import.e delig.ª ... >> (413). 

Os Puris que escaparam às investidas dos brancos, refugia
dos na região serrana, desde a abertura do <<caminho da Piedade 
para o Rio>>, faziam incursões, em busca de alimentos, às margens 
do Paraíba. 

(409) Documentos Interessantes etc., 10/11. Também a carta do governador, de junho de 
1771 , dirigida ao Cap. da Freguasia de N. S . da Piedade, faz referência a essa 
suspensão do pagamento de dividas e da correspondente ação judicial de cobrança. 
Documentos Interessantes, vol. XCII, 163. 

(410) Cf. carta de junho de 1771 para o Cap. Joaquim P. de Oliveira. 
(411) Documentos Interessantes etc., vol. XCII , 163 e 165. 
(412) Documentos Interessantes etc., vol. XXXIII, 10. 
(41 3) Idem, vol. XCII, 163/ 165. 
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Em 1772, Puris famintos furtaram as roças de Bento Fran
cisco Simões, provocando as diligências punitivas do Alferes Ma
nuel da Silva Caldas, que << ... conseguio apanhar quatro crianças 
de tenra idad.ª tendo a maior unicam.10 seis annos aos quaes se 
adiministrou os Sacramentos do Baptismo em dia de S. Anto
nio .. . » (13 de junho de 1772). 

C.iente desse fato, o Morgado de Mateus expediu, em 5 de 
julho de 1772, as seguintes recomendações para o capitão da 
Freguesia da Piedade (Joaquim P. de Oliveira): <<Pelo q' toca aos 
mais pequenos cuide V. M.ce na sua criaçam com todo o cuidado 
evitando q' se lhes não de sal, nem comeres fortes, q' lhe fação 
perder a vida, como succedeo aos mais ( ... ) . Se os trastes dos 
q' morreram estiverem ainda em ser, os aplicará V. M.ce p.ª ves
tuario destes; e q.do já não estejam nos termos de poderem remediar 
os fará V. M.ce vestir novam.t0 com ' suas camizas e baetas q' lhes 
reparem do frio, e de tudo mandará conta corrente, e assinada p.ª 
lhe ser paga a despeza por esta Junta ... >> (414). 

Muito tempo depois, a presença dos Puris entr:e os Rio Bana
nal e Barra Mansa (afluentes do Paraíba) está comprovada pelos 
documentos a seguir citados: 

Referindo-se, em 2 de outubro de 1775, à sesmaria conce
dida ao Padre José Lopes de Oliveira, entre a <<barra do Bananal· 
até o Ribeiro chamado da Barra Mansa», informa o P. Henrique 
José de Carvalho, vigário da Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Campo Alegre, ao governador Martim Lopes de 
Saldanha que: << ... a paragem das mais infecionadas do Gentio 
bravo q' tem o sertão lhe recomendo m.to (ao P. Oliveira) cuide na 
sua reduçam as vezes, q. andar por aquella paragem, e estiver na 
Sua Fazenda, em sua auzencia faça a mesma recomendação aos 
seus domesticas; e Escravos, q' os nam maltratem, antes de elles 
sahirem, lhe dem sinaes de paz, e amizade>> (415). 

José Correia Leme Marzagão, Capitão da Cavalaria Auxiliar 
de Taubaté, que viera, em 1775, ajudar a construir o <<caminho 
novo da Piedade>> e fizera uma roça na margem do Rio Bananal, 
em carta dirigida a Lobo de Saldanha, manifestou temor dos Puris. 
O governador, ao responder-lhe em 13 de outubro de 1775, teve 
as seguintes palavras: 

«Enquanto ao Gentio da Parahyba não tem V M que 
recear, porque o tal Gentio hé Cobarde e V M hé 
valorozo, e com os agregados que tem alistados, e o 
Capitão Antonio José da Motta, são V. M.ces capazes de 
rezistir o mayor poder e valor dos lndios, quanto mais 

(414) Documentos Interessantes, vol. LXIV, 45/46. 
(415) Idem, vol. LXXXIV, 193. 
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somente pela benegnidade, e boa vizinhança, que muito 
lhe recomendo, com os lndios não hade haver que temer 
delles» (416). 

Nos documentos que examinamos não há qualquer notícia ou 
indícios da hostilidade, o que seria plenamente justificável, dos 
Puris contra qualquer civilizado, nem de ataques violentos e 
vingativos aos sesmeiros que lhes usurpavam as terras. Eram, como 
os classificou Diogo de Vasconcelos, «índios tímidos, medrosos>>, 
covardes, não havendo o que temer deles (carta supra do Gover
nador de São Paulo), que <<não deviam ser maltratados» pelos 
rudes colonizadores (conforme carta do P. Henrique José de 
Carvalho). 

Provavelmente existiriam, além dos Puris, grupos esparsos, 
remanescentes de outras nações de silvícolas, nas serras da Man
tiqueira, da Bocaina e do Mar. Aliás, o Capitão-General Martim 
Lobo de Saldanha, em ofício de 17 de maio de 1778, determinou 
ao Sargento-mor José Galvão de França, de Guaratinguetá, que 
prendesse os índios que se achavam refugiados na Bocaina, reme
tendo-os à Aldeia dos Pinheiros, «de onde desertaram por serem 
obrigados a ter ali a sua residência (417). 

Interessa-nos particularmente a sesmaria concedida, em 23 
de junho de 1787, a Antônio José de Carvalho, morador da Fre
guesia de Nossa Senhora da Piedade (418), não somente pelo fato 
de o documento referir-se ao sertão <<cheio de gentios bravos», 
isto é, não domesticados, como também por ser o local onde se 
instalaria mais tarde, em 1801, uma aldeia dos Puris. Eis a locali· 
zação dessas terras: 

(416) Idem. 

<<no caminho que entra da dita Vila Nova de Sant'Ana da 
outra banda do rio, o que se achar devoluta entre os 
dois sesmeiros que são da parte do Rio Paraíba acima 
o Alferes Gregório José da Cunha e Paraíba abaixo até 
o barranco das Cruzes, partindo com o Padre Valentim 
de Quadros Araújo, que poderia ter de testada entre 
os dois rios meia légua mais ou menos, com o sertão 
que se acha para a banda da serra da Mantiqueira, 
cujo se acha cheio de Gentios bravos, com rumos com
petentes>> (419). 

(417) Idem, LXXX, 137/138. 
(418) O recenseamento de 1782, referente aos moradores da Freguesia da Piedade (ms. 

do AESP, ex. 49, 1780-1787), registra, entre os profissionais: Antõnio José de 
Carvalho "que vive de seu negócio de fazenda"; o do ano seguinte, 1783, afirma 
o aludido senhor "tem loía de fazenda sêca". 

(419) Sesmarias, 23, págs. 44/45. O livro n.0 25 de Sesmarias, às folhas 60 v. e 104 v .• 
reg istra mais duas sesmarias, concedidas, respectivamente, em 11-12-1789 e 
27-10-1791, a Antõnio José de Carvalho, na mesma região oriental da Freguesia 
da Piedade. Mais tarde, Januário Nunes da Silva, casado com O. Escolástica 
Domingues de Camargo, iria comprar parte dessas terras de Antõnlo José de 
Carvalho. 
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Ao registrarem-se algumas notícias sobre os Puris do antigo 
distrito da Vila de Lorena, não é possível limitar as referências ao 
vale paulista do Paraíba do Sul, porque esses indígenas, com o seu 
nomadismo, estiveram presentes em todo o território banhado pelo 
famoso rio e seus afluentes, principalmente os da margem esquerda, 
razão pela qual se farão, ·a seguir, breves alusões aos Puris flumi· 
nenses e mineiros. 

Os Puris vale-paraibanos, do lado fluminense 

Décio Ferreira Cretton, em seu estudo geográfico sobre o 
Estado do Rio, escreveu: <<Por ocasião do descobrimento, os tabu
leiros eram cobertos de floresta densa e lagoas; habitavam-nos, 
com a sua existência primitiva e audaz, os ferozes indios goitacazes 
e puris» (420). 

Em 1744, Simão da Cunha Gago, quando desceu de Aiuruoca 
para estabelecer-se na <<Parahyba nova de Campo Alegre» , encon
trou na parte meridional da Serra da Mantiqueira muitos índios 
Puris que <<. . . viviam em contínua guerra com os Botocudos e 
Corôados, errando pelas mattas, e construindo apenas em suas 
tabas ephemeras umas habitações ligeiras, cobertas de folhas e 
sustentadas por varas .. . >> (421). 

Esses Puris, fustigados pelos Botocudos (Aimorés) (422), 
deixaram a Mantiqueira, estabelecendo-se à margem esquerda do 
Paraíba << . . . a cinco leguas de Campo Alegre, e no sítio ao depois 
conhecido com o nome de Minhoca! nas abas da serra Tunifel e 
n1argem do Ribeirão São Luiz confluente do Rio Preto>> (423), 
justamente na região onde, em 1594, Knivet havia adquirido com 
quinquilharias setenta escravos Puris. 

Os silvícolas estabelecidos em Minhoca! cometeram, por volta 
de 1780, devastações e alguns assassinatos em fazendas da mar
gem setentrional do Paraíba, provocando com suas incursões a 
revolta entre os colonos, que clamaram medidas contra os danos 
sofridos. Para eliminar essas <<erupções>> dos indígenas da «Pa
raíba Nova», foi designado pelo vice-rei Luís de Vasconcelos e 
Sousa o Sargento-mor Joaquim Xavier Curado (<<depois general e 
Conde das Duas Barras>>}, que formou um corpo expedicionário 
com moradores daquelas terras, com o objetivo de « rechaçai-os, 
no caso de se não sujeitarem>> (424). 

(420) " O modelado de Campos" etc., 707. 
(421) Cf. Maia, J. A. C., Notícias Históricas etc., 26. 
(422) A identificação é de Joaquim Norberto de Sousa Silva em " Memória Histórica" etc . 
(423) Maia, 27. 
(424) Silva, J. N. S., 209. 
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Essa tropa do sargento-mor cometeu uma carnificina entre 
os Puris, que foram atacados em combates de <<forma regular>> 
e <<de emboscada», tanto nas matas como nas <<barrancas do 
Paraíba» . 

Além das armas comuns e próprias da época, empregou o 
futuro Conde das Duas Barras contra os Puris uma espécie de 
«guerra bacteriológica» <<. . . como um meio efficaz para redu
zil-os». Para esse fim, levou a << ... peste das bexigas ( . . . ) ao 
seio das t abas dos Puris» (425), causando essa doença contagiosa 
e epidêmica grande devastação entre a população indígena. 

Escreveu Joaquim Norberto: <<. . . o horror de tão negras 
scenas presenciaram os moradores do Parahiba, cuja torrente 
caudalosa arrastava quotidianamente os hediondos cadaveres das 
miseras victimas . . . >> (426). 

Depois dessa dizimação, <<. . . uma cabilda mais pacifica e 
docil , que tinha por cabeça ( ... ) Mariquita . .. >> submeteu-se, 
pedindo para <<. . . permanecer no lugar de sua antiga habitação 
chamada o Minhocal . .. >> (427). 

Nesse local foi fundada, em 1785, por ordem do vice-rei, a 
Aldeia de São Luís Beltrão, «a 5 legoas da margem esquerda do 
Rio Parahiba, entre as nascentes do Preto>> (428), que << .. . decahiu 
afinal pela má administração» (429). 

A «troco 'da sujeição que lhes foi imposta em nome do 
princípio civi ijzador», receberam os índios << .. . vestuario escasso, 
alguma ferramenta, e alimentação insuficiente» (430). 

Em 1821, havia apenas 120 Puris «reduzidos» em São Luís 
Beltrão, que << ... estavam muito descontentes, e queixosos de sua 
extrema pobreza ... » (431). Quatorze anos depois, em 1835, con-
forme ofício de José da Silva Li sboa, juiz de órfãos da Vila de 
Resende, existiam << ... na referida aldêa 63 índios, sendo 23 do 
sexo masculino e 40 do feminino>> (432). 

Um pouco além, na mesma região («ent re o Paraíba e o 
Rio Preto»} , encontrava-se, em 1817, ou antes, a << ... aldeia de 

(425) 
(426) 

(427) 
(428) 

(429) 
(430) 
(431) 

(432) 

Idem. 
Idem. Esse bárbaro e " efic iente" instrumento de conquista, muitos anos depois 
ainda ti nha adeptos em Minas Gerais, conforme narrativa de Frelreyss: quando foi 
local izado, próx imo de Santana dos Ferros, um aldeame·nto hab itado por 5 O 
Puris, que haviam abandonado " . .. todas as hostíli dades contra os brancos e 
seus aliados índios, disse elle (o comandante da alud ida v ila) que estimava si 
alguem levasse a varíola para elles para dar cabo delles de uma vez'\ Frelreyss, 
238. 
Siiva, J. N. S ., 210. 
Salnt-Adolphe, J. e. R. M., Dicionário Geográfico etc., t. 1 .0, verbete São·Luiz
·Beltrão. 
Mala, 25. 
Idem, 35. 
Idem, 37, ci tando relatório de Miguel Rodrigues da Costa. Para Norberto, a 
estatíst ica é de 1820 em vez de 1821. Cf. pág. 213. 
Joaquim Norberto, 213, e Maia, 40. 
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Valença», que era habitada por «. . . quatro hordas de indige
nas ... », entre os quais se encontravam os Puris (433), cujas 
<<hordas estão aldeadas, e de paz com os conquistadores na vizi
nhança do Rio Paraíba, porém o maior numero vive errante>>. 

Impelidos pelo expansionismo dos brancos, os Puris fugiram, 
em grande parte, da margem esquerda do Paraíba (sítio antigo já 
mencionado por Knivet), procurando refúgio em outras terras. 

Em princípios do século XIX, o P. Antônio Martins Vieira 
ergueu <<na margem meridional do rio Parahiba, distante seis 
leguas da confluencia do rio Pomba ... », uma capela consagrada 
a Santo Antônio de Pádua, em torno da qual reuniu << ... muitas 
familias de indios Coroados .. . >> . 

Nessa região viviam <<quinhentos ou seiscentos Puris, disper
sos nas « ... matas da serra das Frexeiras até o Muriahe e margens 
do rio Pomba ... », que recorriam aos habitantes das cercanias 
para permutar a ipecacuanha pelo que era << . . . mais precizo 
segundo as suas necessidades ... » (434). 

Aires do Casal referiu -se à presença dos Puris no «distrito dos 
Goitacás>> (que <<formou por largo tempo a Capitania de São 
Tomé») e no curso superior do Muriaé (435). O Príncipe Maximi
liano de Wied, ao descrever a sua jornada do Rio de Janeiro à 
Bahia, feita em 1815, informou que havia <<tribos dos Coroados, 
Coropos e Puris, esta ainda selvagem e vagueante pelas vastas so
lidões situadas entre o mar e a margem norte do Paraíba . .. »(436). 
O príncipe-naturalista citou também a «. . . horda de Puris>> que 
« ... há pouco tempo se estabeleceu perto de São Fidélis ... >> (437), 
«no baixo Paraíba, nas margens do ltabapuana e nas grandes 
florestas das cercanias de Muribeca>> até o vale do ltapemirim, já 
em terras capixabas (438), onde Aires do Casal também os havia 
situado: «0 gentio Puri, que domina a parte ocidental , e central da 
província, desce ainda do beiramar, e nunca sem prejuízo dos 
cristãos, que só ocupam a proximidade da praia>> (439). 

Debret, em sua Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, 
referindo-se aos Puris, escreveu: «Ces indigênes errent encore 
sauvages dans les solitudes situées entre la mer et la rive septen
trionale du Parahiba, et s'etendent jusqu'au Rio Pomba, dans le 
province de Minas Geraes>> (440) . 

(433) 
(434) 
(435,) 
(436) 
(437) 

(438) 
(439) 
(440) 

Casal, M. A., Corografia Brasíl ica etc., 1976, 195/196. 
Joaquim Norberto, 204/205. 
Ob. cit., 203 e 205. 
Wied-Neuwied, M., Viagem ao Brasil, 103. 
Os capuchinhos italianos Vitorio de Cambiasca e Angelo Maria de Luca, em 1781, 
reuniram os Coroados em uma aldeia que se denominou São Fidélis. Cf. Piza, M. 
T., llaocara etc ., 13. 
Wied-Neuwled, 106, 123, 124, 126 e 128. 
Casal, M. A., 210. 
Debret, J . B., vol. 1, 1 o. 
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Em 1844, conforme Relatório de João Caldas Viana, Presi
dente da Provínc~ do Rio de Janeiro, apresentado à Assembléia 
Legislativa Provincial, encontravam-se dispersos, em território flu· 
minense, 1500 (um mil e quinhentos) Puris, que vagavam << ... PP 
los sertões ( ... ) sem aldeamentos, ou vivem pela maior parte 
encostados às fazendas, cujos proprietários são seus padrinhos 
de baptismo . . . >> (441). 

Quatro anos depois, em 1848, o Mons. Camilo Passalacqua 
publicou uma notícia sobre os Puris de Campos, informando: 
« . . . a 16 legoas da cidade (de Campos) ahi está a tribu dos 
Furys, que se calcula em 400 familias, habitando as margens do 
rio ltabapoana, desde o Ribeirão de Santo Eduardo para cima», 
que eram « .. . pacíficos e medrosos . .. » (442). 

Parece que muitos dos Puris da Paraíba Nova, acossados no 
século XVIII pelos invasores brancos, devem ter descido o Paraíba, 
então livre dos temíveis Goitacás, em direção de sua foz, estabele
cendo-se em São Fidélis, em Campos e nas terras ao N. da margem 
esquerda do baixo Paraíba; enquanto outras levas fugitivas subiram 
os Rios Pomba e Muriaé, em busca de Minas Gerais. 

Os Puris em Minas Gerais 

O <<Prinz Maxímilian von Wíed», em sua Viagem ao Brasil, 
observou que os Puris (como também os Coroados e Coropós) se 
haviam projet_pdo << ... até o rio Pomba ... ». esclarecendo ainda 
que <<na realidade, o principal retiro dessas tribus fica em Minas 
Gera is ... » ( 443). 

Como já vimos, os Puris, perseguidos pelos moradores das 
margens do Paraíba, devem ter demandado para os sertões das 
Alterosas. Pelo menos são evidentes as penetrações feitas por esses 
silvícolas nas direções dos cursos ascendentes do Pomba e Muriaé, 
ambos tributários do Paraíba, que lhes permitiram galgar a Serra 
das Frecheiras e adentrar as terras das Gerais, onde também se 
encontravam, pelo que se pode deduzir das informaçõs existentes, 
entre outros tapuias, hordas de Puris. 

Echwege, em suas <<Notícias e reflexões estadísticas da 
Província de Minas Gerais>>, referiu-se às «muitas tr ibus de lndios 
como Botocudos, Puris, Coroados e Coropós, que habitão o grande 
Sertão entre o Rio Doce o Rio Pomba>> (444) . 

Segundo Diogo de Vasconcelos, os taubateanos fizeram incur
sões na Zona da Mata à procura de Puris, que, apertados por 

(441) Norberto, 206 e 266, nota 353. 
(442) Passalacqua, e .. " A tribo selvagem" etc. , 287 /288. 
( 443) Wled·Neuwled, 103. 
(444) Eschwege, W., 742. 
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inimigos de todos os lados convergiam» para a região. Esses pau
listas, no afã de prear os silvícolas, percorrerag,1 terras dos vales 
do Xopotó e Piranga, do Campo Alegre dos Cari1ós (Queluz, depois 
Conselheiro Lafaiete), marcando como «ponto de encontro» o 
local designado como Espera, << ... onde as várias turmas ( ... ) 
se ajuntavam para voltarem .. . >> (445). 

O <<mapa dos aldeamentos indígenas da Província de Minas 
Gerais>>, elaborado em 20 de janeiro de 1828, relacionou as 
seguintes aldeias de Puris: 

a) «Rio Pardo e Paraíba» (<<Rio Pardo e suas vertentes»), 
que atingia a raia da Província do Rio de Janeiro. Esse estabeleci
mento foi fundado em junho de 1814 e contava ; quatorze anos 
depois, 500 índios, aproximadamen~e, que andavam » ... disper
sos nas margens do Paraíba»; 

b) «Meia Pataca na Estrada do Prezidio dos Campos Goyta
cazes», que possuía, em 1828, cerca de 400 habitantes. Haviam 
sido aldeados em 20 de setembro de 1822, em terras do atual 
Município de Cataguases, no vale do Rio Pomba; portanto, nas 
proximidades do núcleo indígena anteriormente citado; 

c) «Manoel-burgo», fundada em 25 de maio de 1819, que 
reuniu um grupo considerável de Puris, cujo número, após um 
lustro, ainda girava em torno de 1.000 indivíduos. Essa aglomeração 
de brasis deu origem ao povoado de São Paulo do Muriaé (Muni
cípio de Muriaé); 

d) «Aldeia de S. Pedro do Rio Preto Estrada de Minas a 
ltapemirim, antigam.1ª de S. Matheus». <<Esta Aldea estava formada 
no Ribeirão de S. Matheus e mudou-se para o Rio Preto 4 leguas 
ao Oriente de S. Matheus fronteira da Província do Esp. 0 Santo 
em 1826 ... ». 

A instalação inicial data de 24 de maio de 1824. A região 
deve ter sido a compreendida entre o Rio S. Mateus, afluente do 
Carangola (onde se situa o Município de Faria Lemos, criado em 
1953) e o Rio Preto, afluente do ltabapuana, no limite do Espírito 
Santo; 

e) «S.1ª Anna d'Abre Campo, e seu Sertão até o Corrego do 
Ouro», no alto curso do Rio Doce (Zona da Mata), ereta em 14 
de maio de 1821, que congregava, sete anos depois, oitocentos 
Puris (446). 

(445) Cf. Vasconcelos, D., História Antiga etc., 1.0 vcl., 307 /308. Espera, atual Municlpío 
de Rio Espera, na Zona da Mata. 

(446) Rel atório da "Di reç&o Geral dos índios" etc ., 498/500. 
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"PARTE DA NOVA CARTA DA CAPITANIA DE MINAS GERAIS levantada por 
W. L. von Eschwege". 

(W. L. von Eschwege, Pluto Brasiliensis, 1.0 vol.,trad. do alemão de Domício 
de Figueiredo Murta, Brasiliana, vol. 257, Ed. Nacional, S. Paulo, s/d). 

Vê-se no canto inferior direito (de quem olha), entre o Rio Pomba e as 
Serras "S. José", "de Geraldo" e "de Arrepiados" os Distritos dos índios 

Coroados, Coropós e Puris. 
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O zoólogo e ornitologista alemão Georg Freireyss, que em
preendeu, em julho de 1814, uma viagem a Minas Gerais, em 
companhia do célebre Barão Wilhelm Ludwig von Eschwege, em 
interessante narrativa (447) informou que a <<apenas 5 dias de 
viagem, na direção Leste, da Villa-Rica actual Ouro Preto, vivem 
várias tribus indígenas do Brazil, pelos portuguezes rechassadas 
de suas aldeias no litoral» (448). 

O ilustre companheiro de Eschwege deu notícia da existência 
de 500 (quinhentos) Puris, << ... que não parecem perigosos para 
os lavradores ... >> moradores de <<lugares fixos» que se situavam 
nas proximidades da <<villa de Sant'Anna dos Ferros» (449), atual 
município de Ferros, ao N. de ltabira e a O. do Rio Doce. O cientista 
germânico, depois de percorrer as <<nove legoas» que separavam 
Vila Rica de S·antana dos Ferros, atravessou um <<rio encachoeirado» 
e alcançou a Aldeia de Santa Rita, <<distante 5 leguas de Sant' Anna 
e à qual deram o nome de Matta dos Puris>> (450). Isto é, o sertão 
que servia de abrigo a esses índios «não reduzidos» . 

No dia seguinte, Freireyss partiu de Santa Rita , viajou oito 
horas, chegou ao <<. . . presidio de São João Baptista>>, tendo 
sido hospedado «na casa do director Geral dos indios, Capitão 
Marliere, francez de origem>> (451) . 

Viviam numa área de «20 leguas quadradas» , próxima ao 
presídio, três grupos indígenas distintos: os Coroados, calculados 
em «2000 indivíduos», os Puris reunidos em <<500 habitações 
fixas» e a tribo dos Coropós que, devido ao longo contato <<com 
os portugueses ( ... ) já perdeu muito da sua originalidade. Destes 
cerca de 200 formam uma communidade no rio Pomba ( ... ). 
Nesta tribu vivem tambem dois homens dos Parahybas e um dos 
Pacajús, duas outras tribus que habitam o territorio proximo á foz 
do rio Parahyba» (452). (Grifos da transcrição.) 

Demonstra tal relato que de fato houve emigr:ações de silví
colas do Vale do Paraíba para o interior de Minas Gerais, sempre 
fugindo da nefasta vizinhança dos colonizadores. 

Conforme narrou Freireyss, em 1811 fizeram os portugueses 
de Minas Gerais uma <<. . . manobra ardilosa para civilizar os 
Puris. Com promessa de dar-lhes ferramentas e armas, 2.000 (dois 
mil) Puris foram atrahidos à Villa Rica. Chegados eram logo agarra
dos e distribuídos entre os portuguezes para os quaes deviam 
trabalhar, naturalmente, sem ser em qualidade de escravos, mas, 
unicamente para tornarem-se cidadãos prestimosos». Mas<< .. com-

(447) Frelreyss, G. W., "Viagem a várias tribos' •. 
(448) Frelreyss, 237. 
(449) Idem, Ibidem. 
(450) Idem, 238. 
(451) Idem, Ibidem. 
(452) Freireyss , 239. 
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metteu-se o erro de não deixar os indios viverem em familia; marido 
e mulher, paes e filhos foram separados e mandados a lagares 
diversos>>. Os Puris acabaram debandando <<. . . por causa das 
pancadas recebidas, como amor á liberdade e saudades da família>>. 
~Jo entanto, tiveram que abandonar << .. . mulheres e filhos na mão 
dos algozes» (453). 

O Barão de Eschwege reduziu para dez vezes menos o número 
de ameríndios atraídos por essas promessas falazes. Entretanto, 
se houve discrepância na quantidade de vítimas, persistiu o aspecto 
insidioso do fato, descrito de forma mais ou menos concorde, pelo 
A. do Pluto Brasiliensis: 

<<Ulteriormente, duzentos índios puris haviam sido leva
dos de suas matas para Vila Rica, por meio de coação 
e mentiras. Lá chegados, foram distribuídos como reba· 
nho entre aqueles que os desejavam como escravos, não 
escapando mesmo as crianças, que foram separadas de 
seus pais. A isto se chama, nos relatórios, civilizar 
duzentos puris! É bom observar que, ao fim de um ano, 
dos duzentos índios só restavam apenas algumas crian
ças, tendo os outros morrido, quasi sempre em conse
quência dos máus tratos» (454). 

Joaquim Norberto, em seu meticuloso estudo sobre os índios 
fluminenses, deu notícia dos Puris da Serra das Frecheiras ao tratar 
do trabalho missionário do frade Florido de Castelli que, partindo 
de terras fluminenses, cruzou aquela cadeia de montanhas e foi 
<.; . .. até as povoações de Minas Gerais», para catequizar e chamar 
« .. . para o seio da Igreja» os Puris que acabaram sendo aldeados, 
<<nos fundos dos sertões das Frecheiras>> , em torno da Capela de 
S. Félix, pelo capuchinho italiano, graças à <<doação de terras no 
rio da Pomba, feita em 23 de julho de 1833» , por João Francisco 
Pinheiro (455). 

Nos primeiros dias de setembro de 1885, o engenheiro Alberto 
de Noronha Torrezão, que se encontrava no <<arraial de Abre
-Campo>> , conseguiu anotar numerosas palavras do <<vocabulário 
puri>>, obtidas de dois indígenas (Manuel José Pereira e Antônio 
Francisco Pereira), que, nessa oportunidade, referiram-se à dizi· 
mação, pelos mineiros, dos Puris daquela província (456). Mas, 
de conformidade com o que ensinou Joaquim Norberto, nos últimos 
decênios do décimo nono século havia ainda Puris vagueando 
nos sertões entre as províncias de Minas Gerais e do Espírito 
Santo (457). 

(453) Idem, 250 . 
(454.) Eschwege, W. L. von, Pluto Brasillensis, 2.0 , 304/305. 
(455) Joaquim Norberto, 206 e 266. 
(456) " Vocabulário Puri 'f, P. 1, 511 /51 4. 
(457) Silva, J. N. S., B9. 
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