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INTRODU~O 

A presen~a de popula~óes tupis no litoral foi tao acentuada no 
século XVI, que até há pouco tempo a cultura brasileira indígena era 
sinónimo de Tupi, ficando os demais povos e culturas relegados a um 
segundo plano, quando nao omitidos. 

Devido a isso muitos equívocos históricos se cometeram, como 
foi o esquecimento de grupos numericamente menores, como os 
Maromomi/Guarulho. Outros foram erroneamente incorporados entre 
os grupos tupis, como os Guaiaizá!Guaianñ. Por con ta de urna literatura 
colonial, sobretudo jesuítica, criou-se igualmente o estereótipo Tupi
Tapuia, que subs.iste até hoje no meio escolar nao academico, pelo qual 
os povos tupis eram dóceis, amigos e colaboradores dos europeus, en
quanto que os do tronco macro-je, que viviam mais no interior, eram 
atrasados e hostis ao "colonizador". 

Para reverter este desvio de enfoque alguns trabalhos f oram feí
tos, sobretudo a importante obra coordenada por Manuela Carneiro da 
Cunha ( 1992). Neste sentido nossa pesquisa visou trarer igualmente urna 
contribui~ao, sobretudo em rela~ao aos indígenas do planalto paulista. 

Reafirmamos a presen~a do grupo Tupi/Tupinikim/Tupinakim na 
regiao onde hoje é Sao Paulo e tentamos situar melhor dois grupos de 
língua do tronco macro-je: os Maromomi/Guarulho e os Guaiaruí/Guaia
nazes/Guaianii. 

Sem pretendermos encerrar a polemica histórica da questao 
Guaianá, que no ncome~o do século XX dividiu historiadores, antropó
logos e lingüistas, esperamos trarer alguma contribui~ao. A partir de 
urna análise dos ~os culturais e de algumas palavras recuperadas, le
vantamos a hipótese de que esse etnonimo, isto é, o nome do grupo, 
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designou dois povos distintos, ambos do tronco lingüístico macro-je: 
um ligado a urna etnia que habitava a serra do Mar e que faria parte de 
um complexo cultural, cu jos remanescentes teriam sido os Puri e Coro
ado do sudeste de Minas Gerais e que chamaremos de Guaianá do Su
deste; e outro, ligado a urna etnia do Sul, provável ancestral dos Kaingang 
e que designaremos como Guaianii do Sul. 

Desta forma demonstraremos que os Guaianá/Guaianii encon
trados na documenta~ao quinhentista e seiscentista nao eram de cultura 
tupi e nem viviam em Sao Paulo, como sustentou até hojea tradirao 
paulista. Por isto procuraremos demonstrar que os moradores de Pirati
ninga, por ocasiao da chegada dos portugueses, eram de cultura tupi, 
autodenominando-se Tupi e nao Tupinikim/Tupinakim, como geralmen
te sao identificados. 

Nao aprofundaremos alguns etnónimos que aparecem apenas 
ocasionalmente, como os Papaná (CAP, p. 103) e alguns outros, citados 
numaAtadaCamaradeSaoPaulo (7.7.1591, ACSP 1:423), por falta de 
mais elementos documentais para urna melhor análise. O mesmo ocor
rerá com os Karajá, que embora aparecendo repetidas vezes na docu
menta~ao compulsada (STADEN, 1900, 124, 168; LÉRY, 1578:354-5; 
VIEGAS, HCJB 9:385; CARDIM, [1625] 1978:126), deveriam viver 
no vale do Para.iba ou além Mantique~ portanto fora da regiao aqui 
enfocada. 

Para o estudo desses povos foi adotada urna classifica~ao lingüís
tica, subdividindo-os em dois blocos: os do tronco tupi (familia tupi
guarani) e os do tronco macro-je. A o~ao por este modelo <leve-se ao 
fato de este trabalho ter sido feito.numa perspectiva lingüística e por ser 
esta urna forma usual de classifica~ao étnica. Mas, na medida do possí
vel, procuraremos levantar outras características culturais que poderao 
melhor identificá-los etnicamente. 

Para fundamentar a nossa pesquisa, apresentamos na primeira 
parte deste trabalho um estudo das fontes, situando cada autor no seu 
contexto histórico. Quanto a period~ao, optamos por nao adotar a 
clássica divisao cronológica (séc. XVI e XVII), mas propusemos urna 
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outra a partir da ocupa~ao portuguesa do Sudeste e dos conflitos provo
cados pela escraviza~ao indígena, sobretudo com a Companhia de Je
sus, que a ela se opunha. 

Embora um es tu do das f ontes quinhentistas e seiscentistas já te
nha sido realizado por outros pesquisadores como Aorestan Femandes 
( 1949), Baldus (1954, 1968) e mais recentemente por Rodrigues ( 1979), 
o enfoque que daremos aquí é da toponímia e da etnonímia, mostrando 
a contribui9ao destas mesmas fontes na identifica~ao lingüístico-cultu
ral dos povos do planalto paulista. 

Quanto a grafia dos etnonimos, adotaremos as normas da Asso
ciarao Brasileira de Antropologia-Aba, que propüe que o emprego do 
nome grupal seja sem flexao de número e genero; que seja grafado com 
inicial maiúscula; que a letra /c/, seja substituída pelo /k/, como Karajá; 
que as letras /si, /xi e /j/, sejam usadas nos sons fricativos, como Xavante 
ou je; e que as semiconsoantes /i/ e /u/ ao nao constituírem sílabas ou 
estando no início das palavras, sejam grafadas comos morfemas /y/ e/ 
w/, como Kayapó ou Wayoro (In: A. RODRIGUES, 1986:10-1). 

*** 

Este trabalho foi inicialmente urna disserta9ao de Mestrado, apre
sentada ao Departamento de Lingüística - área de Semiótica e Lingüís
tica Geral (Toponímia) -, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas da Universidade de Sao Paulo, para a qual obtive urna bolsa 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq, ao qua) sou muito grato. 

Os capítulos relativos aos Guaianá e Guaiana foram publicados 
na Revista do Museu de Arqueología e Etnología da Universidade de 
Sao Paulo, vol. 8, 1998. Quero agradecer essa oportunidade e o apoio 
que sempre tive nesse importante espa~o de pesquisa. 

Agrad~o imensamente a prof'1 Dra. Maria Vicentina de Paula do 
Amaral Dick, minha orientadora, que desde o início me recebeu com 
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muito carinho e dedica~ao, mesmo durante os momentos difíceis em 
que viveu por ocasiao de doen~a em sua familia 

Aos professores Dr. Osvaldo Ceschim, da USP, Dr. Robin Wrigth 
e Wilmar d' Angelis, da Unicamp, que de forma muito amiga me intro
duziram no meio academico. O mesmo digo ao prof. Dr. John Manuel 
Monteiro, da Unicamp, cujas valiosas observa~ües me foram extrema
mente úteis, já que este trabalho muito se adentrou pela etno-história, 
assim como a proP Dra. Lúcia Helena Rangel, da PUC de Sao Paulo, 
cuja amizade e o apoio me encorajaram e estimularam nas pesquisas 
etnográficas. 

Reitero meus agradecimentos aos professores Dra. Sylvia Maria 
Schmuziger Carvalho e Dr. Erasmo D' Almeida Magalhaes, que fizeram 
parte da banca examinadora e cujas observa~ües f oram de grande valia 
para a versa.o final deste texto. E ao prof. Dr. Aryon Dall'Igna Rodrigues, 
grande autoridade no tupi antigo, que teve a delicadeza de ler este tra
balho, enriquecendo-o com suas preciosas sugestües e observa~ües. 

Nao poderia deixar de lembrar minha inna Maria Alice Prezia e 
me~s primos Laércio e Vandalci Prezia de Oliveira, que me apoiaram 
em momentos importantes nessa fase de minha vida, assim como a 
Mauricio Marsola e Maria Regina Alves Mariano, pela paciencia na 
revisao dos originais. 

Finalmente os amigos do Conselho Indigenista Missionário-Cimi, 
ao qual de certa forma continuo ligado e que sempre me apoiaram e 
incentivaram. E sobretudo os grupos indígenas que conheci e que me 
fizeram partilhar seu dia-a-dia, introduzindo-me nas suas culturas e trans
formando-me num apaixonado dessa causa. 

14 

ABREVIATURAS 

ACSP: Actas da Ctimara da Vi.lla de Siio Paulo. 

Bras: Monumenta Brasiliae. S~ao brasileira do Archivum Romanum 
Societatis Iesu, Roma. 

ABN: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

AMP: Anais do Museu Paulista. 

BNL: Biblioteca Nacional de Lisboa. 

BIHGEP: Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico 
Paranaense. 

CA: Azpilcueta Navarro et allii. Cartas avulsas (Cartas Jesuíticas 2). 

CAB: Anchieta. Cartas, infonnafoes,fragmentos históricos e sermoes. 
Acad. Bras. Letras. 

CAP: Anchieta Cartas. Coffespondencia ativa e passiva. Ed. Loyola. 

CCJ: Vasconcelos, Simao de. Cronica da Companhia de Jesus. 2 v. 

CN: Nóbrega. Cartas do Brasil (Cartas Jesuíticas 1 ). 

CPJB: Leite (org.). Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil. 3 v. 

DHPf: Cunha, A. G. Dicionário histórico das palavras portuguesas de 
origem Tupi. 

GDLP: Freire, Laudelino. Grande e novíssimo dicioná.rio da língua 
portuguesa. 

HCJB: Leite. História da Companhia de Jesus no Brasil. 10 v. 

HGB: Vamhagen. História Geral do Brasil. 6 v. 

HGCB: Holanda (org.). História Geral da Civilizafao Brasileira. 
10 v. 

HSAI: Handbook South American Indians. 5 v. 



Benedito A. Prezia ·························································· ........................................ ...... 

Lus.: Monumenta Lusitaniae. Se~ao port. do Archivum Romanum 
Societatis I esu, Roma. 

MBP I: Thevet. Manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris, Joumal de 
la. Société des Américanistes, 1929. 

MBP 11: Thevet. Manuscrito da Biblioteca Nacional de París. In: Métraux, 
1979. 

MCA: Manuscrito da. colefao de Angelis. 4 v. 

MHB: Mapas Históricos Brasileiros 

NCJ: Leite (org.). Novas Cartas Jesuíticas. 

NDLP: Ferreira, Aurélio B. H. Novo dicionário da. língua portuguesa 

NP: Leme, Pedro Taques. Nobiliarchia Paulistana Histórica e 
Genealógica. 3 v. 

PMMP: Publicat;oes do Museu Municipal de Paulínia. 

RA: Revista de Antropologia. USP. 

RAM: Revista do Arquivo Municipal. Sao Paulo. 

RGCSP: Registro Geral da. Ciimara de Sao Paulo. 

RH; Revista de História da. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas. USP. 

RIC: Revista Trimestral do Instituto do Ceará. Fortaleza. 

RIHGB: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro .. 

RIHGSP: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 

RMAE: Revista do Museu de Arqueologia e Etnología. USP. 

RMP: Revista do Museu Paulista. USP. 

TH: Anchieta. Textos históricos. Ed. Loyola. 

VA: Vasconcelos, Simao de. Vula do Venerável Pe. José de Anchieta. 

VJA: Vasconcelos, Simao de. Vi.da. do Venerável P. Joiio de Almeida.. 

VJACJ: Rodrigues, Pero. Vula do Padre José de Anchieta da. Compa
nhia de J esus. 

VLB: Vocabulário na lingua Brasílica, FFCUUSP. 2 v. 

VTP: Barbosa, Lemos. Pequeno Vocabulá.rio Tupi-Portugues. 

16 

PARTEI 

POPULA~ÓES INDÍGENAS 

E TOPÓNIMOS DO SUDESTE 



.. 

NA DOCUMENTA<;ÁO 

QUINHENTISTA E SEISCENTISTA 

A história dos povos indígenas no Brasil, gra~as aos recentes tra
balhos de etnohistória (CUNHA,1992; MONTEIR0,1994), come~a a 
merecer urna maior aten~ao da historiografía brasileira atual. Até há 
alguns anos atrás, a história indígena colonial se confundia coma Histó
ria da conquista, como o fez Honório Rodrigues no seu importante le
vantamento bibliográfico da história colonial ( 1979: 1-34 ). Para muitos 
prevalece ainda a opiniao de Vamhagen que, no século passado, escre
via que dos povos indígenas no Brasil "nao há história: há só etnografia" 
(HGB 1:30). 

Se a etnohistória esta ocupando seu lugar merecido, a toponímia 
quinhentista foi pouco explorada, excetuando alguns trabalhos clássi
cos, como os de Edelweiss ( 1967, 1986), de Sampaio ( 19001

, 

[1903]1978), e de Ayrosa (1972), comas limita~ües que estes dois últi
mos autores apresentam, como apontou Lemos Barbosa em seus estu
dos críticos (1940, 1944). 

Por sua vez a etnonímia quinhentista foi igualmente pouco 
pesquisada, excetuando o caso dos Guaianá/Guaiana, que levou lingüistas 
e historiadores a publica~ao de vários estudos específicos, 2 obra de 
Edelweiss, sobre os etnonimos Tupi e Guaraní ( 194 7 :3-17) e um tra

balho inacabado de Guérios (1949). 

Por isso procurou-se buscar nas f ontes primárias quinhentistas e 
seiscentistas - textos dos cronistas, viajantes e missionários - urna do-

1 Esta indica~o refere-se as notas sobre os termos tupis da obra de STADEN ( 1900). 
2 Ver a bibliografia preparada por AYROSA (1967:61-73), além das indica~0es apresentadas 

oeste trabalho, no capítulo referente aos Guaianá/Guaiana. 
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... cumenta~ao que pudesse resgatar estes grupos e seus respectivos 
etnonimos, procurando confrontar o que já se escreveu sobre os mes
mos. 

Privilegiamos os cronistas, viajantes e missionários, e nao a do
cumenta~ao oficial, por terem sido eles observadores especiais dos acon
tecimentos, retratando o que viram e ouviram. 

Embora esses relatos apresentem urna perce~ao do mundo exte
rior muito mais descritiva que científica - oferecendo um relato "despo
jado de padr5es de racionaliza~ao na interpreta~ao da realidade social'', 
como diria Aorestan Femandes ( 1958: 145) - , isto nao diminui o valor 
dessas obras, que guardam um caráter de depoimento. 

Neste levantamento utilizaremos os documentos históricos e 
historiográficos, na ace~ao de Honório Rodrigues (1979:XVIl). Os 
documentos históricos, elaborados "no momento e:xato do acontecimen
to '', como os relatos de viagens, cartas dos missionários e outros, sao 
importantes fontes nao apenas históricas, como também etnográficas e 
lingüísticas. Se excluímos de urna pesquisa sistemática certos registros, 
como as Atas da Cfunara da Vtla de Sao Paulo, testamentos e inventári
os, serao eventuahnente utilizados como documenta~ao auxiliar. 

Por sua vez os documentos historiográficos, chamados de "histó
ria da história" (RODRIGUES, id. ib.), embora em menor número, sao 
igualmente de grande valor para nosso trabalho, como é o caso do Tra
tado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza ou da Cronica da 

Companhia de Jesus, de Simao de Vasconcelos. 

Nesta primeira parte buscamos situar cada autor, colocando sua 
obra no contexto histórico e pessoal, o que ajudará a melhor compreen
der as diversas informa~6es ali contidas. 
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l. O PERÍODO INICIAL PORTUGuEs 

(1500-1580) 

Ao analisarmos a documenta~ao quinhentista, percebemos que 
os documentos desta fase, apesar de sua diversidade, apresentam alguns 
pontos comuns, como a surpresa <liante das maravilhas do Mundo Novo, 
tao bem analisadas por Holanda ([1959]1994) e a visao guerreira da 
conquista, que carregava urna forte marca etnocentrica. Mas alguns cro
nistas se destacaram por sua sensibilidade em buscar conhecer os povos 
indígenas de forma mais profunda, sobretudo os que viveram entre eles, 
evitando relatos fantasiosos, tao freqüentes na época. 

Procuramos dividir esta documenta~o em cinco grupos: relatos 
dos viajantes; relatos dos que viveram entre as populafoes indígenas; 
relatos dos missionários franceses; a cronica geral luso-brasileira e os 
escritos da. Companhia de Jesus. 

l. RELATO DOS VIAJANTES 

Esta fase inicial apresentou um significativo número de docu
mentos, sobretudo relatos de navegantes que aqui estiveram, como a 
Carta de Pero Vaz de Caminha (1500); Carta do Mestre Johan (1500); 
Relafao do Piloto AnOnimo (1501); Campagne du navire l'Espoir de 
Honfleur - Relation authentique du voyage du capitaine de Gonneville 
( 1503-1505); Letrera di Amerigo Vespucci de lle isole nuovamente trovate 
in quattro suoi viaggi (1504); A Nova Gazeta da Terrado Brasil (Copia 
der Newen 'Zeytung auss Presillg Landt) (1514); livro da nau Bretoa 
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que vai para a Terrado Brazil (1511); Rela~ao de António Pigafetta 
(1519-1521); Relación de las cosas sucedidas en el Rio de la Plata (1545) 
y Comentarios de Alvar Nunez Cabeza de Vaca (1555); Memoria de la 
navegación de Diego Garcia (1527); Diário da Navega~ao de Pero 
Lopes de Souza ( 1530-1532); História verdadeira de uma viagem curi

osa feita por Ulrich Schmidel (1534-1554). 

Como a maior parte <lestes textos nao tratam explícitamente das 
popula~óes indígenas aqui estudadas, apenas os tres últimos serao obje

to de nossa aprecia~ao.3 

Diego García, 

Este primeiro texto, por estar ligado as conquistas espanholas, é 
pouco citado no Brasil. Embora seu autor, Diego García (1471-1535), 
fosse portugues, em 1516 colocou-se a serví~o de Castela, tendo partido 
com Juan Diaz de Solis para urna expedi~ao ao rio da Prata. Em 1526 
voltou para a regiao, costeando o litoral do Brasil, permanecendo vários 
meses em Sao Vicente, onde esteve com o misterioso bacharel de 
Cananéia. Após a negocia~ao de 800 escravos indígenas4

, seguiu via
gem, chegando até a foz do rio da Prata, por onde subiu o rio Paraná, rio 
Paraguai. Desentendimentos com Cabot, que ali se encontrava também 
a servi~o de Castela, levaram ambos de volt.a a Espanha. 

Segundo Medina, biógrafo de Solis, quando Garcia voltou pela 
terceira vez ao rio da Prata, veio a falecer na ilha de Gomera, nos últimos 
días de setembro de 1535 (J.D. SOLIS, 331. In: ABREU, apud HGB 
1:109, nota 8). 

Deixou o relato - Memoria de la navegacion que hice este viaje 
en la parte del mar Oceano deude que sali de Ciudad de la Coruna, que 
alli me fue entregada la armada por los Officiales de S. M. que fue en el 
año de 1526 (RIHGB 1888, 15:8-13). 

3 Urna análise crítica das demais obras citadas poderá serencontradaem RODRIGUES (1979). 

• Parece ter havido um erro do copista, devendo a cifra mais correta ser 80 escravos. A nau Bretoa 
Jevou 35 escravos indígenas, entre borneos e mulheres, número que parece repetir em outras 
naus mercantes (Ver livro da nau Bretoa. In: RIBEIRO & MOREIRA NETO, 1992: 129). 
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Além de citar vários gropos indígenas pouco conhecidos, refere
se também aos Charruases [Charrua], que viviam nas ilhas dorio da 
Prata e aos Guaranies, que na época praticavam a antropofagia: "comen 
carne umana como arriba digo, tienen e matan mucho pescado e abatie 
[milho ], é siembran é cogen abatie é calabazas" (id., p. 13). 

Quanto ao Brasil, em sua passagem por Sao Vicente, aponta a 
presen~a nao apenas do bacharel, como também dos Tupi do litoral. 
Como veremos mais a frente, ao estudarmos os gropos tupis, este depoi
mento é bastante significativo para a identifica~ao <leste etnónimo, já 

que o texto é de 1527. 

Assinala também a existencia do topónimo S. Wcente, anterior 
portan to a Martim Afonso de Sousa: "E de aqui fuemos á tomar resfresco 
en S. Vicente questa en 24 grados, e alli vive un Bachiller e unos yernos" 
(id., p. 9). 

Convém observar que nos antigos mapas do Brasil, como os de 
Caverio (1505/1506) e de Ruysch (1508), já constam vários topónimos 
sulinos, como Rio iordon (ao invés de Rio de Janeiro), porto de sam 
sebastian, porto de sam vicenso e Río de Cananor (Cananéía), encon
trados no primeiro (In: CORTESÁO, 1957:243); Río Jordan, Río de S. 
Wcent e Rio de Cananor, encontrados no segundo (RUYSCH. In: 
ALMEIDA, RIHGB, 1877, 40:374). Isto indica que estes nomes teriam 
sido dados pela expedi~ao de 1501, da qual participou Vespucci (COR
TESÁO, id. p. 254-60). O mapa de Ruysch, editado por Frei Marco 
Beneventano, traz explicitamente que foi elaborado a partir das "notas 
fomecidas por Americo Vespucio" (ver mapa 1). 

Isto vem negar a afirma~ao da Frei Gaspar de Madre de Deus que 
aponta Martim Afonso como quem teria dado o topónimo Sao Vicente 
([1797] 1975:39, 44). 

Pero Lopes de Sousa 

O Diário da navegafiio de Pero Lopes de Sousa (1500?-1539), 
refere-se a expedi~ao comandada por seu irmao, Martim Afonso de Sousa, 
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Mapa 1 - Mapa da costa do Brasil, (J. RUYSCH, [1508], RIHGB, I8n, 40:374) 
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entre os anos de 1530-1532, e que marcou o início da colonizac;ao portu
guesa no Brasil. 

Segundo Varnhagen (RillGB,1861, 24:5), o texto foi escrito se
guramente por Pero de Goes, cronista da Coroa e inseparável compa
nheiro de viagem de Pero Lopes, posterionnente agraciado no Brasil 
com a capitania de Sao Tomé (Parafba do Sul). O que leva a esta hipóte
se é a semelhanc;a da grafía desse documento com outros escritos do 
cronista e também pelo fato de nunca ter sido encontrada urna assinatura 

,. 
de Pero Lopes de Sousa. E possível também que este nao soubesse es-
crever, situac;ao comum na époc~ mesmo entre a nobreza (id., ib.). A 
crítica bibliográfica do texto foi retomada recentemente por Honório 
Rodrigues (1979:9-10). 

A pesar de ser um diário de bordo com muitas informa~6es naúticas 
e geográficas, é um relato importante, pois trata da expedic;ao exploratória 
enviada por Martín Afonso ao interior do Rio de Janeiro - provavel
mente Minas Gerais -, que entrou 115 léguas terra a dentro, gastando 
dois meses de viagem. De lá trouxe muito cristal e "novas de como no 
rio de Peraguay havia muito ouro e prata" (RIHGB, 1861, 24:32). Isto 
mostra urna via de ligac;ao entre o litoral e a hacia do Paraguai, segura
mente através do rio Paraiba e Paranapanem~ tradicional rota de entra
da para aqueta regiao, ou mesmo pelo rio Grande, que divide os atuais 
estados de Minas Gerais e Sao Paulo. 

Na "boca do Rio de Janeiro", encontraram indígenas que os rece
beram com muita cordialidade: "a gente <leste rio he como a da Babia de 
todoslos Santos [que falam a mesma língua]; senam quanto he mais 
gentil gente" (id., ib.). Isto mostra urna época em que os contatos entre 
Tamoio e portugueses eram amigáveis. 

Mais urna vez o testemunho de Madre de Deus nao tem respaldo 
histórico, quando afirma que Martim Afonso nao instalou povoac;ao no 
local por ter encontrado "inumeráveis Tamoios, índios belicosos e des
confiados" ([1797)1975:41). 

O texto relata a funda~ao da vila de Sao Vicente e a instal~ao de 
outra povoa~ao a ''9 léguas dentro pelo sertam, á bordad' hum rio que se 
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" chamaPiratininga" (RIHGB, 1861, 24:66) ea malogradaexpedi~ao que 
partiu de Cananéia com 80 homens, comandada por Francisco Chaves, 
náufrago portugues e que "se obrigava em 1 O meses tornar ao dito porto 
com 400 escravos carregados de prata e ouro" (id., p. 36). 

Como afirma Honório Rodrigues "nenhum outro documento [qui
nhentista] lan~ou mais luz sobre várias quest6es intrincadas da primeira 
época de nossa história" ( 1979: 1 O). 

Do ponto de vista lingüístico, este relato de viagem apresenta 
urna toponímia litoranea típica da fase da conquista, quando os aciden
tes geográficos eram batizados com nomes portugueses e do hagiológio 
católico, como ilha de Santa Anna, ilha de Sant'André e río Sam Joiio, 
todos no Sul (id., p. 49,50 e 57). Convém observar que os topónimos 
como cabo Frio, ba.xos d'Abrolho, Rio de Janeiro, ilha de Sam Sebastiam, 
rio de Sam Vicente e ilha da Cananea já estavam consagrados pelos 
navegantes portugueses. 

Apenas alguns topónimos foram dados por Pero Lopes, quando 
afirma: "estas ilhas, a que puz nome das On~as" (id., p. 39) ou "a estas 
duas ilh~ a que puz nome de Sant' André, por ser hoje o seu dia" (id., 
p. 50). 

Evidentemente a toponímia tupi é escassa, aparecendo apenas 
alguns nomes - Pernambuco, rio de Piratíninga e río de Peraguay (Pa
raguai). 

A obra foi publicada em Lisboa somente em 1839, gra~as ao 
empenho de Varnhagen, tendo tido várias edi~ües.5 

Ulrich Schmidel 

Um relato que ainda continua inédito em portugues e que traz 

alguma info~o sobre o planalto dePiratininga é o de Ulrich Schmidel, 
escrito por volta de 1565. 

5 As referencias aquí adotadas sao da 3a. edi~o, publicada pela RIHGB (1861 , 24:9-103). A 
6a. edi~ao foi lan~ada no Río de Janeiro, em dois volumes em 1940. 
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Ele veio para a América, em 1534, juntamente com cerca de mil 
homens, para construir tres fortalezas e povoar a regiao que mais tarde 
viria ser Buenos Aires. O incendio desta vila nascente, provocado pelos 
indígenas, obrigou os espanhóis a se deslocarem para o alto Paraguai, 
onde em 1536 fundaram a vila de Assun~ao. As dificuldades e peripé
cias desta fase inicial da conquista e, sobretudo o contato com os mais 
diversos grupos indígenas, sao relatados por ele com bastante realismo, 
embora algumas veres de fonna superficial. Como diz Temaux-Compans, 
o soldado alemao "ne manquait de bon sens et sa narration porte un 
grand caractere de vérité" 6 (lntrod. In: SCHMIDEL, 1837: VII). 

O relato é rico em etnonimos e topónimos. A maior parte dos 
grupos indígenas nos é desconhecida ou representada com grafía altera
da, como os 'Zechuruas ( Charruas ). Outros podem ser melhor identifi
cados como os Toupins (Tupi) e os Carios (Carijó).1 O rio da Prata é 
denominado Parana Wassu. Convém dizer que muitos nomes ficaram 
incompreensíveis seguramente por conta dos copistas e tipógrafos. 

A narrativa se torna mais próxima de nós quando Schmidel, ao 
receber em 1552 carta do irmao, resolveu voltar para a Alemanha, inici
ando urna viagem por terra para alcan~ar o porto de Sao Vicente. No 
Natal de 1552 deixou Assun~ao, com um grupo de 20 Carijó, quatro 
espanhóis e dois portugueses. Depois de algum tempo, aJcan~avam o rio 
Paraná, entrando no território dos Tupi, que sao descritos como "fiers, 
orgueilleux et insolents. Ils parlent la rneme langue que les Carios" (id., 
p. 241).7ª Vítimas de urna emboscada, conseguem escapar com vida, 
embrenhando-se na floresta. Depois de um mes de caminhada, chegam 
a um povoado de cristaos, cujo chefe se chamava Joao Reinvielle 
(Ramalho ). A impressao nao foi das melhores, como ele relata: 

Heureusement pour nous qu 'il était absent, car ce viUage m 'avait 
tout l 'ai r d 'un repaire de brigands. Reinvielle [ Ramalho], était alié 

6 " ••• possuía bom senso e sua narra~áo tem um grande cunho de verdade". 
7 Apesar das orient~Oes da Aba, adotamos aqui o Id, por ter sido esta grafia consagrada pelo uso. 
1• "altivos, orgulhosos e insolentes. Eles falam a mesma língua dos Carijó". 
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chez d 'autres chrétiens qui habitaienl un village nommé Vicenda, 
pour conclure un traité avec eux (id., p. 245).8 

Estas duas vilas, segundo o cronista, agrupavam 800 europeus, 
além dos indígenas, que tinham Ramalho em grande considera~ao: 

11 faisait la guerra aux Portugais que ne voulaient pas reconnaítre 

ses droits.( ... ) Reinvielle est si puissant et si consideré qu'il peut 
mettre jusqu 'a cinq mi lle Indiens sous les armes, tandis qu 'on n 'en 
réunirait pas deux mille sous la baniere du roi. Nous ne trouvámes 

que sonfils: nous enfomes tres-bien rerus, quoiqu 'il nous inspirát 
plus de méfiance que les lndiens eux-meme, et en quittant ce endroit 
nous rendímes gráce au ciel d'avoir pu en sortir sains et saufs (id., 

ib.).9 

Este relato nos dá um quadro, que acreditamos ser real, do perfil 
e poderio de Joao Ramalho, justificando os constantes atritos que os 
jesuítas tiveram com ele, mais tarde. Talvez seja esta a razao da histori
ografia oficial ter esquecido este texto, visando esconder a pouco nobre 
personalidade do fundador de Santo André. 

Entretanto, há dúvidas quanto a esta segunda vila de cristaos. Seria 
Vicenda o nome do núcleo fundado por Martim Afonso em 1532, quan
do deixou um grupo de portugueses "a borda d'hum rio que se chama 
Piratininga", como vimos anteriormente? Teria havido confusao do au
tor como nome da vila de Sao Vicente ou seria um erro de transcri~ao? 

Embora este relato nao tenha tido entre nós a difusao de outros 
escritos quinhentistas, foi traduzido para o latim, frances, ingles, holan
des e espanhol. A obra, publicada em Franckfurt, em 1567, teve urna 2ª 

8 "~ nossa ~eli~idade, ele [Rarnalho] estava ausente, pois este povoado parecia um covil de 
bandidos. Remv1elle [Rarnalho] tinha ido a urn lugar onde moravarn outros cristaos, chamado 
Vicenda, para concluir um tratado de paz com eles". 

9 "~)~ [R~~] estava em guerra com os portugueses, que nao queriarn reconhecer seus 
d~Jtos .. Re1~V1elle [Rarnalho] é tao poderoso e considerado por eles, que pode mobilizar 
cmco nul índ1os, e!Kluanto que os portugueses nao conseguiriarn reunir mais que dois mil sob 
o estandarte do re1. Encontramos apenas seu filho: fomos muito bem recebidos embora ele . . . ' 
nos msp~se ~s temor que os proprios índios, e deixando o lugar, agradecemos a Deus de 
termos podido sarr de lá saos e salvos." 
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edi~ao em 1599, patrocinada por Levinus Hulsius, que serviu de base 
para a tradu~ao latina e posteriormente para a edi~ao francesa. 10 Exis
tem duas edi~5es em espanhol, editadas na Argentina.11 

2. O REl.ATO DE HANS STADEN, PRISIONEIRO 
DOS TUPINAMBÁ 

O século XVI foi rico em episódios de náufragos e aventureiros 
vivendo entre popula~6es indígenas, sendo que alguns deles nos deixa
ram relatos de suas aventuras. Infelizmente, nenhum portugues regis
trou suas experiencias, ao contrário de outros europeus que aqui estive
ram. Isto deve-se também ao fato de Portugal nao ter valorizado este 
tipo de literatura, preferindo as emocionantes narrativas de naufrágio, 
editadas como folhetos de cordel, que vieram constituir mais tarde a 
História Trágico-Marítima (SARAIVA & LOPES, 1969:317). Os ou
tros relatos ultramarinos referiam-se mais a Ásia e a África do que ªº 
Brasil. Das 22 obras escritas no século XVI, na sua maioria por missio
nários, apenas duas se referiam ao Brasil: a de Pero Magalhaes Gandavo 
e Gabriel Soares de Souza (Id., ib. p. 315-29). 

O mesmo nao aconteceu nos países europeus que viviam com 
mais intensidade a Renascen~a, como a Alemanha, Inglaterra, Fran~a e 
Itália, onde textos sobre povos nativos Ievavam muitos a sonhar com 
urna sociedade ideal. Entretanto Portugal e Espanha estavam mergulha
dos na Contra-Reforma, instaurando a inquisi~ao e perseguindo hereges 

10 O título original da obra é Wahrhaftige Berchreibung al/er und mancherley sorgfaltigen 
schijfahrten, auch viler unbekandten erfudnen Landschaften. A tradu~ao francesa, por nós 
consultada, é de 1837, (Temaux-Compans, Paris), como título: Histoire Véritable d'un voyage 
curieu.xfait par Ulrich Schmülel de Straubing, dans l'Amérique ou le nouveau monde, par le 
Brési/, et le rio de la Plata, depuis l'année 1534 jusqu'en 1554. Ou l'on verra tout ce qu'il a 
souffert pendan! ces dix-neuf ans et la description des pays et des peuples extraordinaires 
qu '11 a visité. Ouvrage écrit par lui-méme et publié de nouveau apres correction des noms des 
vi/les, des pays et-des rivieres, par Levinus Hulsius. Nuremberg, 1599. 

11 Waje de Ulrich Schmidel al Rio de la Plata, 1534-1535. Junta de Historia y Numismática 
Americana, v.l , 1903; Derrotero y Viaje a España y las Indias. Santa Fé, Inst. Social da 
Universidad Nacional del Litoral, 1938. 
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.. e cristaos .. novos. Relatos que lembrassem paganismo ou naturismo eram 
censurados ou destruídos (id., ib., p. 177 .. 8). 

Assim, através destes europeos pudemos ter um outro tipo de 
informa~ao do Brasil indígena do século XVI, tomando suas obras de 
fundamental importancia para o conhecimento destas popula~C>es. 12 

Hans Staden (152().. ?) foi um típico aventureiro alemao, que no 
afii de conhecer o novo mundo, deu .. nos um dos mais importantes rela .. 
tos etnográficos do século XVI sobre os Tupinambá do litoral paulista. 
Nascido em Hesse, esteve no Brasil pela primeira vez em 1547, com um 
navio portugues que transportava pau-brasil. Em Pernambuco, junta
mente com outros tripulantes, é solicitado a socorrer os portugueses cer
cados pelos Caeté, em Igara~u, onde teve o primeiro contato com popu
la~C>es indígenas ([1557]1988:46). De regresso a Portugal, dispós-se a 
voltar a América, conseguindo embarcar em 1550 como arcabuzeiro . 
duma nao espanhola, que vinha para iniciar a coloniza~ao do litoral 
catarinense, que na época fazia parte da Província do Paraguai. Naufra
gando nas costas do Paraná, conseguiu chegar a Sao Vicente com urna 
parte do grupo, onde pennaneceu algum tempo. Devido aos constantes 
ataques dos Tupinambá, foi contratado como canhoneiro do recém cons
truído f orte de Sao Felipe, em Bertioga. 

Capturado por esses indígenas, Staden conviven vários meses com 
eles como prisioneiro, tendo sobrevivido gra~as a sua habilidade, pas
sando-se ora por frances (id., p. 124), ora por urna pessoa de grande 
ascendencia junto a Deos (p.107-9). O próprio relato, com a riqueza de 
detalhes, nao apenas etnográficos, como também geográficos e 
toponímicos, faz pensar, como sugere Franco, que Staden era mais que 
''um hessiano simples, sincero, devoto e valente" (In: STADEN, 1988: 18). 

Finalmente em outubro de 1554, gra~as a interferencia de um 
capitao frances, conseguiu ser resgatado, voltando a sua terra natal. 

12 Para urna complementa~ao do estudo sobre estes cronistas ver RODRIGUES (1979), 
FERNANDES (1958) e BALDUS (1948). 
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Em 1557, publicou em Marburgo o relato de suas aventuras, de
dicando-o ao príncipe Felipe Landgrave de Hesse, provavelmente o pa
trocinador da obra (1557:37). Foi o quinto livro editado na Alemanha 
sobre a América e o segundo sobre o Brasil.13 

A obra teve um grande sucesso, conseguindo mais de 60 edi
~C>es, sendo traduzida para o holandes, frances, ingles e latim, língua 
literária da época. 14 A tradu~ao portuguesa só veio aparecer em 1892, 
a partir da versao francesa de Temaux-Compans, feíta por Alencar 
Araripe, mas com muitas falhas e sem notas. Com a edi~ao de 1900, 
cuja tradu~ao esteve a cargo de Alberto Lofgren, com notas de 
Teodoro Sampaio, a obra atingiu o grande público brasileiro. É esta 
que seguimos em várias cita~oes, por conservar os etnonimos indí
genas na sua forma original. Em 1942, Guiomar de Carvalho Franco 
fez nova traduyao, a partir da edi~ao prínceps, com introduyao e no
tas de Francisco A. Carvalho Franco, reproduzindo também as 52 
gravuras do texto original. 15 

Para o nosso estudo, a importancia se deve a experiencia pessoal 
do autor, que embora prisioneiro dos Tupinambá, conseguiu fazer um 
relato bastante fidedigno daquela sociedade, fugindo dos escritos da época 
que privilegiavam o fantástico e o extraordinário. Nada de animais fabu
losos ou seres diabólicos, como era comum nos relatos quinhentistas. 
Apenas os detalhes do ritual antropofágico vao merecer especial desta
que, compreensível dentro da narrativa de confronto de opostos - mun

do civilizado-Europa versus mundo selvagem-América. 

13 O primeiro foi A Nova Gazeta da terra do Brasil, editado em Augsburgo, em 1S14. 

•• A obra em alemao recebeu o útulo Wahrhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft 
der winden nacketen grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwell america gelegen 
vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbctant bis off diseü nechstvergagene jar. 
Dasie Hans Staden von Homberg, auf Hessen durch sein eygne erfarungertant und yezo 
durch den trudt an tag gibr (Verdadeira história e descri~iio de um país habitado por homens 
selvagens. nus, ferozes e antropófagos, situado no novo mundo chamado América, 
desconhecido no país de Hesse, antes e depois do nascimento de Cristo até o ano passado. 
Hans Staden de Homberg, em Hesse, o conheceu por sua própria experiencia e o faz coTIMcer 
agora gr(lfas a imprensa). 

1~ Em 1988 foi reeditada como título Duas viagens ao Brasil (ltatiaia/Edusp, Col. Reconquista 
do Brasil, la série, v. 17)). 
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Tupinambá comerciaJi:zando com portugueses. Ilustra~ao da obra de Hans Staden ( 1988: 116) 
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Por isso mesmo nao pooe fugir ao enfoque mítico-religioso, no 
qual o autor é a figura central, como bem observou Beluzzo no seu 
estudo semiótico sobre a iconografia da obra de Staden (1994:48). 

Além do seu valor etnográfico, muito rico em informa~0es 
sobre o universo tupi, podem-se destacar outros aspectos, como as 
gravuras, que inspiraram tantos artistas de sua época16, e sobretudo a 
toponimia tupi do litoral norte paulista. Sao numerosos os topóni
mos, merecendo seguramente um estudo a parte. Embora nao traga 
nenhum topónimo da regiao aqui estudada, convém destacar os que 
até hoje perduram, como Bertioga (que grafa Brikioka), Ubatuba 

( Uwatibi), Taquari, Ariró e Niteroi. Registra também o nome primi
tivo de Sao Vicente- Urbioneme, e o de Santos- Ywawasupe ([1557] 
1900:34 ). 17 

De certa importancia sao também as indica~é>es dos caminhos 
usados pelos Tupinambá nas incurs6es guerreiras para o vale do Paraíba, 
o que nos possibilita levantar as vias de comunica~ao com o planalto. 

Para nosso estudo, convém destacar a descri~ao que dá dos 
Wayganna/Guaianii (id., p. 153-4), que será analisada na segunda parte, 
pois nao coincide com a descri~ao feita por outros cronistas. Localiza 
também os grupos da regiao, como os Tuppin lkins (Tupinikim) e os 
Karios (Carijó) (1900:72-3, 154). No mapa que traz no final do livro, 
situa os Guaianii. na regiao da Serrado Mar (id., ib. p. 205). 

3. OS CRONISTAS FRANCESES 

Com os franceses, vai aparecer um outro genero literário, mais 
elaborado, que se enquadra na chamada cronica histórica. A cronica, 

surgida no final da Idade Média, teve um grande desenvolvimento na 

16 Sobre a iconografia do livro de Staden e de outros autores quinhentistas, ver BELUZZO 
(1994:47-59). 

17 Para a interpreta~ao destes dois últimos topónimos, ver FRANCO (In: STADEN,1988:71 , 
nota 92) e SAMPAIO (1987: 231 ,251). 
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" península ibérica, gra~as a contribui~ao árabe que soube enriquecer a 
tradi~o medieval, marcadamente religiosa e trovadoresca (SARANA 
& LOPES, 1969: 74). Comos descobrimentos marítimos, no século 
XV, como observou Aorestan Femandes, a sociedade da época encon
trou nesse genero "urna forma literária de expressao bastante elaborada 
e sensível, capaz de apanhá-los em toda sua instabilidade, singularidade 
e complexidade" (1958: 150). 

Por isso, oeste trabalho, privilegiamos os cronistas e os relatos 
dos que viveram entre as popula~6es indígenas, nao só por retrataremos 
fatos vivenciados, como também por serem eles próprios atores e "ob
servadores participantes" (FERNANDES, 1958: 144). 

Desde o início da chegada dos portugueses a estas terras, os fran
ceses passaram a freqüentá-la também, tomando-se os grandes concor
rentes dos lusitanos. Capistrano de Abreu chegou a afirmar que a pre
sen~a francesa criou-lhes "sérios embara~os e durante alguns anos trou
xeram indecisa a vitória e talvez a decidissem contra Portugal se mais 
persistentes fossem seus corsários" (1963:74). 

Se boa parte das expedi~6es era simplesmente comercial ou de 
corso, houve duas tentativas de colon~ao, quando vieram nao s6 mi
litares como também frades, pastores calvinistas e cartógrafos. Gra~as a 
eles possuímos boje importantes relatos, como de Jean de Léry e de 
André Thevet, que viveram a experiencia da Fran~a Antártica. Convém 
registrar também as cartas do piloto Nicolas Barré, sobre a coloniza~ao 
do Rio de Janeiro.18 Como nosso interesse sao as popula~6es indígenas 
do planalto paulista, deter-nos-emos apenas nos dois primeiros textos, já 
que os de Barré nao abrangem essa área. 

JeandeUry 

Jean de Léry (1534-1611) veio ao Brasil participando do confuso 
projeto colonizador do almirante Nicolas Durand de Vtllegagnon, co-

is A tradu~Ao portuguesa com o título Algumas cartas sobre a navegafiio do cavaleiro de 
Villegagnon, encontra-se em RIBEIRO & MOREIRA NETO (1992:107-11). 

34 

·· ···~--~~~~-~-.P.~~-~-~-~-~~~-···· ..................................................... ............................. 

nhecido como Franfa Antártica, onde se misturaram ocupa~ao militar, 
empreendimento comercial e disputa religiosa entre católicos e refor
mados calvinistas. Vtllegagnon contou inicialmente como apoio dos 
reis católicos de Fran~a e com a assistencia espiritual dos frades 
capuchinhos. 

Seguramente premido por dificuldades financeiras, recorreu a 
burguesia de Genebra que havia aderido as doutrinas da Reforma de 
Calvino. Com a ajuda económica, vieram também, em 1557, missioná
rios calvinistas, entre os quais Jean de Léry. Os confrontos religiosos e a 
instabilidade emocional do almirante fi.zeram com que esta deleg~ao 
de reformados retomasse a Europa no ano seguinte. A contra-ofensiva 
portuguesa, comandada pelo govemador Mem de Sá, conseguiu em 1560, 
pür fim a experiencia de Vtllegagnon. 

Chegando a Fran~a, Léry partiu para Genebra, para completar os 
estudos de teologia e receber o presbiterato. Ali escreveu a conflitiva 
experiencia missionária no Brasil, num opúsculo de 48 páginas, atacan
do Villegagnon e reafirmando sua fé calvinista. &litado em 1561, esta 
foi sua primeira obra. Segundo o próprio Léry, este opúsculo foi entre
gue "nesse mesmo ano de 1558 ao impressor Jean Crespin, oqual ( ... )a 
inseriu no livro dos mártires" (GA.FFAREL, Not. biograf. In: LÉRY, 
1972:XXI). 

Como Gaffarel, ao fa.zer tal referencia, nao cita esta edi~ao, pare
ce que nao a conheceu. Hojeé considerada urna obra muito rara.19 Em
bora traga o desenho do gigante Polifemo, identificado como Vtllegagnon 
( 1561 :48), tem poucas inform~6es pertinentes ao nosso trabalho, exceto 
o relato do chamado "descobrimento", que atribuí a Américo Vespuccio. 
Descreve também urna expedi~ao colonizadora portuguesa no Rio de 
Janeiro, anterior a 1532 (1561: 15). 

19 o exemplar que consultamos faz parte do acervo do IEB e tem como título: Histoire des 
choses memorables advenves en la terre dv Bresil, partie de l'Amerique Australe, sous le 
gouuernement de N. de Villeg. depuis l'an l 555 iusque a I' an 1558. MDLXI. 
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Em 1578, 17 anos depois, publicou sua mais importante obra -
Histoire d'un voyagefait en la terre du Brésil,20 após os manuscritos 
terem se extraviado duas vezes (GAFFAREL, Introd. In: LÉRY, 1972: 

XXIll). 

'&te trabalho se tomou um clássico sobre a cultura Tupinambá. 
Na opiniao de Lévi-Strauss "é o primeiro exemplo de urna etnografia 
participativa, cuja vivacidade e frescura sao inigualáveis" (An idyllamong 
the Indians, 1976:970. In: RODRIGUES, 1979:42). 

Seguramente o maior mérito de Léry foi o de ter conseguido en
trar na cultura do outro, descobrindo tra~os de sabedoria, como o famo
so diálogo do velho Tupinambá (1972: 125). Relativizou a antropofa
gia, confrontando-a com os atos de barbarismo que presenciou no cerco 
de Sancerre, por ocasiao das guerras de religiiio na Fran~a, no final do 
século XVI (GAFARREL, id., p. 155). lsto difere muito da visao 
preconceituosa do piloto Barré, que classificou o povo Tupinambá de 
"na~ao mais bárbara e estranha que existe sob o céu" e chamou as mu
lheres indígenas de "prostitutas" ([ 1557] 1992: 11 O). Como diz Milliet, 

20 O títufo completo desta primeira edi~ao foi: Histoire d'vn voyage fait en la terre dv Bresil, 
avtrement dile Amerique. Contenant la navigation, & choses remarquables, veues sur mer 
par l'auteur: Le comportemente de Villegagnon, en ce pais la. Les meurs &fafons de .vi~re 
estrange des Sauvages Ameriquains: auec un col/oque de leur langage. Ensemble la descnptwn 
des plusieurs Animaux, Arbres, Herbes, & choses singulieres, & du tout inconues par defa, 
dont <>n verra les sommaires des chapitres au commencement du liure. Non encore mis en 
lumiere, pour les causes contenues en la preface. Le tout recuilli sur les lieux par IEAN DE 
LERY natif de la Margelle, te~ de Saint Sene au Duché de Bourgogne. Pour Antoine Chuppin, 
M.D.LXXVlll. (História de urna viagem feíta aterra do Brasil, diversamente chamada América 
Contendo a naveg~o e coisas admiráveis, vistas no mar pelo autor: o comportamento de 
Villegagnon neste país. Os costumes e a maneira estranha de vi ver dos selvagens americanos, 
com um colóquio na sua língua. Junto segue a descri~ao de vários animais, árvores, plantas e 
coisas diferentes e totalmente desconhecidas além disso, das quais se verá o resumo dos 
capítulos no co~ do livro. Ainda nao publicado, devido raz0es expostas no prefácio. Tudo 
foi recolhido nos proprios lugares por JEAN DE LERY, originário da Margelle, regiao de 
Saint Sene, no Ducado da Bourgogne. Editado por Antoine Chuppin. 1578). A primeira 
tradu~o portuguesa, bastante imperfeita, apareceu em 1889, feíta por Alencar Araripe (RlliGB, 
52-11:11-371). Posteriormente a Comp. Ed. Nacional lan~ou urna 2a edi~. em 1926, com 
trad~ para o grande público, feita por Monteiro Lobato, onde foram suprimidas várias 
passagens apologéticas. A melhor tradu~o é a de Sérgio Milliet, com nOOl biográfica de 
Gaffarel e tradu~ do Colóquio por Plínio Ayrosa, (Livr.Martins, 1941 ), como título \.iagem 
a Terrado Brasil. Urna 4a edi~ saiu em 1972, em parceria coma Edusp. Recentemente, em 
1980, a obra foi retan~ pelas Edit. Itatiaia/ Edusp (Cole~oo Reconquista do Brasil, 2. série, 
V. 10). 
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Léry "revela em toda sua obra urna qualidade notável, raríssima em seu 
tempo de paixf>es e preconceitos ( ... ): o senso da relatividade dos costu
mes, a "simpatia" no sentido sociológico da palavra, que conduz a 
compreensao dos semelhantes e a análise objetiva das atitudes" (Pref. 
In: LÉRRY, 1972: XVI). 

Deixou importantes informa~ües, referentes nao só a cultura 
tupinambá, como também a cultura guaitaká, referente ao comércio si
lencioso (MÉTRAUX, 1929: 117), quando este grupo realizava trocas 
com seus vizinhos, sem dizer palavra alguma. Após o recebimento das 
mercadorias, voltavam a ser inimigos, quando podiam ser desencadea
dos sangrentos conflitos (1578:53). Ou o caráter pacífico dos Oneanan 
(Guaiana), aliados do Tupinikim, que freqüentavam as aldeias dos 
Tupinambá para "visitar amigos" (id., p. 288).Alguns críticos, como R. 
Leite, questionaram se de fato ele vivenciou todas as situa~ües narradas 
(RAM, 1947, 108:24). lndependente disto, as informa~ües que oferece 
na sua obra, o colocam entre as fontes mais importantes sobre a cultura 
tupinambá no século XVI. 

O livro é também bastante rico em vocábulos tupis, tendo sido 
analisados por Ayrosa (Notas a edi~ao de 1972). Mesmo que seu conhe
cimento do tupi tenha sido pequeno (EDELWEISS, RIHGB, 1967, 
27 5 :81-2), e que nao seja o autor do Colóquio - diálogo tupinambá que 
se encontra no final do livro -,21 foi importante sua contribui~ao no 
resgate da toponímia do Rio de Janeiro, sobretudo das aldeias, como 
mostra o estudo de Edelweiss (id., ib., p. 80-134). 

De igual importancia é a lista de povos indígenas do Sudeste, 
apresentada no Colóquio. Indica nao apenas os grupos tupis - Touou
pi-nambaoult (Tupinambá), Toupinenquin (Tupinikim), Touaiarel 

21 O próprio Colóquio sugereque seu autor era de Rouen (1578:361), oque contraria a origem 
de Léry, que era da Bowgogne, como se afinna no título da obra. Acrescenta-se também o 
depoimento de lñevet de que Villegagnon teria escrito "um dicionário e um colóquio na 
língua brasileira, e que teria distribufdo estes textos a várias personagens importantes" (In: 
GAFFAREL, 1880, 2:209, ap. BALDUS, 1954:390), o que leva a supor que Léry apropriou
se deste trabalho, apresentando-o como seu. A propria análise do texto leva também a mesma 
conclusao, como demonstrou EDELWEISS (RIHGB, 1967, 275:80-2). 
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"Touaiat (Tobajara), Teureminon (Temiminó), Margaiat (Marakajá) 
e Karios ( Carijó ), como também os grupos jes da regiao, como os 
Ouétaca (Guaitaká), Oueanen (Guaiana) e Caraia (Karajá) (LÉRY, 
1578:354-5).22 • Afirma que os Guaiana sao "sauvages que sont encore 
plus Sauvages, se tenans parmi les bois & montagnes (id., 
p. 354)23 e os Karajá, "ce sont gens d'une plus noble fa<;on & plus 
abondans en bien tant vivres qu'autremente, que non pas ceux ci 
devant nommez" (id., ib.).24 E concluí dizendo que estes povos "fa
lam diversamente" dos povos tupis acima mencionados (id., ib.). Esta 
afinna<;ao é muito importante, pois indica que os Guaiana nao f ala
vam tupi, como se analisará na segunda parte desta disserta<;ao. De 
relevancia também é a referencia aos Karajá, seguramente os mes

mos de que fala Staden. 

Além destes etnonimos, traz muitos topónimos da regiao do Es
pírito Santo, como Huuassú (Y gua9u), que deveria ser o nome tupi do 
rio Doce, cuja foz ficava num "lugar montanhoso", como assinalou o 
autor (1972:43). Ou Tapemiry, que deve ser o atual Itapemirim 
(AYROSA, nota 116. In: LÉRY, ib., p. 46) e "o bra<;o de mar e rio 

Guanabara" (LÉRY, 1972: 67). 

É de se notar a toponímia francesa registrada por ele, como Pot
au-beurre ( = manteigueira), nome dado ao Pao de A~ucar (id., p. 68); a 
ilha Ratier (=dos ratos), hoje, ilha Fiscal (MILLIET. In: LÉRY, ib., nota 
156, p. 68); Briqueterie (= olaria), Mont-Henri (= monte Henrique), 
topónimo comemorativo em homenagem ao rei Henrique II, da Fran<;a 
(id., ib., p. 69) e o Mont de Corguilleray, em homenagem ao senhor 
Felipe de Corguilleray (id., ib., p. 70).25 

22 Para os etnonimos usados no Colóquio, seguimos a edi~ao original. O próprio Léry apresenta 
algumas variantes, usando Caraia e Karaia; Oueauem e Oueanen; Toúoup. Toupinenquin e 
Toupinenquin (p. 354-5). 

23 "Sao selvagens que sao ainda mais Selvagens, vivendo no mato e na montanha". 

24 "É um povo de mais nobre aspecto e mais providos de bens, quer abundancia em víveres, 
quer em outros generos, do que os supramencionados". 

25 Devido as notas, as cita~Oes acima sao da edi~o brasileira de 1972. 
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Registra o vocábulo caramémo (1578: 93; 342) que ora significa 
tonel de vinho, ora caixa de madeira e cujo significado original seria 
cesto.u, É de se destacar este vocábulo tupi, pois Thevet o registrou 
como sendo guaianá, como veremos mais a frente. 

A obra teve pelo menos duas edi~ües em 1578 (La Rochelle e 
Rouen), e o exemplar que consultamos nao indica a cidade, o que pode 
sugerir outra tiragem. Urna segunda edi~ao saiu em Genebra, na Suí<;a, 
em 1580, com a seguinte observ~ao: "revista, corrigida e bem aumen
tada nesta segunda edi<;ao, tanto em rela~ao as gravuras como outras 
coisas notáveis acerca do autor". 

O livro foi traduzido para o holandes, alemao e latim, tendo sido 
muito divulgado na Europa até o final do século XI.X, quando perdeu o 
interesse para o grande público, pois a obra deixou de ser reeditada. 

Léry e Thevet f oram autores de referencia para pensadores do 
século XVIlI, como Montaigne e Rousseau.27 Seguramente pela seme
lhan~a de estilo, Saint-Hilaire chamou Léry de "le Montaigne des vieux 
voyageurs" (In: FRANCO, 1976: 26). 

André Thevet 

O capuchinho André Thevet (1504-1592), por muito tempo teve 
sua obra vista com urna certa reserva, nao só devido aos ataques siste
máticos de seu contemporaneo e rival Jean de Léry, como também por 
pesquisadores modernos. Baldus aponta em seus textos urna certa ine
xatidao e "com tendenciaaexageros" (1948:10). Talvez seja devido as 
referencias que faz a gigantes que viviam no sul do continente (Thevet, 
1575, 2:903) ou a peixes monstruosos (id., ib., p. 981). A iconografia 
também nao é das mais precisas, apresentando casas tupinambás com 

:!16 A YROSA afirma que a fonna mais usual deveria ser karamemoii, que traduz por cesto, baú 
(In: LÉRY. 1972:93, nota 238). BARBOS A traz também caramemuii, que traduz por cesto de 
bambu, caixa, canastra, (1955:45). 

27 Sobre influencia desses cronistas nos pensadores franceses do século XVIII, ver FRANCO 
(1976). 
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,. estilo europeu, como observou o mesmo Baldus (1948, p. 11). Segura
mente por estas imprecisf>es, tenha sido seu relato classificado de "sim
plório e confuso" por aquele etnógrafo (1954:723). 

Coube a Métraux (JSA, 1929, 21:107-26; JSA,1933, 25:31-40) 
reabilitá-lo, mostrando a importancia da Cosmographie Universelle e 
sobretudo o texto Histoire d'André Thevet Angoumoisin, também co
nhecido como Manuscrito da. Biblioteca de Paris (MBP). Por isso, pes
quisadores como Estevao Pinto afirmam que os conhecimentos da cul
tura tupinambá "estariam incompletos sem a obra de Thevet" (Pref. In: 
THEVET, 1944:8). 

Este cronista esteve duas vezes no Brasil. A primeira, provavel
mente entre os anos 1550 e 1552, na expedi~ao do almirante Coligny, 
embora pairem dúvidas quanto ao ano (PINTO. In: MÉTRAUX, 
1979:XXXVI). A segunda, ao participar do projeto de coloniz.a~ao de 
Villegagnon, entre os anos 1555 e 1556. 

Colheu suas informa~6es com um intérprete frances "qui auoit la 
demeuré long temps, qui ~avoit leur lague, religion, & croyance, en fin 
l'en fuz plus certain, ayant demeuré avec eux, & appris a parler leurdite 
lague" (1575, 2:922).28 

Tendo voltado a Fran~a, nao póde ver o final da frustrada expe
riencia francesa de coloniz.a~ao. Cosmógrafo que era, esteve mais inte
ressado em registrar as novidades da terra, do que a implanta~ao da 
colonia, como fizeram os capuchinhos franceses, no Maranhao (RO
DRIGUES, 1979: 40). 

Thevet conseguiu entrar na cultura do outro, procurando nao ape
nas o significado das palavras tupis, como também os hábitos e tradi
~6es indígenas. Foi talvez o cronista que melhor recolheu a mitologia 
tupinambá, transcrevendo um longo mito da cria~ao, com seus persona
gens: Monan [Ymuana], (=o velho, o ancestral, o primeiro pai), e seus 

28 " ••• que tinha vivido um bom tempo entre eles, e que sabia sua língua, religiao e cren~as. enfim 
- o que é bem seguro - tendo convivido com eles, aprendeu a falar sua língua". 
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auxiliares ou descendetes, como lrin-Magé [lnm-paje1, Mair-Monan e 
Sumé. No relato do dilúvio apresenta dois heróis - Tamendonare 
[Tamanduaré] e Ariconte [Aricouté]-, ancestrais dos Tupinambá e 
Temiminó. Consegue inclusive recuperar um etnonimo mítico -
Tonassearres -que parece ser a autodenomin~ao dos Tupinambá. Infe
lizmente o significado deste último vocábulo permanece obscuro, pro
vavelmente devido a falha de transcri~ao do tupi (1575, 2:915). 

Reproduziu a tradu~ao, na língua tupinambá, de tres o~6es da 

tradi~ao católica - Pai-Nosso, Ave-Maria e Credo (id., 2:925 v-926) -, 
feita talvez por algum intérprete normando. 

Registrou vários toponimos, como Morpion (id., 2:905) ou 
Morpiou, como foi grafado no Manuscrito da Biblioteca de Paris (MBP 
Il:219), nome dado a regiao de Sao Vicente, cuja etimología nao está 
bem esclarecida (SAMPAI0:1987); Riviere de Guanabara, autrement 
ditte de lanaire 29 (1575, 2:908), Paranaguafu, o rio da Prata, além do 
vocábulo Paranambouquo com o qual designa o mar - "la mer qu' ils 

• nomment Paranambouquo" (id., P. 916 v). 

Além das obras Les singularités de la France Antartique, pu
blicado simultaneamente em París e em Antuérpia, em 155830 e La 
Cosmographie Universelle, editada em Paris em 157531 Thevet publi
cou um terceiro trabalho - Histoire d'André Thevet Angoumoisin, cos
mographe du Roy, de deux voyages par lui faits aux lndes australes et 
occidentales32, em 1592, um pouco antes de sua morte, cu jo manuscri-

29 "Rio da Guanabara, também chamado de Janeiro". 
30 A tradu~o portuguesa, publicada pela&!. Nacional (1944, Col. Brasiliana, v. 219) foi feita a 

partir da 3a edi~o de 1878, preparada por Paul GAFFAREL, rec.ebendo o título portugues As 
Singularidades da Frtmfa Antártica. Em 1978 as editoras Itatiaia/E.dusp I~ urna nova 
edi~o, da qual nos servimos (Col. Reconquista do Brasil, la Série, v. 45). 

31 La Cosmographie Vniuerselle d'André Theuet cosmographe dv Roy. Ilvstree de diverses figvres 
des choses plvs remarqvables veves par l'Auteur, & incogneues de noz Anciens & Modemes, 
1575. Foi desta edi~ original, que se encontra na biblioteca de IEB, na USP, de que nos 
servimos, já que a obra nao foi traduzida para o portugues. 

32 &te texto, assim como a parte da Cosmographie Universelle referente ao Brasil foi publicado 
na Fran~a, por S. LUSSAGNET, como título Le Brésil et les Brésiliens (1953, Paris:Pays 
d'outre mer, Les Classiques de la Colonisation, 2), com sugestóes etimológicas de 
J .J .PHll..IPSON. O título completo deste manuscrito é: Histoire d'André Thevet Angoumoisin, 
cosmographe du Roy. de deux voyages par luy faits aux lndes Australes, et occidentales. 
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" to se encontra na Biblioteca Nacional de Paris (Fonds fran~ais, 

nº 15.454). 

Este texto, pouco conhecido, foi localizado por Métraux, que 
publicou separadamente alguns trechos.33 De grande interesse para nós 
é a parte publicada no Journal de la Société des Américanistes (1929, 
21), por trazer informa~ües relevantes sobre os Guaianá/Guaian~ cujo 
nome aparece grafado como Ocauan (MBP 1:122). 

4. A CRÓNICA GERAL LUSO-BRASILEIRA 
DE PERO DE .MAGAUfAEs GANDAVO 

Ao contrário da cronica histórica, que narra "o instante do acon
tecimento", como dissemos anteriormente, a cronica geral procura re
fletir sobre as "origens estruturais" <lestes mesmos acontecimentos, bus
cando "urna recria~ao monumental'' como <liria Honório Rodrigues 
( 1979: 425). Nao deve ser confundida coma cronica literária, que é um 
pequeno texto de enredo indeterininado, segundo Aurélio Buarque H. 
Ferreira ([1975] 404). 

Como o Brasil nao despertava grande interesse por parte de Por
tugal, a cronica geral <leste período é bastante limitada. Ela irá se desen
volver numa fase posterior, quando a colonia mostrar-se-ia viável e com 
perspectivas promissoras para o projeto colonial portugues. 

O único cronista geral deste período foi Pero de Magalhaes 
Gandavo (?-1576), que coma História da Província de Santa Cruz e 

Contenant lafa~on de vivre des peuples Barbares, et observation des principaux points que 
doivent tenir en leur route les Pilotes, et mariniers, pour eviter le naufrage, et autres dangers 
de ce gran Ocean, avec une reponse aux libelles d'inj~~es, publi_ées contre _le chevalier 
Villegagnon ", J 592. (História de André Thevet Angoumo1sm, cosmo~o do~· sobre duas 
viagens feítas por ele as Indias Austrais e Ocidentais. Contendo a maneira de v1ver do~ povos 
bárbaros e as observ~ües sobre os principais pontos que devern ter na sua rota os pilotos e 
marinheiros, para evitar o naufrágio e outros peri~os d_este grande~º· com urna_ resposta 
aos ataques de injúria, publicados contra o cavale1ro V1llegagnon). 81bhotheque Nat1onale de 
París. cat. 15.454. 

33 Parte deste texto (fol. 33-37) foi publicada no JSA (1933, 25:31-40). Os fol. 53-62v. foram 
editados também por este autor ([ 1928) 1979:209-19) e os fol. 114-116 foram transcritos no 
texto de 1929 (JSA, 21:107-26). 
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Tratado da Terra do Brasil, deu inicio as obras historiográficas sobre o 
Brasil. Como afirma Honório Rodrigues, os autores daquela época, "nao 
tiveram o objetivo de recriar o passado, mas de julgar o presente vivo e 
real. Com o tempo tomaram-se documentos históricos" (id., p. 426). 

Os textos de Magalhaes Gandavo,34 apesar de terem sido consi
derados como um "estágio primitivo de nossa literatura histórica brasi
leira" (RODRIGUES, id., ib. ), já revelam por parte do autor um apurado 
sentido da História, como ele próprio afirma no prólogo a História da 
Província de Santa Cruz: 

A causa principal que me obrigou a laflfar miio da presente histó

ria e sair com ella a luz. f oi por niio ha ver até agora pessoa que a 
empreendesse, havendo já setenta e tantos annos que esta Provincia 

he descoberta. A qual historia creio que mais esteve sepultada em 
tanto silencio, pelo pouco caso que os portuguezes fizeriio sempre 
da mesma província, que por faltarem na terra pessoas de enge
nho, e curiosas que per melhor estilo e mais copiosamente que eu 
a escrevessem. Porém já que os estrangeiros a tem noutra estima, 
e sabem suas particularidades melhor e mais de raíz que nós ( aos 

quaes Úlnfáriio já os portuguezes fóra della a forra dannas per 
muitas vezes) parece cousa decente e necessaria terem também os 

nossos naturaes a mesma notícia, especialmente para que todos 
aquelles que nestes Reinos vivem em pobreza nam duvidem esco
lhe-la para seu amparo ([1576] 1980:76). 

Um pouco mais adiante volta a criticar os portugueses por serem 
"pouco affei~oados a escritura", o que tem levado a colonia perder tan
tas informa~6es (id., ib.). 

31 Como o sobrenorne portugués até o século XVIII segue geralmente a tradi~ao espanhola, 
colocando primeiro o sobrenome paterno e em segundo lugar o materno, iremos man ter para 
alguns autores o sobrenome composto, já que sao geralmente conhecidos pelo último 
sobrenome, como neste caso, Gandavo. Na própria obra seu nome aparece como Pero de 
Magalhiies, e CamOes, no poema que fez especialmente para o livro, chama-o simplesmente 
de Magalhaes (In: GANDAVO, 1576)1980:70). Mas para as referencias bibliográficas 
adotaremos o último sobrenome. Mantemos aqui a forma Gandavo e nao Giindavo, como 
optou RODRIGUF.S ( 1979:426), por ser aqueta a mais usual. 
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Nascido em Braga, descendia de flamengos, já que Ganda.vo ou 
Gantois significa natural de Gand, cidade de F1andres, boje Bélgica, 
como anotou Capistrano de Abreu (lntr. In: GANDAVO, 1980: 13). Foi 
grande humanista e excelente latinis~ vindo seguramente daí sua ami
zade com Camóes, que lhe compüs urna poesia para servir dedicatória a 
Dom Lionis Pereira, para servir provavelmente o patrocinador da edi~áo 

do livro (id., p. 70-3). 
A História da Província de Santa Cruz publicada em 1575, deve 

ter sido escrita depois do Tratado da Terra e Gente do Brasil, como pro
póe Capistrano de Abreu, já que esta obra nao faz referencia a divisao do 
Brasil emdois govemos, ocorridaem 1573 (lntrcxl. In: GANDAVO, 1980: 
13). Mas um estudo mais exaustivo de Pereira Filho concluiu que a Histó
ria é a forma definitiva do Tratado que aparece com várias ~, se
guramente alteradas pelos copistas (As duas versoes do Tratado, 1961: 
83-107. In: RODRIGlffiS, id. p. 429). Este crítico localizou duas edi~6es 
do Tratado, escritas provavelrnente em 1567 e 1569, concluindo que a 
obra foi refundida e ampliada, resultando na História da Província de 
Santa Cruz. Tal vez, por isso, apenas esta última obra possua a chance la da 
Inquisi~o autorizando a publi~áo ([1576] 1980: 69). 

Como se verifica na introdu~áo, a obra foi urna espécie de "pro
paganda de imi~áo", como diria Capistrano de Abreu (In: GANDAVO, 
1980: 15), para aqueles que desejavam sair da pobreza e tentar a sorte 
num país recém conquistado, "onde os borneos vivem todos abastados e 
fora das necessidades que ca padecem" (Id., ib. p. 65). Isto vai explicar o 
caráter mais geral, dando enfase a coisas curiosas e as descobertas de 
ouro, metais e pedras preciosas. 

Convém destacar as informa~ües que traz sobre os costumes dos 
Aimorés, que viviam no interior da capitania de Porto Seguro, segura
mente, na regiao do Jequitinhonha, boje Minas (id., p. 140-1). Traz tam

bém a descri~o do caráter andarilho dos povos tupis, ao relatar, no últi
mo capítulo, a migra~ao de um grande grupo, que saindo do litoral 
pemambucano chegou as terras do Pero "os quaes como nam tenham 
fazendas que os detenham em suas patrias, e seu intento nam sejam 
outro senam buscar sempre terras novas, afim de lhes parecer que acha-
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rao nellas immortalidade e descan~o perpétuo, aconteceu levanterem-se 
huns poucos de suas terras, e meterem-se pelo sertáo dentro" (id., 
p. 144). 

O texto de Gandavo nao tem o valor do trabalho de Gabriel So
ares, que escreveu um pouco depois, mas teve o mérito de ser pioneiro e 
de fazer parte do grupo de escritores que descobriu para os europeus a 
, , 
Africa, Asia e Brasil, realizando urna verdadeira "revolu~áo cultural que 
trouxe importantes subsídios a cultura portuguesa e européia, pela reve
la~áo do homem novo, da flora e fauna desconhecidos" (RODRIGUES, 
1979:432). 

Como bom observador deixou algumas indica~ües lingüísticas, 
das quais urna se tomou clássica, sendo repetida até boje: 

A lingoa de que usam, toda pela costa, he huma: ainda que em 

cenos vocabulos differe n'algumas panes; mas nam de maneira 

que se deixem huns aos outros de entender. ( ... )Alguns vocabulos 

ha nella de que nam usam senam as femeas, e outros que nam 

servem senam pera os machos: carece de tres letras, convem a 

saber, nam se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna de espanto 

porque assi nam tem Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem 

desordenadamente sem terem disto conta, nem peso, nem medida 

(p.123-4). 

O Tratado da Terra e Gente do Brasil foi reeditado em Lisboa 
somente em 1826, sendo reimpresso no Brasil, em 1858, pela Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (v. 21). Em 1837 foi editada 
na Fran~a, por Temaux-Compans, a Histoire de la Province de Sancta 
Cruz aparecendo em 1922 a versáo inglesa (RODRIGUES, id., p. 429-
30). Apenas em 1924 foi lan~ada no Brasil urna edi~áo crítica das duas 
obras, preparada por Rodolf o Garcia, com introdu~ao de Capistrano de 
Abreu.35 

35 Em 1980 esta edi~ao crítica foi reirnpressa pelas editoras Itatiaia/&lusp (Col. Reconquista do 
Brasil, Nova Série, v.12). 
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.. 5. OS ESCRITOS MISSIONÁRIOS 

Ao se analisar a documenta~ao missionária do século XVI, que 
foi basicamente urna produ~ao jesuítica, depara-se com um enonne acer
vo, nao só pela quantidade, como também pela diversidade de trabalhos, 
contrastando com a penúria da produ~ao literária da época. Sao cartas, 
obras históricas, biografias, relatos sobre aterra (fauna, flora), relatos 
etnográficos, gramáticas, vocabulários, obras literárias (poesia, tea
tro), serm0es, além de obras catequéticas e infonnes internos. 

Infelizmente, com a persegui~ao pombalina, nao só parte desse 
material extraviou-se, como também criou-se um clima anti-jesuítico 
que perdurou por muito tempo, dificultando urna avalia~ao mais objeti
va da obra produzida. 

Com Capistrano de Abreu e sobretodo com Serafim Leite, muita 
documenta~ao foi recuperada, real~ando certos aspectos até entao pou
co analisados. Mesmo quando hoje se reavaliam a prática missionária e 
a estreita liga~ao dos jesuítas com o projeto colonial, que levaram a 
destrui~ao de muitos povos indígenas (HOORNAERT et al., 1977; 
PAIVA; 1982; AZZI, 1988) convém destacar porém a contribui~ao 
jesuítica a cultura e a fonna~ao da nacionalidade brasileira, como acen
tuou Afranio Peixoto (Nota prelim In: NÓBREGA, 1988:8). 

Duas características podem-se apontar nesta fase: o interesse pelo 
idioma tupi e o catolicismo guerreiro. 

O interesse pelas línguas indígenas, sobretodo a língua brasílica 
ou língua geral, se deve ao trabalho de catequese, sem o domínio da 
qual ela seria falha. O estudo dessa língua era urna prática em todas a 
casas da Companhia e Nóbrega propüs que, ao invés do grego se estu
dasse o tupi, que chamou de latim da terra (2.12.1557, Bras. 15:44. In: 
HCJB 2:563). Seu sucessor, o Pe. Luís da G~ como relata o Pe. Pereira, 
"ordenou que ouvesse cada dia huma hora de li~ao da lingoa brasilica, 
que quá chamamos de grego; e elle hé o mestre dela pola saber entender 
e explicar suas regras milhor que todos, posto que sejao muy boas lingoas" 
(11.9.1560, CPJ 3:306). lsto explica a grande produ~ao de textos tupis, 
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como catecismos, ora~6es, poesías, teatro, vocabulário e sobretodo a 
Arte (gramática), composta por Anchieta. 

Como reconhece Edelweiss ( 1969: 142-143), os jesuítas foram os 
pioneiros e os grandes cultores do tupi primitivo, como ele o denomina. 

Tiveram igual interesse por outros idiomas, como o dos Ybirajara, 
por parte de Pero Correia, que fez um pequeno léxico (VASCONCE
LOS, CCJ 1 :262) e o dos Maromomi, por Manuel Viegas, que elaborou 
urna gramática e um vocabulário (VJACJ, p. 66). 

Um outro aspecto que marcou este período foi o que Hoor-Naert 
chama de catolicismo guerreiro ( 1978:31-58). Era o espírito da contra
ref orma, igualmente influenciado pela guerra de reconquista da penín
sula ibérica sobre os mouros. Predomina va a perspectiva "salvacionista" 
e a imposi~ao dos padr6es católicos, resumidos no axioma que dominou 
por muito tempo o mundo ocidental - jora da lgreja niio há salvaciio. 
Isto excluía a "cultura do outro", no sentido analisado por Todorov 
(1990:227-9), tomando a Igreja intolerante e fechada (AZZI, 1988:91). 
Nao havia aquele olhar de simpatía, encontrado nos franceses, que se 
surpreendiam com a sabedoria e a agudeza de inteligencia dos povos 
tupis (D' ABEVIl.LE, (1614] 1945).36 

Por outro lado sabiam que a sobrevivencia da missao dependía da 
sobrevivencia da colonia portuguesa. Se os portugueses fossem expul
sos, fracassaria o projeto missionário. Isto ajuda a explicar também o 
envolvimento militar de muitos missionários. 

Nos escritos dos primeiros jesuítas há julgamentos duros em re
la~o aos indígenas, como este de Anchieta: "Sao tao bárbaros e indómitos 
que parecem estar mais perto da natureza das feras que dos homens" 
(CAP, p. 76). Em algumas cartas, como a de Azpilcueta Navarro, encon
tramos a mesma visao preconceituosa Ao descrever um ritual indígenas 

36 "Em verdade, imaginava eu que iria encontrar verdadeiros animais ferozes, homeos selvageos 
e rudes; eogaoei-me totalmente.( .. . ) Sao muito raciocinadores e só se deixam levar pela razao 
e jamais sem conhecimento de causa. Estudam tudo o que dizem e suas censuras sao sempre 
baseadas narazao. Porisso mesmo querem que lhes retribuam na mesma moeda" ([1614) 1945: 
242-3). 
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,. afirma que ao bailar, fazem "gestos, torcendo a boca e dando uivos como 
perros [caes]" (CA, p. 173) 

Esta maneira de ver irá explicar a pequena quantidade de textos 
etnográficos, embora tenham convivido muito próximos destas popula
~ües e apesar de formarem um grupo numeroso e com muitos padres. 
Convém lembrar que em 1584 já eram 142 religiosos, dos quais 70 sa
cerdotes (ANCHIETA, Carta Ánua,37 CAP, p. 501). 

A pobreza dos textos etnográficos foi compensada pela abundan
cia de registros, o que levou Capistrano de Abreu afirmar que "a Histó
ria do Brasil nao poderia ser escrita antes da história da Companhia de 
Jesus" (In: LEITE, HCJB 2:631 ). 

O grande acervo dos jesuítas, na sua maior parte cartas e relatóri
os, está conservado no Arquivo Geral da Companhia de Jesus, em Roma, 
e nos arquivos europeus (Portugal,. Itália, Fran~a, Espanha, Bélgica e 
Holanda)38• O material existente no Brasil é limitado, já que suas biblio
tecas sofreram "vários atentados", sem contar o "descuido dos próprios 
jesuítas, cupim, naufrágio, a invasao holandesa, e, sobretudo a persegui
~ao pombalina [que] produziram efeitos catastróficos para a cultura his
tórica do Brasil" (LEITE, ib., 1: XXIII-N). 

Gon~alves Dias, ao visitar a regiao Norte, em 1851, para um le
vantamento das escolase acervos, a pedido do govemo imperial, afir

mava que em 1831 havia ainda mil volumes do arquivo dos jesuítas do 
Maranhao, e que nessa sua viagem já nao encontrara mais nada. E con
clui: "Os vinte anos depois que decorreram, bastaram para consumar 
essa obra de destrui~ao. Nada há boje que aproveitar do arquivo dos 
Jesuítas !" (Exames dos archivos dos mosteiros e repart. públicas, Rev. 
/nst. Bras., 1853:377. In: HCJB, ib.). 

37 Carta Anua ou Carta Anual é o n;latório que os jesuítas mandavam anuaJmente para Roma 
sobre o andamento da província E a tradu~ literal da foona latina Annuae Letterae. 

38 No Arquivo Geral, em Roma, existe a Monumenta Brasilia, composta por 28 volumes, dos 
quais os tres primeiros foram publicados no Brasil por LEITE, com o nome de Carta dos 
Primeiros Jesuftas do Brasil. Para maiores infonna~Oes, tanto do Aiquivo Geral, quanto dos 
arquivos europeus ver as indi~ de LEITE (HCJB, 1: XXI-XXVII; v. 8 e 9). 
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E o Maranhao nao foi o único caso. A Babia parece ter sido urna 
exc~ao, gra~as a atua~ao do Conde dos Arcos, pois em 1818 Martius 
encontrou na antiga biblioteca da Companhia de Jesus, em Salvador, 
cerca de 12.000 volumes (SPIX & MARTIUS, [ 1823] 1981, 2: 145 ). Mas 
nao sabemos o destino deste grande acervo. 

Alguma coisa ficou em nosso país, como o importante Códice da 
Biblioteca Nacional (Cod. 1, 5, 2, 38), com 226 folhas, contendo cartas 
dos jesuítas entre os anos 1549 a 1568, publicadas posteriormente pela 
Academia Brasileira de Letras.39 Sao também de grande valor vários 
escritos da Companhia de Jesus, que pertenceram a biblioteca particular 
de Félix Pacheco, comprados pelo Departamento de Cultura do Municí
pio de Sao Paulo, na década de 30.40 

Face a dificuldade de acesso a enorme documenta~ao que se en
contra no exterior, para este nosso estudo consultamos apenas os textos 
publicados no Brasil. 

A produ~ao jesuítica, a que se refere este trabalho, pode ser clas
sificada em tres grupos: cartas, obras históricas e textos etnográficos. 

As cartas, que poderiam ser chamadas de cronica epistolar, foram 
um instrumento de grande valor, nao só para a Companhia de Jesus, como 
também para o Brasil. Honório Rodrigues anota que "as info~ües 

jesuíticas representam urna fase primitiva da cronica brasileira" ( 1979:264). 

Desde o início foram estimuladas nao s6 pelo próprio fundador, 
lnácio de Loyola, como também por todos os Superiores Gerais (LEI1E, 

lntrod., CPJ 1 :54-6). Além de trazerem noticias, eram um estímulo para 

)9 !=º~ diz o ~ogo de 1_878 da Biblioteca Nacional, "este registro das cartas dos padres 
.JCSu1tas, esc:nptas ~o _Brasil á casa de S. Roque, de LisbOa. onde assitiam os seus prelados, 
foraofferec1do á B1bhoteca Real [ao tempo de D. Joao VI) pelo Conselheiro Diogo de Toledo 
Lara Ordonhez. que o houvera em presente do Marquez de Pombal" (Cat dos Mss. da Bibl. 
Nac., 1878, 1: 36. In: A. PEIXOTO, Nota Prelim., CA, p.33). 

40 Entre estas obras encontram-se: lmagem da Virtude, do P. Franco; urna col~ao completa dos 
Avisos, Letras EdijicanJes, várias edi~ de trabalhos do Pe. Figueira; vários textos de Andúeta; 
as obras completas de Vieira, Simao de Vascoocelos, Joao de Lucena, Nieremberg, Maffei, 
Acosta, Montoya, Mamiani, o De Rusticis Brasiliae Rebus Canninum, de José Rodrigues de 
Meto; urna edi~o de 1651 de urna carta de Nóbrega e urna cópia de 1622 do Vocabulario na 
Lingua Brasilica, (AYROSA, Prefácio Vocab. na Lingua Brasl1ica., 1938:18-20). 
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A os missionários dos vários continentes e visavam igualmente "dar infor
~6es para o acerto do govemo e manter o espírito de familia" (id., 

1937:137). 

O desejo de notícias era tanto que o Padre Blasquez conta que certa 
vez, numa missao da Babia, os religiosos ficaram até o amanhecer lendo 
cartas chegadas de Portugal (CA, p. 436). O interesse era recíproco, pois 
as cartas do Brasil enviadas a Portugal chegavam no mesmo ano a Roma, 
sendo logo depois distribuídas para os colégios da Europa e da Ásia (LEl
TE, Introd. Geral, CPJ, 1:53). Por isso, a partir de 1562, a pedido dos 
alemaes, passaram a ser traduzidas para o latim para que pudessem ser 
compreendidas com mais facilidade. As cartas do Brasil tinham pois urna 
tradu~ao espanhola, italiana e latina, o que fez com que muitas delas fos
sem salvas dos vários cataclismos que atingiram essa ordem religiosa. 

A partir do recorte do nosso trabalho, escolhemos basicamente as . 
cartas escritas na capitania de Sao Vicente e Rio de Janeiro, que fome-
cem informa~6es mais pertinentes ao nosso estudo. O perfil de seus 
autores se baseará sobretudo nas informa~6es biográficas contidas nas 
obras de Serafun Leite (HCJB, v. 8 e 9; Introd. a CPJ, v. 1-3). 

Manoel da. Nóbrega 

Este missionário ( 1517-1570) fez parte do primeiro grupo de je
suítas que veio com Tomé de Souza em 1549, tendo participado da fun
da~ao da cidade de Salvador. Em fins de 1552 partiu para a capitanía de 
Sao Vicente, e no ano seguinte, já como primeiro provincial do Brasil, 
fundou a missao de Piratininga, onde, em 1554, foi erguida a casa de 
Sao Paulo. Acalentava o projeto de alcan~ar o interior, visando a con
versao dos Ybirajara e Carijó (Guaraní). Nao chegou a concretizá-lo em 
virtude das proibi~6es do govemador Tomé de Souza, que seguía as 
orienta~&s régias para se respeitar o Tratado de Tordesilhas, pois estes 
grupos viviam em regi6es pertencentes a Castela. Mas se dispos a fun
dar a missao de Mani~oba, para onde enviou alguns padres e irmaos 

(FRANCO. In: CN, p. 39). 
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Permanecen em Sao Vicente até inícios de 1556, voltando a Babia, 
onde passou a ter urna participa~ao direta nos assuntos da colonia, so
bretudo após a chegada de Mém de Sá, terceiro govemador geral, de 
quem era conselheiro. Com ele voltou ao Sudeste, participando da ex
pulsao dos franceses e na fun~áo do Rio de Janeiro, assim como na 
instal~ao do colégio da Companhia, do qual tomou-se superior. Ficou 
no cargo de provincial do Brasil até 1560, quando f oi substituído por 
Luís da Gra. Neste mesmo ano retomou ao Rio de Janeiro, onde sua 
pouca saúde o reteve. 

Mesmo assim, teve destacado papel nas negocia~&s de paz com 
os Tamoio de Iperoig, em 1564, quando ficou refém, juntamente com 
Anchieta (CAP, p. 208-53). Morreu no Rio de Janeiro, em 1570, aos 53 
anos de idade. 

Em razáo do destaque dado a Anchieta pela historiografia oficial, 
sobretudo pela aura de santo que o envolveu, Nóbrega ficou relegado a 
segundo plano. Foi reabilitado oeste século por historiadores como 
Capistrano de Abreu, José Honório Rodrigues e Serafim Leite.41 Apesar 
do reconhecimento de seu trabalho, sua prática missionária e sua íntima 
liga~áo com o projeto colonial fizeram com que fosse objeto de crítica 
por parte dos modernos historiadores católicos, como Hoornaert 
(1978:48-49) e Beozzo (1983:14-15). 

Nóbrega foi um dos jesuítas que mais escreveu, conservando-se 
dele 63 cartas, das quais 52 em portugues. Para este trabalho consulta
mos suas cartas (NÓBREGA [1933] 1988) e as coletaneas organizadas 
por Serafim Leite (1940,1954). 

Em todos estes escritos mostra sua visáo pastoral e política na 
consolid~ao da obra missionária, que para ele era também a consolida
~ªº do império portugues. "Esta terra é nossa empresa" (CN, p. 82), 
diria ao chegar ao Brasil. Como observa Bosi, sente-se em seus traba-

41 Sobre Nóbrega, ver o estudo biobibliográfico feíto por LEITE ( I 955;HCJB, 1,2 e 9). Em 
1955 foi .també~ ~ublicado em Coimbra Cartas do Brasil e mais escritos (Opera Omnia). A 
Acadenua Brasileira de Letras lan~ou, em 1931, urna coletanea com 21 cartas, que em 1988 
foram reeditadas pelas editoras ltatiais/Edusp (Col. Reconquista do Brasil, 2ª série, v. 17). 
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,. lhos "o tra~o pragmático do administrador" (1974:22). E como adminis
trador pragmático, propunha algumas vezes a sujei~ao, pelas armas, dos 
grupos indígenas rebeldes (CN, p. 216). 

Entretanto teve, sobretodo nos primeiros anos de Brasil, o cuida
do de registrar os costumes dos habitantes da terra, como se ve em lnfor
maffio das Terras do Brasil ( 1552) (CN, p. 97-102), que pode ser consi
derado seu relato etnográfico. Como os demais missionários da época, 
em alguns de seus escritos revela urna visao etnocentrica acerca dos 
povos indígenas, o que mostra urna certa dificuldade em entrar no mun
do do outro. Como diz Azzi, "a visao de conquista gerava no missioná
rio urna atitude de monólogo e nao de diálogo com rel~ao as outras 
culturas e religi0es" (1988:91). Mas em outros, mostra-se preocupado 
em como adaptar a tradi~ao católica com os costumes indígenas, como 
revelam as perguntas feitas e as dúvidas levantadas nurna carta escrita 
em 1552 (Carta ao Pe. Mestre Simao, 1552, CN, p. 141-2). 

A longa carta que escreveu a Tomé de Souza, em 1559, traz mui
tas inf orma~0es sobre o relacionamento entre portugueses e indígenas 
(CN, p. 196).42 Na missiva ao Pe. Luís Gon~alves descreve de maneira 
pouco lisonjeira Joao Ramalho e seus filhos, que para ele eram urna 
"petra scandali",43 pois viviam conforme os costumes indígenas, casan
do-se com várias mullieres e participando de rituais guerreiros, o que 
chocava os padr0es moralistas da contra-reforma. 

Se no início se posicionou contra a escravidao - como se le na 
carta de 1549 ao mestre Simao, propondo a cria~ao de aldeias distantes 
das vi las portuguesas para se evitar urna escraviza~ao sistemática desses 
povos (CN, p. 81) - alguns anos mais tarde propüe urna estratégia 
guerreira de conquista, em carta escrita ao rei, fazendo apelo a tradi~ao 
guerreira de Portugal de ser "entre todas as na~0es a mais temida e obe

decida" (NCJ, p. 77). 

'2 "Oeste mesmo ódio que se tem ao Gentio, nasce nao lhe chamarem sinao caes, [como] tratarem
nos como caes, nao olhando o que diz.em os santos que a verdadeira justi~a tem compaixao e 
nao indigna~ao" (CN, p. 197). 

•) "Pedra de escAndalo", expressao tirada dos Evangelhos. 
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Diante do quadro existente na colonia, entende-se o elogio que 
Tomé de Souza fez aos jesuítas, ao dizer "que o Brasil nao era senao 
aqueles padres" .44 

Quanto a toponímia, Nóbrega é bastante modesto, mas é um dos 
poucos que dá nome ao rio que teve importancia capital na vida dos 
moradores do planalto: " ... e foi a mortandade tanta que fizeram nos 
Tupis, que despovoaram o rio Grande [Tzete] e vinham fugindo para o 
mar de S. Vicente (CN, p. 217. Grifo nosso). 

Neste texto chama de Tupi os moradores do Tiete, identificando
os com os indígenas da regiao de Sao Vicente, que em outros textos sao 
chamados de Tupi, o que levaria a supor urna semelhan~a étnica. 

LuísdaGra 

Luís da Gra ( 1523-1609) foi também urna figura importante nes
ta fase inicial da colon~o. Natural de Lisboa entrou na Companhia 
de Jesus em 1543, sendo nomeado reitor do colégio dessa cidade. Sua 
vinda ao Brasil foi proposta pelo visitador de Portugal, para "desfazer a 
opiniao de que os doutos se deixavam em Portugal" (HCJB 2:472). Na 
Bahia, onde chegou em 1553, ficou como urna espécie de Vice-Provin
cial durante as ausencias de Nóbrega. Desta f onna tomou-se seu natural 
sucessor no provincialato, cargo que ocupou de 1559 a 1570. 

Acompanhou de perto o trabalho missionário, estimulou o en
sino da língua tupi e esmerou-se em mantera pureza da fé, aceitando ser 
nomeado assessor do Santo Ofício. Já idoso, foi transferido para o colé
gio de Pernambuco, onde faleceu aos 86 anos. Escreveu bem menos que 
Nóbrega e Anchieta. Duas de suas cartas apresentam interesse para nos
so trabalho, ambas redigidas de Piratininga ao fundador Inácio de Loyola 
(8.7.1556 e 7.4.1557, CPJ 2:286 e 359). 

Na carta de 1556 refere-se a Casa de Piratininga e aos planos de 
Nóbrega para transformá-la em colégio "por ser aqui escala para muchas 

44 ''Disse-nos [Tomé de Souza] e penso que o dissera a el-Rei, que o Brasil nao era sen3o nossos 
Padres" (Carta do Pe. Antonio de Quadros, 17 .3.1554. In: PEIXOTO, Introd. Apud, CA, p. 45). 

53 



Benedito A. Prezia 
...... ·::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::.·. ;::::::: .... 

,. naciones de los Indios" (CPJ 2:291 ). Queixa-se também da inconstancia 
indígen~ nas constantes trocas de moradia e um costume pouco regis
trado, como a ida ao litoral para ''fazer sal": 

Lo que maior difficultad nos haze es la muda11fa contina desta 

gentes, que no atura en un lugar sino mui poco, porque como las 

casas de tierra que usan o de palma no duran sino hasta tres o 

quatro años, vanse a hazer otras en otro lugar; ( ... ) y lo peior es, 

que no se mudan juntos, sino espargidos. ( ... ) Y los mochachos 

espargidos siguen a sus padres. Son también tan sin cuidado, que 

si van a la mar a hazer sal, detienense luego un año, y si van al 

campo muchos45 primero que buelvan (Id., p. 292). 

Antonio Rodrigues 

Natural de Lisboa, Antonio Rodrigues ( 1516-1568) teve urna vida 
de aventuras, quando resolveu partir de Sevilha com outros mil homens, 
em 1534, na expedi~ao de Dom Pedro de Mendoza, nomeado governa
dor do Rio da Prata (Carta de 31.5.1553, CPJ 1:470). Juntamente com 
Ulrich Schmidel, que fazia parte do mesmo grupo, ajudou na funda~ao 
das vilas de Buenos Aires e Assun~ao (LEITE, 1937:118). Numa via
gem cheia de peripécias, cu jo relato se encontra na sua importante carta 
de maio de 1553 (CPJ 1 :468-481 ), percorreu o atual Mato Grosso, Bolí
via e o Chaco, tendo tido contato com muitos grupos indígenas. 

Em 1552 voltou as terras portuguesas, chegando a Sao Vicente 
entre os meses de abril e maio, confonne registra a carta do Pe. Leonar
do Nunes, que se refere a chegada de uns castelhanos vindos do Peru e 
de outros, procedentes do Paraguai (Carta de 29.6.1552, CPJ 1 :336). 

Ao contrário dos outros mercenários, Rodrigues se preocupava 
com a conversao a fé cristii daqueles povos. Em 1553, aos 37 anos, foi 
admitido por N6brega na Companhia de Jesus. Participou da funda~ao 
da casa de Piratining~ a 29 de agosto desse ano, da qual foi o primeiro 

43 Neste ponto a frase parece estar truncada 
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mestre-escola (ANCHIEIJ\, CPJ 2: 106; LEIIB, 1965: 147-59). Em 1556 
seguiu para a Bahia para ser ordenado sacerdote. 

Grande amigo de Mem de S~ chegou a manter com ele corres
pondencia. Acompanhou-o várias vezes em suas campanhas militares, 
pois aliava sua experiencia de soldado ao domínio da língua tupi, já que 
conhecia o guarani, que é da mesma familia lingüística. 

Notabilizou-se sobretudo por suas qualidades artísticas, tendo or
ganizado por onde passava corais de meninos cantores. Possuía boa cul
tura humanísti~ pois sua cartas registram várias cita~ües latinas e ao falar 
dos meninos indígenas da Bahía que recolhia em sua escol~ afirma que 
eles faziam lembrar os "meninos estudantes pobres que iam estudar em 
Salamanca" (In: LEl1E, 1965:159). lsto leva a suporque tivesse freqüen
tado a célebre universidade castelhana 

Em 1566 partiu com Mem de Sá e outros padres para o Rio de 
Janeiro, na armada que iria expulsar os franceses e Tamoio da regiao. 
Vítima de enfermidade desconheci~ morreu em 1568, aos 52 anos, de
pois de ver criado ali o colégio da Companhia 

&creveu oito cartas, das quais a mais importante é a que redigiu 
em Sao Vicente, na qual relata sua viagem ao Mato Grosso e Bolivia 
Alguns povos podem ser identificados, como os Paresi, que chama de 
Paraís (CPJ 1 :475, nota 20), descrevendo-os como "gente lavradora, muy 
amigos de los christianos ( ... ) [e] no comen carne humana" (CPJ 1: 475). 

Preocupava-se coma dissolu~ao dos costumes praticada pelos sol
dados castelhanos no Paraguai e propc)e o envio de missionários, dizendo 
que os Carij6 já esperavam ao Pe. Leonardo Nunes, a quem chamavam de 
Bareachú (CPJ 1:341). Serafim Leite, analisando o manuscrito original 
(CPJ 1 :341-2, nota 9), acredita que o vocábulo correto seria Abaré ªf" ("o 
missionário grande", o chefe dos missionários).46 

Refere-se também ao trabalho de catequese do Pe. Nuno Gabriel, 
no Paraguai, que havia conseguido dos indígenas de Assun~ao - segura
mente Carij6, como afinna mais a frente (id., p. 479) -, que deixassem 

* Vasconcelos afinna que este título - Barbaclué -, como escreve, era dado a Nobrega (CCJ, 
l :243). Como é um nome genérico, é possível que ambos fossem chamados de Abaré-afu. 
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" "todos sus vícios, scilicet, para no comer carne humana, para no se 
pintar, para no matar, etc. Fue cosa para se alabar a Dios ( ... ) porque 
siendo de antes grandes comedores de hombres, agora ya VI legoas al 
derredor no los comen" (CPJ, 1 :478. Grifo nosso ). Este é um importante 
dado etnográfico, que indica que a antropofagia era um tra~o da cultura 
primitjva guarani. 

Infelizmente é muito lacónico na parte que nos interessa, que se
ria o interior de Sao Paulo e Paraná. Afirma apenas que percorreu 360 
léguas, através de ''unos gentiles llamados Tupinachinas" (id., p. 480). 
Com este nome designa seguramente os Tupi da regiao do Paranapane
ma, por onde passava o caminho do Paraguai para o litoral. 

Seriam tal vez estes os Paraná de que fala o jesuíta Roque Gonzalez 
e que viviam nas proximidades da redu~ao de San Ignacio del Parana, a 
beira do Paranapanema (Carta de 1613. In: DUARTE, 1978:52). Pos
suíam os mesmos hábitos dos Tupi da costa, como "cativar índios de 
outras na~óes" matando-os "com grandes bebedeiras e dando-se novos 
nomes" (GONZALEZ. In: DUARIB, id., ib.). 

. Rodrigues é um dos poucos jesuítas a chamar os Tupi de Tupina
chinas/Tupinakim, talvez por ter vivido entre os Guarani. Este ponto 
será analisado na segunda parte da disserta~ao. 

Leonardo Nunes 

Nao se sabe ao certo. em que ano nasceu, mas Leonardo Nones 
entrou na Companhia de Jesus em 1548, já ordenado padre. Veio no ano 
seguinte para o Brasil, juntamente com Nóbrega, coma idade entre 25 e 
30 anos, como sup<)e Serafim Leite (CPJ l :37). Foi nesse mesmo ano de 
chegada, 1549, enviado para a capitania de Sao Vicente, onde fundou 
um colégio. Seu trabalho marcou muito estes primeiros tempos de 
catequese, tendo sido provavelmente o primeiro jesuíta a alcan~ar os 
campos de Piratininga, já em 1550, bem antes de Nóbrega (CPJ 1 :207). 
Enviado a Roma em junho de 1554 para relatar os trabalhos do Brasil, 
morreu na viagem, aos 35 anos, vítima de um naufrágio. Deixou quatro 
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cartas:novembrode 1550(CPJ 1:200),20.6.1551(CPJ1:231),junhode 
1551(CPJ1:237), 29.6.1552 (CPJ 1:335) e 5.8.1552 (NCJ, p. 135). 

Estes textos sao de grande importancia histórica, pois relatam os 
primórdios da ocup~ao do planalto e os contatos com os portugueses 
que ali viviam dispersos. Partiu dele a sugestao para que esses colonos 
se agrupassem para fundar urna vila, que mais tarde se tomaria Santo 
André da Borda do Campo (CPJ 1 :207-8). 

Segundo ele, havia na regiao de Sao Vicente "alderredor [de] 4 6 
5 poblaciones" indígenas (CPJ 1:134), contrariando a opiniao de Frei 
Gaspar da Madre de Deos que afirma que nao existiam aldeias nessa 
regiao, pois Martim Afonso nao as encontrou ([1797]1975:44-5). 

Nones relata também o encontro que teve com um jovem de 20 
anos, mameluco e que desde pequeno se criara entre os Tupi, vivendo 
"dos o tres jornadas de aqui" e que "anda desnudo como indio, sin saber 
ninguna cosa de nuestra lengua" (CPJ 1 :236). O padre nao conseguiu 
convence-lo de acompanhá-lo imediatamente, "mas prometió que como 
ally acabasse donde andava a cassar y pescar se vendria para mym" O 
rapaz voltou, como prometido e parece que permaneceu em Sao Vicente . 
E conclui: "Destes son muchos los que andan por la tierra adentro assí 
hombres como mugeres, que se perden por falta de socorro [espiritual]" 
(id., ib.). 

É de se lamentar que nao tenha se conservado nenh1:1m registro 
desses portugueses e mamelucos que viveram entre os indígenas, o que 
poderia ter enriquecido muito o conhecimento dessa fase inicial de con tato. 

Leonardo Nones foi também incansável na lota contra a escravi
za~ao indígena na capitania de Sao Vicente (CPJ 1:233-7). 

Pero Con-eia 41 

Pero Correia (?-1554) exerceu importante papel no início da obra 
jesuítica na capitania de Sao Vicente. Já era "morador em esta Villa de 

47 Para o sobrenome deste jesuíta adotaremos a fonna Correia, usada modernamente, por ser 
assirn grafado nas edi~ atuais, mantendo porém a forma Correa, quando aparecer no original. 
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A Sam Visente" em 1542, como consta na escritura de terra lavrada nesta 
capitania (In: CPJ 1 :459-64). Parece ter estado em Porto Seguro, onde o 
donatário lhe havia prometido a filha em casamento. Lá atuou na cha
mada pacificOfiio dos indígenas, como relata na carta de maryo de 1553 
(CPJ 1 :442). Nao ocorrendo o casamento, pois a filha de Pero de Cam
pos se casara com outro, voltou para Sao Vicente, onde em 1549 conhe
ceu os jesuítas que acabavam de chegar, sendo-lhes de grande valia. 

Atraído pelo trabalho missionário, no final desse ano entrou para 
a Companhia de Jesus, tomando-se "o melhor üngua do Brasil" no dizer 
de Nóbrega (In: CPJ 1:45), que contava com ele para a tao sonhada 
missao do Paraguai. 

Além do tupi, chegou a ter conhecimento da língua dos lgbiraiaral 
Ybirajara, que seriam talvez os ancestrais dos Kaingang, como veremos 
na segunda parte deste livro. Como relata Vasconcelos, "ardia em zelo o 
Irmao Pero Correa por ir levar-lhes a luz do Evangelho; tinhajá tomado 
por escrito os vocábulos e modos de falar desta gente, de um índio que 
tinha estado entre eles cativo, e certificava estas notícias" (CO 1 :262). 
Infelizmente este vocabulário ybirajara deve ter se extraviado, o que 
dificulta a identificac;ao deste povo. 

Das seis cartas deixadas por Correia, as mais importantes para o 
nosso trabalho sao as de junho de 1551, nas quais relata as expediy6es 
que os jesuítas fizeram pelo 1iete, antes da fundac;ao do aldeamento de 
Sao Paulo (8. 6.1551, CPJ 1:219-23; 20.6.51, id., p. 223-9; junho, id. 
p. 230-1). 

Na carta de marc;o de 1553 fala modestamente de sua formac;ao 
intelectual e pede ao provincial de Lisboa vários livros devocionais e de 
teologia (CPJ 1:440-2) o que mostra que foi urna pessoa de boa cultura 
- algo raro no Brasil quinhentista - e nao um simples aventureiro. 

A carta que escreveu a 18. 7 .1554, um pouco antes de sua morte, 
relata conflitos entre Carijó e Tupi, além de fazer referencia a missao de 
Maniyoba (NCJ, p. 170). 

Quando se pensou ordená-lo sacerdote, Nóbrega teve que pedir 

ao hispo da Babia urna dispensa especial, tendo em vista seu passado 
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escravista, devido a "homicídios voluntários que tem, dalguns índios 
desta terra" (15.6.1553, NO, p. 43). 

Foi morto pelos Carijó, juntamente como Ir. Joao de Sousa, vítima 
de intrigas de espanhóis que viviam entre esses indígenas (CCJ 1 :264-5). 

Diogo Jácome 

Nao há muitas informa~6es sobre este jesuíta e nem sobre o ano 
de seu nascimento. Veio para o Brasil em 1549,juntamente com Nóbrega, 
tendo aprendido bem a língua tupi. Além de bom catequista, fazia 
alpercatas e ensinava marcenaria aos indígenas. Trabalhou em várias 
capitanias, como Babia, Porto Seguro, Ilhéus, Sao Vicente e Espírito 
Santo, onde faleceu em abril de 1565. 

A carta, que deixou, foi escrita de Sao Vicente, provavelmente 
em junho de 1551, dando informac;6es sobre esta fase inicial. Talvez 
seja o único a descrever as aldeias do planalto, antes da chegada dos 
jesuítas, afirmando que eram "povoac;ao de Indios [com] quatrocentas 
almas" (CPJ 1 :242). 

Relata também o episódio pouco conhecido, em que o Pe. Leo
nardo Nones quase fora espancado pelos filhos de Joao Ramalho. Exco
mungado pelo vigário de Sao Vicente48, seguramente por viver sem o 
casamento religioso, Ramalho teve que deixar a contragosto o local onde 
o Pe. Leonardo celebrava. 

E saindo, sairiio também dous filhos seus da terra, com elle, de 

maneira que se determinaram pera, como acabasse a missa, de 

lhe darem na cabera. ( ... )E assi tiveriio miio ne/le, e despois vieriio 

os filhos com suas armas, que siio huns homens como salvagens, 

contra o nosso mesmo Padre, e elle assentado de joelhos diante 

delles apare/hado a receber o que viesse (id., p. 244 ). 

48 A partir de referencias de CAMARGO (A lgreja na História de S. Paulo, 1940), LEITE 
afinna que em 1553, o vigário de Sao Vicente era o Pe. Sirnao de Lucena, que pennaneceu no 
cargo por 18 anos (In: CCJ 1:244). 
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No último momento resolveram nao espancá-lo em público, e 
avisaram "que se saísse fora de sua casa, senao que lhe dariao com hum 

pao polla ca~a" (id., ib.). 

Desperta igualmente a aten~ao o caso de duas mamelucas, "am
bas innas e casadas com homens brancos", e que passaram a vi ver na 
aldeia de indígenas inimigos (CPJ 1 :245). Numa das investidas contra 
urna fortaleza, provavelmente a de Bertioga, onde viveu Staden, como 
supüe Leite (id., íb., nota 10), foram elas quem comandaram o ataque, 
levando "XXX indios que estavao de resguardo da terra e hum homem 
branco, e os que ficarao, ficararn muyto mal feridos de frechadas, e 
também levarao a artelharia que puderam, e puseram f oguo as casas 
de palha; só huma de telha avía em que se salvarao os feridos" (id., p. 

246). 

Este é talvez o único registro de um ataque liderado por mullieres 
mamelucas que passaram para o lado contrário, combatendo seus paren
tes portugueses. Mas a partícipa~ao e a lideran~a de mullieres nas guer
ras nao era raro entre os povos tupis (VASCONCELOS, VA, p. 40; 

TIIBY.ET, MBP, II:218). 

Ba/Jhasar F ernandes 

Ao contrário dos demais, Balthasar Femandes ( 1538-1628) veio 
bem mais tarde ao Brasil, acompanhando o visitador lgnácio de Azeve
do em 1566. Foi mandado para Piratininga, permanecendo ali vários 
anos, juntamente com Vicente Rodrigues, Manoel de Chaves e Manoel 
Viegas. Dele foram conservadas duas cartas: de 5.12.1567 (CA, p. 507-
13) e a de 22.4.1568 (CA, p. 524-28). 

Na primeira apresenta interessante relato de Piratininga. Fala na 
existencia de seis aldeias, num raio de "duas a tres leguas ( ... ) afora 
outras casinhas que estao por diversas partes, dos quaes uns sao christaos 
e outros nao" (CA, p. 509). Aquí já se nota o processo de agrupamento 
das aldeias indígenas feíto pelos jesuítas, pois das doze existentes por 
ocasiao dachegada dos portugueses (CAB, p. 321), havia apenas seis. 
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Na carta de 1568, além de se referir aos pajés, a cren~a no 
Curypyrans (Curupira), as epidemias e fornes que assolavam a re
giao, vistas sempre como um castigo (CA, p. 511 ), relata a discrimi
na~ao que os indígenas sofriam por parte dos moradores de Pirati
ninga (id., p. 527). Descreve também o episódio em que os padres 
f oram avisados de um acidente, com perigo de vida, ocorrido com 
J oao Ramalho, "um homem branco que ha 60 annos que está nesta 
terra" (id., ib.), o que indica ele ter chegado ao Brasil por volta de 
1508. Já nao morava mais em Piratininga, pois os missionários, para 
chegar no local onde estava, tiveram que ir de barco "a correr por 
águas que estavam pelo campo por onde haviam de passar, por ser 
grande a cheia" (id., ib.). Parece que Ramalho nao exercia mais o 

cargo de capitao-mor de Piratininga, fun~ao que tinha em 1562, por 
ocasiao do ataque dos Tupi de Mogi (ACSP, 28.5.1562). E concluí o 
jesuíta, dizendo que o ex-capitao mór "nao morreu deste acidente" 
(id., p. 528). 

Balthasar Femandes será transferido mais tarde para a Babia, onde 
falecerá em 1628, com 90 anos de idade. 

Manuel Viegas 

Manuel Viegas (1539-1608) é também urna figura importante 
no estudo das popula~ües indígenas de Sao Paulo. Natural de Portu
gal, veio para o Brasil num grupo de crian~as óñas (Bras., 6:5. In: 
HCJB 1 :575), tendo entrado para a Companhia de Jesus em 1556, 
aos 17 anos. Dedicou-se ao estudo da gramática e de casos de cons
ciencia. Ordenado sacerdote na Babia, foi enviado para Sao Vicente 
e posteriormente para Piratininga, onde juntamente com Anchieta, 
interessou-se pela catequese dos Maromomi. Como relata Pero 
Rodrigues na biografia de Anchieta, "tresladou nessa nova língua 
[maromomi] a doutrina que estava feita para os Índios da costa, e fez 
vocabulário muito copioso, e ajudou o P. José a compor a Arte da 
gramática, com que facilmente se aprende [a língua maromomi], e 
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Renúncía de Joáo Ramal/to ao cargo de vereador 
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com isto vai por <liante a conversao e salva~ao <lestes pobres" 
(VJACJ:66).49 

Por aí se ve que era nao apenas um bom língua, como também 
um lingüista, tendo ajudado Anchieta a compor a gramática na língua 

. 
maromorru. 

Mais tarde parte desses Maromomi foram aldeados na missao de 
Nossa Senhora da Concei~ao dos Guarulhos (PETRONE, 1994:130; 
MONTEIRO, 1984:40-41 ; LEITE, RillGSP, 1937, 32:253-257). 

Pe. Cristóvao de Gouveia, visitador dos jesuítas, deixou um belo 
testemunho a seu respeito, reproduzido por Vasconcelos numa rela~ao 
sobre os primeiros jesuítas: " ... que ainda que a Ella [a esta terra] nam 
viera por outra cou~ mais qúe pera ver o P. Manoel Viegas, dera por 
bem empregados os trabalhos de tam largos Mares, como sam os de 
Portugal pera estas partes" (VJA., 1 b, verso). 

Dele ficou urna importante carta de 21.3.1585 sobre seu trabalho 
junto aos Maromomi, reproduzindo algumas palavras nesta língua - are 
("sacerdote") e Nhamii nhaxé muna ("Deus") -, sendo tal vez as únicas 
que se conservaram deste povo, já que seu Vocabulá.rio deve ter se per
dido. 

Nesta carta apresenta urna rela~ao de povos jes, como os Goianii 
(Guaianá/Guaianá), Carajá, lbira ha qui yara (provavelmente os 
Ybirajara de outros documentos). Destes todos afirma: "E toda esta gen
te tem urna língua, de que eu já sei muito" (Lus. 69:62. In: HCJB, 9:385). 
Este depoimento é importante, pois mostra um parentesco lingüístico 
entre estes grupos, como analisaremos na segunda parte. 

É de Viegas esta pertinente observa~ao: "E muitos Padres, que 
vem de lá teólogos, nos dizem que, se pudesse ser, dariam metade de sua 

49 OLIVEIRO RODRIGUES, nesta mesma obra. narraque vindo aJguns Marornomi a Bertioga, 
foi até lá "o Padre José, que entao era Superior e por seu companheiro, o Padre Manuel 
Viegas, e em quinze dias que ali esteve, por meio de urna escrava, intérprete, fez o padre um 
peda~o de vocabulário e também um princípio de arte, mas como por ocupa~ao do cargo, e 
outras que lhe sobrevieram, nao podia ali assistir, deixou o negócio ao Padre Manuel Viegas, 
que tomou esta nova empresa tao de propósito e co~u a tratar este gentio com tanto amor 
e zelo, que parece que nao cuidava e nem tratava de outra coisa" (id., ib.). 

63 



Benedito A. Prezia ....... ·:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :: :::: ..... 

" teologia pela língua [o saber a língua indígena]. E eu digo a V.P. que nao 
darei minha língua por toda sua teologia" (id., ib.). 

Leonardo do Vale 

A obra de Leonardo do Vale (1538-1591) merece um destaque 
especial neste capítulo da cronica epistolar, pois além das c~, é o 
provável autor do Vocabulário na I.ingua Brastlica, um dos mrus com
pletos vocabulários tupis elaborados no século XVI. 

Nascido em Portugal, deve ter vindo crian~a para o Brasil, pois 
foi admitido na Companhia de Jesus em Sao Vicente, em 1553, com 
apenas 15 anos de idade. Em nenhum catálogo da congrega~ao antes de 
1560, consta este nome e sim o de Antonio do Vale e Antonio Gon~al
ves do Vale (LEITE In: CPJ, 3:86*). Talvez para evitar confusao com 
outros Antonios que devia haver na Babia onde estudou, ao ser crisma
do em 1558, teria adotado o nome de Leonardo, em homenagem ao Pe. 
Leonardo Nunes que o introduziu na congrega~ao, conforme hipótese 
sugerida por Leite (id., ib., p. 87*). 

· Foi ordenado sacerdote na Babia, em 1560, onde permaneceu 
por algum tempo. Voltou para o Sul, tres anos depois, com Estácio de 
Sá, na expedi~ao que expulsou os franceses do Río de Janeiro (CA, p. 

469-77). 
Em 1567 retomou a Babia, onde em 1572 deu um curso de lfngua 

brasi1ica para "todo los estudiantes de la casa y los nuestros y algunos 
Padres", como relata um documento desta época ([CAXA]ABN, 1897, 
19:96). Neste texto, atribuído a Caxa, além de assinalar duas vezes que 
era grande língua (id., p. 84 e 96), afirma que "el Pe. Leonardo compuso 
este año urna doctrina en la lengua del Brasil, quase tresladando la q 
hizo el Pe. Marcos Jorge de buena memoria" (id., ib., p. 117). 

Em 1584 já estava de volta para Piratininga, onde permanecen 
até sua morte, em 1591, aos 53 anos de idade. 

Trouxe urna grande colabora~ao ao estudo do tupi, conforme se 

ve no necrológio feíto pelo provincial Mar~al Beliarte: 
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F alece u em Piratininga. no dia 2 de Maio de 1591. o P. Leonardo 
do Vale. príncipe sem dúvida dos línguas do Brasil. eloquentíssimo 
como Túlio [Cícero}, que até os Indios se admiravam do seu talen

to e grafa singular ( ... ); e, junto com o P. Nóbrega e os primeiros 

Padres, tomou sobre si muitos traba/has e os levou a cabo niio sem 
notávelfruto. E compós o "Vocabulário" daque/a língua, óptimo, 

abundante, e muito útil, com que é fácil aprende (In: LEITE, CPJ 
3:91 *). 

Isso veio dissipar as dúvidas quanto a autoria desse importante 
Vocabulário encontrado na col~ao de Félix Pacheco, do qual Pero del 
Castilho, jesuíta capixaba, era apontado como provável autor (A YROSA, 
Pref., Vocabul. lingua Brasilica, 1938: 11 ). Rodrigues, na biografia de 
Anchieta, escrita por vol ta de 1605, afirma que "trasladou o Irmao José 
o Catecismo, deu princípio ao Vocabulário" (VJACJ, p. 66). Talvez 
fosse este mesmo Vocabulário, retrabalhado posteriomente por Leonar
do do Vale. Provavelmente Vasconcelos tenha se baseado neste depoi
mento de Rodrigues para indicar Anchieta como autor de um vocabulá
rio (VA, p. 33). 

Entretanto Serafim Leite, através de vários artigos, procurou de
monstrar a autoria de Leonardo do Vale (Brotéria, 1936, 23(2-3):109-11 ; 
Revista de Portugal, 1946, 50:181-90).0 texto permanecen inédito por 
longos anos, tendo sido publicado primeiramente em 1938, em Sao Paulo, 
~as ao trabalho de Ayrosa, que reproduziu um exemplar copiado em 
Sao Paulo, em 1622 (1938:168). Em 1952 e 53 Drumond publicou urna 
nova edi~ao, a partir de um exemplar conservado na Biblioteca Nacional 
de Lisboa, de melhor qualidade.50 O Vocabulário registra vários toponi
mos: urna serrano Espírito Santo (Serra de mestraluo na Cpta. do Spirito 
Santo=Jacul) e 13 nomes de rios de várias capitanias. 

É de se estranhar que tenha sido omisso quanto a capitania de Sao 
Vicente, trazendo apenas o Paraupaba, coma seguinte observ~ao: "Rio 

.50 Boletim da Faculdade de Filosojia, Ciéncias e Letras (Sao Paulo: USP, 137 (23),1952, v. l ; 
164 (26),1953, v. 2). 
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do Maranhiio em Sam \ticente, porq. procede de mtas. lagoas" (VLB, 
2: 106). Embora a l~ao do Paraupaba seja incerta, parece ter sido 
identificado como Araguaia, na época considerado "um b~o" do Ama

zonas, entao chamado de Maranhiio ou Pará (ARAÚJO [1623]. In: LEl
TE, 1937:104).51 A regiao central do Brasil fazia partedacapitaniade Sao 
Vicente, sendo por isso chamado de rio do Maranhiio em Sam Vicente. 52 

Os rios citados sao: Rio do Maranhiio= Tapucurugoafu; Rio de 
S. Freo. da banda do norte=Pará; Rio Real=Piaguig; Rio Grande de 
Porto Seguro=Jequitenhea; Rio das Contas=Joeceá; Rio das Caravella 
iunto do Porto Seguro=lggoaru; Reis Magos q. está na Cpta. do Spirito 
Sancto=Nhumpagoa6; Rio Doce=lggoaru; Rio de Janeiro=Nheteroya; 
Rio de S. Freo. da banda do Sul=<;uparagui; Rio dos Patos nos 
Carijos=Jun2mirim; Rio da prata=lggoafu (VLB, 2:106). 

Traz também um registro importante, mais tarde usado na topo
nírnia paulista: 1igete [Tyete ], é que é traduzido por madre do rio. Esta 
designa~ao arcaica nao se refere a nascente do rio, mas ao "leito do rio 
até a extrema das margens, quando o rio transbordando, alaga terras 
ribeirinhas" como registra Aurélio B. Ferreira no verbete miie do río, 
variante de madre do río (1975:865). 

Alguns vocábulos sao indicados como específicos dos Tupi da 
capitanía de Sao Vicente (VLB, 1 :71,79 e 87). No comentário sobre o 
eclipse da lua, o vocabulário anota: " ... outros como os Tupinmnbás di-,, 
zem q. he hum tigre. Os Tupis dizem que he hüa serpente" (id., p.108). E 
urna observa~ao importante, refor~ando a tese de que os indígenas de 
Sao Vicente eram chamados de Tupi e nao Tupinikim, como se verá mais 

a frente. 

~· O rio Paraupaba teve diversas locali~. No século XVlll os paulistas ~a deno_minar 
Paraupaba, tanto o rio Araguaia - "como este dito rio no tempo seco nungua as s~ aguas. 
ficando somente algumas p<>fas, daí veio chamarem-lhe Paráupáva. que quer dti.er, ~ 
cortado"- (Notícias de A. Pires de Campos ... , 1769. In: TAUNAY, 1981:210). quanto o n o 
Tocantins - "por este Rio dos Tocantins, a que os Paulistas chamam de Paraipabá" -(Ano~. 
Dos diversos caminhos de que os moradores de Sao Paulo se servem .... In: TAUNAY, id., p. 
206). Para mais informayües ver FERREIRA ( 1960 e 1977). 

s2 Quanto ~ dimensao primitiva da capitanía de Sao Vicente, ver o mapa elaborado por PETRONE 
(1995:48). 
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O número de topónimos capixabas e a ausencia de indica~ao de 
variantes dialetais da regiao do Espírito Santo, parecem indicar que o 
Vocabulário teria sido elaborado com vocábulos dessa área. Mas só urna 
análise mais específica do léxico, poderia levar a urna afinna~ao conclu
s1va. 

Convém ainda assinalar nomes de parentesco que passaram a 
designar etnonimos, como Tamiya [Tamuya] ="avo" (1 :48); Tobajara 
= "cunhado de homem ou marido de irma" (1 :87); o mesmo vocábulo 
significa também "contrário, hostil" (1 :81); 1igmimino [Tymimino/ 
Temiminó] ="neta ou neto do homem" (2:49). 

De suas cartas que se conservaram, apenas urna se refere a Pirati
ninga (26.6.1565), quando descreve os trabalhos catequéticos no planal
to, a penúria em que vivía a popula~ao local e a participa~ao dos indíge
nas cristaos na ocup~ao do Rio de Janeiro (CA, p. 469-477). 

# 

6. A OBRA DE JOSE DE ANCHIETA 

Um destaque especial merece José ou Joseph de Anchieta (1533-
1597), cujo nome está íntimamente ligado a história de Piratininga. Em
bora seja mais conhecido e estudado como literato (PINTO, 1972; CAR
DOS O, 1977:11-3) e tupinólogo (DRUMOND. In:: ANCHIETA, 
1990:7-17; BARBOSA, Verbum, 1950, 7), de grande relevancia sao 
também suas as cartas e seus textos históricos e etnográficos. 

Nascido em Tenerife, nas Canárias, era de fanu1ia basca. Face 
a persegui~ao que o imperador Carlos V moveu contra sua fanu1ia, 
seus pais tiveram que deixar Biscaia, mudando-se para as ilhas do 
Atlantico. Esta é a razao p~~ue Anchieta nao pode estudar em 
Castela, devendo ir para Coimbra (PEIX01D. Introd. In: ANCHIE
TA, 1932:19-20). 

Pelo lado paterno, seu avo, Juan de Anchieta, era primo de Beltran 
de Oñas y Loyola, pai de Inácio de Loyola, fundador da ordem dos 
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S and-itate e-t mtr íU/UJiJ darucr 
Objt ÍA't 'Bra/ilia _y Jµnj/ lfj>f ~6+ 

Pe. José de Anchieta Autor anonimo. 
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jesuítas (id., ib.). Em em 1551, aos 17 anos, entrou para a Companhia de 
Jesus, vindo dois anos depois para o Brasil, por problemas de saúde. 

Com breve passagem pela Bahía, foi mandado por Nóbrega para 
a capitania de Sao Vicente, tendo sido encarregado da ~ao das cartas 
e das aulas de gramática ou latim, na recém fundada casa de Piratininga. 
Dedicou-se ao estudo do tupi, elaborando urna Arte de Granuí.tica, poe
sias, autos sacros e textos catequéticos, todos em tupi (ANCHIETA, 
1977; 1989 b: 569-667). 

Em 1566 voltou para a Bahia, onde f oi ordenado sacerdote, 
retomando no ano seguinte a Sao Vicente, como superior. Seus traba
lhos e sua destacada atua':rªº fizeram com que f osse no meado provincial 
do Brasil, em 1577, cargo que ocupou até 1587. Devido as críticas feítas 
por alguns padres mais rígidos, que reclamavam de sua condescenden
cia para com religiosos enfermos (FERREIRA, Carta de 3.1585. In: 
CAP, p. 387-8) e aos seus problemas de saúde, ele foi afastado do cargo, 
em 1583, pelo visitador Cristóvao de Gouveia. Mesmo sem ter um man
dato oficial, participou de atos importantes, como a Congrega':rªº Pro
vincial de 1592, realizada na Bahía, onde assinou o texto que respodia as 
acusa':rOeS de Gabriel Soares, como se verá mais a frente.53 

O final de seus dias passou no Espírito Santo, falecendo na mis
sao de Reritiba, aos 63 anos de idade. 

As cartas 

Anchieta, assim como Nóbrega, foi também um grande cronista 
epistolar, tendo escrito cerca de 40 cartas.54 Nelas relatou fatos impor
tantes para a História do Brasil, como o ataque dos Tupi de Mogi a casa 

53 Embora seu nome nao conste entre os signatários, LEITE acredita que sua assinatura tenha 
sido rasgada do documento original por algum devoto (lntrod. Jn: Capítulos de Gabriel Soares 
de Sousa. . .1592. ABN, 1942, 62:345). 

54 Para as referencias seguimos a edi~ao das Cartas, correspondencia ariva e passiva (CAP) por 
ser wna obra de mais fácil acesso. Para algwnas indi~. remetemos a Cartas, lnformaroes. 
Fragmentos Histáricos e Sennóes, ed. Acad. Bras.Letras (CAB) ou a Cartas dos primeiros 
jesuítas do Brasil (CPJB), por conservaremos nomes tupis na grafia original. 
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de Piratininga (CAP, p. 194-7), o tratado de paz de Iperoig, onde Anchieta 
e Nóbrega ficaram como reféns dos Tamoio do litoral (id., p. 208-53) ou 
a conquista do Rio de Janeiro (id., p. 257-66). Redigidos no fragor da 
luta, alguns dos textos dessa fase inicial possuem passagens muito duras 
em rel~ao aos indígenas, quando afirma que "para este genero de gente, 
nao há melhor prega~ao que a espada e a vara de ferro" (Carta de 
16.4.1563, id., p. 197). 

Sua visao integracionista via no poder das annas um eficiente 
caminho para a implanta~ao do cristianismo, pois o fracasso da coloni
za~ao portuguesa representaria também o fracasso da missao. ss A difi
culdade de entender o outro se nota em algumas cartas, quando elogia 
grupos que se assemelhavam a cultura européia quanto aos costumes e 
moral (CAP, p. 79). 

, 
E de se lamentar que, como lingüista, tenha registrado tao poucos 

topünimos tupis. A aldeia de Maní~oba, que f oi um post o avan~ado da 
missao de Piratininga, embora várias vezes referida, raramente aparece 
com este nome (id., p. 105). A mesma sobriedade ocorreu em rela~ao as 
aldei~ cristas do planalto. 

Ao se reportar ao Brasil usa eventualmente Índia Brasílica (id., 
p. 145) ou Índia do Brasil (id., p. 429), expressües empregadas quase 
que exclusivamente por ele, nao tendo sido usual entre os demais cro
nistas portugueses. 

Quanto aos índios cristaos, conservou quase que somente os no
mes portugueses que estes recebiam no batismo, omitindo os antropóni
mos nativos. Isso correspondía a urna visao teológica, na qual o paganis
mo nao devia deixar nenhum vestígio na nova criatura (id., p. 197). Foi 
mais fiel ao reproduzir os nomes dos chef es Tamoio de lperoig, com os 
quais conviveu e que lhe eram favoráveis, do que os nomes dos líderes 
do Rio de Janeiro, como Aimbiré, Guaixará e Cunhambebe, adversários 
dos portugueses. Ele os conhecia bem, pois os dois primeiros aparecem 

.s.s "Pois vindo para aquí muitos crista.os, sujeitariio os gentíos ao jugo de Cristo, e assim estes 
serao obrigados a fazer. por fo~a, aquilo a que nao é possível Jevá-los por amor" (Cana a 
lnácio de Loyola, 1.9.1554, CAP, p.79). Ver também carta de 30.7.1561 (CAP, p. 181). 
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no infemo, como chefe dos demonios numa das vers6es de seu texto 
teatral em tupi Na festa de Siio LourenfO ((1574] 1977, p. 142-178). 

Para os grupos indígenas, ao invés de denominá-los com seu pró
prio nome, usa designa~ües genéricas, como "os que tinham a guerra 
junta [comos Tamoio de Iperoig)" (CAP, p. 218), "os do Rio de Janeiro" 
(id., p. 246), "os Brasis do sertao" (id., p. 291). Ou menos genérico 
como "os tupis que haviam se rebelado" (id., p. 223), ou "os tupis do 
Campo" (id., p. 238) ou "os tamoios do Para.iba" (id., p. 246). Neste 
texto aparece também Tamújos (CAB, p. 210) e Tamuya (id., p. 197), ao 
contrário da forma Tamoyos, usado na Arte de Gramática 
([1595]1990:24) e Tamuia, usado no teatro tupi (1977: 150). 

Importante é seu relato sobre os primórdios da missao de Pirati
ninga, 56 assim como a referencia que faz as constru~ües indígenas, que 
utilizavam também o barro: "( ... ) na ex ten sao de 300 milhas, ( ... )entre os 
quais trabalhamos( ... ), todos comem carne humana, andam nus e habi
tam casas de madeira e barro, cobertas de palha ou cascas de árvores" 
(1554, CAP, p. 76). 

Na carta de 31 de maio de 15(>(), apresenta um inte~ssante qua
dro do clima do Brasil e sobretodo do planalto paulista, fomecendo da
dos sobre a fauna, costumes indígenas, além de se referir as fornes peri
ódicas, que vitimavam os moradores do planalto, por ocasiao das en
chentes do Tiete (id., p. 123-45), vindo daí o. nome deste rio, como vi
mos anteriormente. 

Na sua fase madura, numa correspondencia de agosto de 1583 
ende~ada ao rei Felipe 11 de Castela - a quem chama de Sacra Católi
ca Real Majestad.e-, queixa-se dos abusos praticados contra os indíge
nas e afirma que "a maior parte dos índios, naturais do Brasil, está con-

S6 "Desde janeiro até o presente, estivemos as vezes mais de vinte numa casa pobrezinha, f eita 
de barro e paus e coberta de palha, de 14 passos de comprimento e 1 O de largura, que é ao 
mesmo tempo escola, enfennaria, dormitório, refeitório, cozinha e despensa; mas nao ternos 
saudades das casas amplas que os nossos habitam noutras partes.( ... ) Esta casa construíram
na os próprios índios para nosso uso. ( ... )Encontramo-nos de fato em taJ estreiteza.. que muitas 
vezes é ~ecessário dar ao ar livre a li~ao de gramática aos irmaos e, apenando freqüentemente 
fora o frío e dentro o fumo, antes queremos sofrer fora o frío do que dentro o fumo" (Carta de 
1.9.1554, CAP, p.74). 
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sumida, e alguns poucos, que se hao conservado com a diligencia e 
trabalho da Companhia, sao tao oprimidos, que em pouco tempo se gas
tarao" (id., p. 338). Infelizmente esta denúncia parece ter chegado tarde, 
pois a altivez dos moradores de Piratininga pouca importancia dará a 
legislac;ao real vinda alguns anos depois. 

A carta de novembro de 1579, dirigida ao capitao-mor Jerónimo 
Leitao, foi chamada carta do café, por ter sido adquirida dos livreiros 
londrinos Maggs & Brothers, no início deste século, gra<;as a doac;ao de 
30 sacas de café, feita por fazendeiros paulistas (VIOTII, Introd. ao 
apend. m. In: CAP, p. 443). Considerada por muitos como um docu
mento de grande valor, chegou a fazer parte da coletanea editada pela 
Academia Brasileira de Letras, em 1933 (CAB, p. 268-9). A partir dos 
anos 50, sua autenticidade passou a ser contestada nao só por Moraes 
Filho (RAM, 1952, 151: 42), como também.por Viotti, que aponta vá
rias contradi<;ües históricas (id., p.·444 9). Chamam a atenc;ao dois an
tropónimos tupis aí usados por Anchieta, Cariobaca e sobretudo 
Arariboia. É de se estranhar esta referencia, quando se viu o hábito de 
Anchieta de chamar os indígenas cristaos por seu nome de batismo, 
inclusive este cacique Temiminó, que geralmente era identificado como 
Martim Afonso (CCJ 2:50). Portanto nao consideramos as informa<;6es 

deste documento. 

Finalmente a 7 de setembro de 1594, numa de suas últimas cartas 
que se conservaram, relata ao superior geral a situac;ao da Capitanía de 
Sao Vicente, '4que urna parte f oi saqueada pelos Ingleses e por outra 
parte se levantaram os Brasis do sertiío e mataram alguns borneos" (CAB, 
p. 291). Infelizmente a sobriedade de Anchieta na identifica<;ao desses 
grupos, nos priva de urna informa<;ao importante, como a localizac;ao 

desses indígenas rebelados. 

Anchieta, na realidade foi a grande f onte para os historiadores da 
Companhia de Jesus, como Francisco Soares, Simao Rodrigues e Si
mao de Vasconcelos. E continua sendo ainda boje fonte documental 
indispensável para os que desejarem conhecer e confrontar a etnohistória 
e a etnolingüística das popula<;6es indígenas meridionais. 
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Como sempre esteve ligado ao Sul, todas as suas cartas, com 
excec;ao de algumas redigidas na Babia, foram objetos de nossa pes
quisa. Além desta correspondencia ordinária, Anchieta escreveu pelo 

" menos tres Cartas Anuas ( 1582,83 e 84 ), que se encontram na coletanea 
organizada por Viotti (CAP, p. 451-512). 

As cronicas 

Além da correspondencia, Anchieta produziu outros textos que o 
consagram também como cronista, como lnformafiio do Brasil e de 
SUflS Capito.nias ( 1584 ), lnformafiio dos Casamentos dos Índios do Brasil 
e Wda dos primeiros padres desta Província.51 

1-lnformafiio do Brasil e de suas capitanias foi escrito em 1584. 
Durante algum tempo nao se sabia ao certo o autor, pois o manuscrito da 
Biblioteca de Évora, do qual Vamhagen fez cópia, nao vinha assinado. 
Publicado em 1844 (RHIGB, 6:412-43), somente em 1879 Candido 
Mendes de Almeida póde confirmar a autoría de Anchieta (RlliGB, 
1879, 12:191-3). 

Este texto traz importantes inf orma<;oos sobre o planalto, por oca
siao da chegada dos jesuítas, como a existencia de 12 aldeias indígenas, 
distantes "a urna, duas e tres léguas por água e por terra" e que foram 
agrupadas em dois aldeamentos cristaos (CAB, p. 321). 

Como acontece em outros textos, Anchieta nao cita os nomes 
dessas aldeias, que f oram Sao Miguel e Nossa Senhora da Concei<;ao 
dos Pinheiros (CARDIM,[1590]1978:213). Traz detalhes sobre o clima 
do planalto, relatando as dificuldades enfrentadas pelos padres durante 

, 
o inverno, "onde já por vezes se acharam Indios mortos de frio" (CAB, 
p. 323). 

Neste texto registra também alguns costumes indígenas, como a 
prática de se fazer oferendas a espíritos malignos (id., p. 331 ). 

57 Esta última obra foi também chamado de Fragmentos Históricos por Capistrano de Abreu e 
com este título aparece na edi~ao da Academia Brasileira de Letras (p. 469-92). 
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Nos escritos dessa fase madura, descobre-se um Anchieta mais 
tolerante com os costumes indígenas, sem os julgamentos severos dos 
primeiros anos de Brasil. Reconhece a ausencia de tortura nas penas 
capitais indígenas e afirma que quando esta existe, seguramente foi in

troduzida pelos europeus (id., p. 329). 

Como lingüista, verificou a existencia de urna toponímia nii.o tupi 
- "tapuia" como diz - , e que infelizmente nao se conservou: "Destes 

Tapuias foi antigamente povoada esta costa, como os Indios afirmam e 
assim o mostram muitos nomes de muitos lugares que ficaram de suas 
línguas que ainda agora se usam" (id. p. 302). 

Aqui registra para Sao Paulo os nomes de "vila de Piratininga ou 
vila de Sao Paulo" (id. p. 320),58 e o nome indígena Guaibe para a ilha de 
Santo Amaro, onde hoje está situada a cidade do Guarujá (id., ib.). 

Esta /nformafiio foi reimpressa em 1933, na edi~ao da Academia 
Brasileira de Letras, apresentando urna frase truncada (id., p. 303).59 O 
melhor texto ainda é o de 1844, pois mantém a grafía original.00 

· 2- lnformaftio sobre o casamento dos índios é um pequeno tra
balho de seis páginas, localizado casualmente por Vamhagen, em 1844, 
na Biblioteca de Évora. (RIHGB, 1846, 8:168). É, sem dúvida, umrela
to importante sobre rela~ao de parentesco tupi e que, juntamente comas 
informa~ües de Soares de Sonsa, do VLB e do Catecismo do Pe. Araújo 
sao os escritos que melhor subsidiam os pesquisadores neste campo 
(FERNANDES, 1989: 167-8). 

Além desta referencia, o relato traz outros dados etnográficos, ao 
citar o casamento interétnico de urna "Guay ama [ Guaiana] das do mato", 

58 Para os nomes da vila de Sao Paulo, ver DICK (1997:67-75). 

'9 No final do 2o parágrafo do capítulo Dos Goverruuiores e Capitiies ternos: Este edificou a 
cidade da Baía onde agora está, e rra- se comefaram de edificar igrejas e111re os indios e se 
deu prin denciacomo conservou todo o tempo que goverrwu (CAB, p. 303). A frase correta é: 
Este edificou a cidade da Baya onde agora está, e rrabalhou muiw de conservar a paz comos 
Indios com muita prudencia. como conservou todo o tempo que govemou (RIHGB,1844,6 :39). 

ro VIOITI reeditou-o juntamente com outros textos históricos (ANCHIETA, 1989 a:35-64 ). 
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escrava de guerra, como velho chef e Cay Obiy61 (CAB, p. 448-9). Isto 
tem gerado algumas controvérsias sobre a identidade dos Guaiana/ 
Guaianá do planalto, como se verá mais a frente. 

Aqui foi mais pródigo, nao só em antrop0nimos tupis - todos 
no mes de líderes indígenas rebeldes, como Cunhiibeba, Araguaf u, 
Ambirem, Tamandiba - , como também a cita~ao de urna aldeia -
Marranhaya62 (p. 448-9). 

Este opúsculo foi reimpresso em 1933, na coleta.nea da Acade
mia Brasileira de Letras.63 

3- Quanto a Wda dos primeiros padres des Província, título que 
aparece na biografia de Pero Rodrigues ou Wda dos Padres Ilustres do 
Brasil (Bibliogr. Sommervogel. In: VIOm, lntrod., ap. IB, p. 11), foi 
urna obra que se perdeu e da qual se consevaram apenas fragmentos. 
Numa carta ao Pe. Viegas, Anchieta confidenciou: 

Eu escrevo agora a história da Companhia destas nossas partes 

cá. E tenho tirado um traslado em limpo, para mandar a Roma, 

como de lá pedem. E nele fafo metifiio do princípio da conversiio 

dos maromomis e do bom progresso deles( .. . ). E da ane, vocabu

lário e doutrina que está fe ita em sua língua por Vossa Reverencia, 

nomeando-o em particular (Carta de 5.3.1596, CAP, p. 423). 

Para nossa pesquisa, sao importantes as inf orma~ües que traz 
sobre os Maromomi (1H, p. 142-3). 

Estes textos foram publicados no Brasil na coleta.nea da Acade
mia Brasileira sobo título Fragmentos Históricos (CAB, p. 469-92).64 

61 É importante notar esta grafia, que se aproxima mais de cal ( ="bogio, macaco grande". VLB, 
1 :56) e nao de caii (="mato"), como usualmente se faz derivar (SILVA, 1966:82, VIOITI. ln: 
TH, p. 81 , nota 2). VASCONCFLOS também usou Caiobí(VA, 1:36). 

112 Quanto agrafia dos nomes, apresenta alguma variante em rela~ao a outros textos ( 1977: 147). 
Em rela~ao a aldeia, parece ter havido urna falha de transcri~o. pois nao existe em tupi o Ir! 
forte, possuindo este o sombrando (BARBOSA, [1956) :27), devendo-se ter Maranhaya .. 

63 Em 1947 foi reeditado por Baldus na revista Sociologia (9 (4):379-85) e em 1989, foi 
incorporado na coletania Textos Históricos (p. 76-81). 

"' VIOITI republicou-os juntamente com outros textos históricos (ANCHIETA, 1989 a: 115-43). 
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Antes de concluir este apanhado sobre a obra histórica de Anchieta, 
convém assinalar urna informa<;ao lingüística, registrada na Arte da 
Lingoa do Brasil, sobre a maneira de falar dos indígenas de Sao Vicente: 
"Des dos Pitiguáres do Paraiba ate os Tamoyos do Río de Ianeiro 
pronunciao inteiros os verbos acabados em consoante". Ao passo que 
"os Tupis de Sam Vicente, que sao alem dos Tamoyos do Rio de Ianeiro, 
numqua pronunciao a vltima consoante no verbo affirmatiuo" 

, 
([1595] 1990:24). E um dado importante, pois além de marcar esta vari-
ante dialetal, denomina os indígenas de Sao Vicente de Tupi, mostrando 
ser esta provavelmente urna autodenomina<;ao, como se verá na segun
da parte deste trabalho. 
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11. O PERÍODO DE ESCRAVIZAf;ÁO E 

CONFLITO (1581-1640) 

l. UMA ÉPOCA CONTURBADA 

Este segundo período será marcado pela intensa escraviza~ao in
dígena e destrui~ao física e cultural de muitos grupos. Embora esta te
nha sido urna prática antiga dos portugueses de Piratininga, desde os 
primórdios (ZENHA, 1970:16-26), eram empreendimentos pessoais e 
que nao tinham o apoio explícito do govemo. Mas nem por isso f oi 
menos destruidora. A partir do sétimo govemador geral, D. Francisco 
de Sousa ( 1591-1602), capitaes, como Jerónimo Leitao, passaram a urna 
a~ao mais direta e contundente contra as populai;oes indígenas 
(MON1EIRO, 1994:60-61; 53-54). Este, que foi capitao por quase vin
te anos ( 1573-92), conseguiu satisfazer os moradores de Sao Paulo, pois 
possuia "os mesmos sentimentos", como afirma Washington Luiz Sou
za ( 1980: 196). Depois do extermínio dos Tamoio de Cabo Frio, em 157 4, 
a~ao conjunta como govemador Antonio Salema, como relata o próprio 
Anchieta (1H, p. 40), Jeronimo Leitao comandou urna expedi~ao contra 
os Temiminó, no Paranapanema, em 1581, enquanto que outros se diri
giam para as regi5es do Tiere e do Parafba (MONTEIRO, id., p. 54). 

A partir de urna interpreta~ao da n~ao de guerra justa, estabele
cida na legisla~ao sebastianista (1HOMAS, 1982: l 04-9), os paulistas 
passaram a desenvolver urna ai;ao mais sistemática contra regi5es que 
pudessem lhes fornecer mao de obra escrava (id., p. 57-68). Isto irá con
tribuir para o acirramento do conflito com as populai;5es indígenas do 
planalto, fazendo com que eles investissem contra a vila, como ocorreu 
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em 1590 e 1593. A repressao portuguesa contra essas populay6es foi 
violenta, o que levou a um paulatino extermínio dos Tupi e Guaianá 
dessa regiao (MONTEIRO, 1994:55). 

Um documento espanhol da época confirma as atividades 
escravistas de Jeronimo Leitao na regiao do Guairá ainda no século XVI, 
ao se referir aos "portugueses de S. Paulo [que] entravam pelo caminho 
que 30 anos antes tinha entrado Jeronimo Leitao com grande golpe de 
portugueses" (Carta de Anhasco ao reí de Castela, 14.11.1611. In: 

PASTELLS, 1: 195, apud SOUZA, 1988:202). 

A escravizayao indígena ocorreu nao apenas em Sao Paulo, como 
também no Rio de Janeiro, como mostra o relato de Anthony Knivet, 
como se verá mais a frente ([ 1625] 194 7). As expediy6es que iam em 
busca de escravos, sob as ordens do filho do govemador, das quais este 
ingles participou, fizeram com que tivesse um grande contato com po
pulay6es indígenas do interior, deixando um importante documento 

etnográfico. 

Neste período ocorreu também a chamada Uniiio das duas coro
as, quando Portugal e Castela tiveram um único rei (1580-1640). Tal 
episódio interferiu igualmente na vida colonial do Brasil, pois se de um 
lado produziu urna legisl~ao mais favorável a liberdade indígena (CU
NHA, 1987:58; BEOZZO, 1983:24-5), de outro lado facilitou a pene
trayao portuguesa em tercas de Castela, como a regiao amazonica e a 
hacia dos rios Paraná e Paraguai (Bandeirantes no Paraguai, [ 1616-1799) 
1949). Nestas últimas regi6es, as conseqüencias foram mais desastro
sas, pois os paulistas nao só tiveram a ousadia de penetrar no território 
espanhol, como também destruir as miss5es jesuíticas, levando enorme 
massa de escravo Guaraní para Sao Paulo (MCA 1-3; MONTOYA, 
[1639)1985; TAUNAY, 1975, v. l; ZENHA, 1970). 

Os relatos feitos por missionários espanhóis junto ao rei de Castela 
e ao Papa, denunciando a violencia dos paulistas, vao radicalizar a posi
yao dos colonos, culminando coma expulsao temporária dos jesuítas da 

vila de Sao Paulo. 
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Este período será marcado nao só pela obra de cronistas gerais, 
como Gabriel Soares de Souza, como também pela produyao literária 
jesuítica. Desta época serao os textos mais contundentes contra a escra
vizayáo indígena, aparecendo também urna maior preocupa~ao com as 
culturas autóctones, como se verá em Cardim e Jácome Monteiro. Os 
indígenas passarao a ter urna história, como acentuará Soares de Sousa e 
a toponímia se mostrará cada vez mais nativa, pois as populay6es fica
rao também mais mestiyas. 

2. O RELATO DO CORSÁRIO INGLÉS 
ANTHONY KNIVET 

Um importante relato dessa época, nao muito citado, é o de 
Anthony Knivet (c.1560-c.1620), nobre ingles1 e tripulante da esquadra 
do corsário Cavendish, que passando pelas costas brasileiras, saqueou a 
vila de Santos, em dezembro de 1591. Depois de incendiá-la, os ingleses 
rumaram para o Sul, esperando contornar o estreito de Magalhaes, para 
realizar urna nova viagem de circunavegayao. Os incidentes da viagem 
obrigaram os navios a retomar ao litoral brasileiro, coro urna tripulayao 
dizimada pelo frio e pela fome. Atirado na praia de Sao Sebastiao com 
outros companheiros, Knivet conseguiu sobreviver, sendo levado para o 
Rio de Janeiro, onde foi mantido como escravo do govemador Salvador 
Correia de Sá. 

O relato de seu cativeiro e as constantes fugas para o interior a 
fim de escapar dos maus tratos a que era submetido, levaram-no a con
viver com vários grupos indígenas do vale do Parruba e Sul de Minas, 
indo juntar-se aos Tupinambá, que ali se refugiaram após o massacre de 
Cabo Frio. Finalmente empreendeu com este grupo urna longa viagem 
para o Sul, em busca de urna regiao onde pudessem estar livres dos 

1 Segundo PURCHAS, Knivet pertencia a nobreza da Inglaterra. U m de seus parentes, Thomas 
Knivet, foi cavaleiro de Henrique VID (FRANCO. In: KNIVET, 1947:44, nota 44). 
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" portugueses. Os indígenas chegaram provavelmente as costas de Santa 
Catarina, onde foram surpreendidos por um grupo de traficantes de es
cravos, que exterminou os que resistiram, conduzindo os demais cativos 
para o Rio de Janeiro. Assim retomou a seu antigo senhor. Com urna 
nova fuga, conseguiu chegar a Angola, de onde f oi levado preso para 
Portugal. Gra~as a interven~ao de urna senhora inglesa, escapou da do
en~a e da prisao, voltando para a lnglate~ onde <litará suas aventuras 
ou melhor, su as desventuras. 

O texto The Admirable Adventure, 2 foi incluido na col~ao Purchas 
His Pilgrimes (1625, v. 16), e possui duas partes. A primeira, maishistó
rica, contrap5e-se com a segunda, que apesar da abundancia dos dados 
etnográficos, se mostra mais fantasiosa e escrita posteriormente para um 
público ávido de relatos extraordinários. Há referencias ao país do ouro, 
onde os indígenas Morupaques amarravam pepitas "as suas linhas, quan
do viio pescar" ([1625]1947:138)·e da "montanha de cristal ... de tiio 
imensa altura ... que parece ficar entre as nuvens" (id., p. 145). Estas e 
outras descri9oes tao a gosto da época, como mostra Holanda 
([ 1959] 1994:39-40), refor~avam a cren9a na existencia de um monta
nha résplandecente, o Sabarabuf u, que povoou o imaginário colonial 
até o descobrimento efetivo das minas de ouro, no século XVID (LEME 
[1776], 3:67). 

Seguramente estes detalhes fantasiosos fizeram com que a obra 
nao fosse devidamente considerada, como ocorreu com Métraux ( 1927). 
O mesmo nao passou com Florestan Femandes que o utiliza como urna 
de suas fontes sobre o destino dos sobreviventes Tupinambá do Rio de 
Janeiro ([1989:31) ou com Sampaio, que chega lamentar sua pouca uti
liza9ao ([c.1903)1978:341). 

Mas o mérito desse cronista, a nosso ver, é revelar dados sobre as 
popula~ües indígenas do Vale do Paraiba, como os Puri e os Morusuei, 
etnia nao bem identificada. Aponta a existencia dos Wianasses (Guaia-

2 O título completo é The Admirable Adventure and Strange F ortune of Master Antonie Knivet, 
wich went with Master Thomas Cavendisch in his Second Voyage to the South Sea, 1591. 
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nases) na serrado Mar, nao longe de Angra dos Reis, mostrando que era 
um grupo que estava "em paz comos portugueses, e cujos habitantes, 
por facas e machadinhas, vendiam suas mullieres e filhos" ([ 1625] 194 7: 
46 e 61). 

Descreve-os, com certos detalhes, embora alguns de seus costu
mes, nomes indígenas e aldeias sejam tupis, o que faz levantar algumas 
hipóteses, como se verá na segunda parte. Na regiao além Paraiba loca
liza os Waanawasous (Guaianá-gua~u), que pela descriyao dada, eram 
de cultura tupi (id., ib., p. 67-8) e de dois grupos Puri. Elenca também, 
na atual regiao de Minas Gerais, nada menos que 13 grupos, dos quais 
oito apresentavam características tupis. Chega mesmo a afirmar que "este 
país é tao populoso que até agora nem os portugueses, nem os espanhóis 
puderam aí habitar'' (id., p. 141 ). É um importante depoimento para 
mostrar que o vazio populacional, encontrado pelos sertanistas do séc. 
XVIII (fAUNAY, 1981b), foi seguramente fruto de urna escraviza9ao 
sistemática. 

O relato de Knivet deverá ser lido com mais cautela, quando se 
refere a mi~ao Tupinambá para o Sul e aos dados populacionais apre
sentados, quando afirma que no confronto com os portugueses houve 
cerca de 1 O mil mortos e 20 mil escravizados. Como nao era simpático 
aos lusitanos, que lhe foram extremamente croéis, nao é de se admirar 
que essas cifras sejam exageradas. 

O texto mostra também a truculencia dos primeiros povoadores 
do Brasil, como o govemador Salvador Correia de Sá e seu filho, Martim 
Correia de Sá. Grayas as expedi90es escravistas comandadas pelo filho, 
em algumas das quais participara Knivet, o govemador tomou-se um 
abastado fazendeiro com mais de 700 escravos, tendo sido apontado 
como "o proprietário rural mais opulento da capitanía e, possivelmente 
o maior latifundiário de todo o Brasil", neste início de século XVII 
(BOXER, 1973:152). 

Urna tradu~ao portuguesa, feíta por J. H. Duarte Pereira, apare
cen somente em 1878 (RIHGB, 41:183-272), a partir de urna antiga 
versao holandesa, o que revela quanto os conquistadores batavos esta-
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vam interessados em conhecer as riquezas minerais no Brasil. Em 1947 
foi publicada em Sao Paulo urna nova tradu~ao, a partir do original in
gles, feíta por Guiomar de Carvalho Franco, com anota~6es de Assis 
Carvalho. Foi apresentada urna ecli~ao completa da obra, já que a ante
rior nao trazia os tres últimos capítulos ( 4, 5 e 6), bastante ricos em 
infonna~6es etnográficas. 3 

3. A CRÓNICA HOIANDESA 

Os holandeses se interessaram pelo Brasil nao só traduzindo, como 
também escrevendo várias cronicas e relatos, sobretudo durante a ocu
pa~ao de Pernambuco. Além de textos comerciais e políticos, a flora, a 
fauna e as popula~6es indígenas foram também objetos de sua aten~ao 
(BARLÉU, [1647)1974; MOREAU & BARO, [1651)1979; NJEUHOF 
[1682)1981). Verteram para o tupi o Antigo e o Novo Testamento, fato 
que parece ser pouco conhecido dos tupinólogos no Brasil.4 

Wdheim Glimmer 

Na História Natural de Piso e Marcgrav há um relato que du
rante muito tempo passou desapercebido de vários historiadores, in
clusive de Rodrigues (1979). Trata-se do texto do holandes Wilhelm 
Jost ten Glimmer ou Guilherme Glimério, que participou de urna 
entrada no sertao de Minas, em 1601. Varhagen e Abreu já tinham 

3 Esta tradu~ recebeu o título: Vdria Fortuna e Estranhos Fados de Anthony Knivet (1947). 
4 "Os jesuítas sao dignos de louvor por terem organizado urna ortografia que exprima todas as 

palavras e di~ de sua língua, muito próxima da pronúncia nativa, em letras de no~s 
caracteres, e foram os primeiros que os ensinaram a ler e a escrever. Os holandeses, depo1s, 
também sempre mantiveram pregadores e mestre-escolas para evangelizá-los e ensinar-lhes a 
religiao crista nessa mesma lfugua. Mas de todos, quem merece os maiores elogios, por ter 
conseguido os melhores resultados, foi um jovem ministro ingles que tinha sido criado, como 
os seus outros colegas,especialmente entre eles, desde a idade de seis até quatorze anos, 
quando foi enviado a Universidade de Leiden, onde estudou algum tempo e se tomou teólogo; 
voltou ao Brasil e depois de seu retomo a esses povos traduziu-lhes o Velho e o Novo 
Testamento, do texto original para a lfugua brasiliana" (MOREAU, [165 1)1979:86). 
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conhecimento do texto, mas foi Derby quem o divulgou, trazendo co
mentários e mapa da susposta rota (RIHGSP, 1898-9, 4:329-50). O 
texto completo, traduzido por Joao Vieira de Almeida, com o título 
Breve descrifiio do río S. Francisco e ltinerário de Guilherme Glim
merio pelos sertoes do Brazil, apareceu um pouco depois (RIHGSP, 
1900-1, 6:232-5). 

Glimmer era um comerciante que se associara a um outro ho
landes, proprietário de fazendas em Santos e bem relacionado com 
os portugueses, a ponto de ser convidado a participar de urna expedi
~ao em busca de ouro, organizada pelo govemador Dom Francisco 
de Souza. Voltando a Holanda, entrou no servi~o da Companhia das 
Índias Ocidentais, onde esteve em contato com o secretário da Com
panhia, Joannes de Laet, que aproveitou de suas infonna~oes para 
ampliar sua obra sobre o Brasil.5 

O interesse do relato vem do fato de ser um roteiro de urna 
viagem ocorrida no início do século XVII, época em que o bandei
rismo paulista estava se iniciando. Comandada por André de Leao, 
esta bandeira deve ter chegado provavelmente a regiao onde seriam 
mais tarde descobertas as minas de ouro (DERBY, id., p. 329). O 
holandes afirma que alcan~aram as montanhas do Sabaroasu - o 
famoso Sabarabufu (GLIMMER, id., p. 235). Mesmo sem dar mui
tos detalhes, assinala no alto Sao Francisco ou no río das Velhas, a 
presen~a nao só de grupos coletores, como também de um grupo 
horticultor, que os acolheu com "abundancia de mantimentos", o que 
faz supor ser um grupo tupi (id., ib., p. 234). 

No seu relato aparece o topónimo "montes Guariminus ou Maru
mininis, onde há minas de ouro" (id., ib., p. 233). Pelo contexto, pare
ce ser a serra da Mantiqueira, o que indica esta regiao montanhosa 
como habitat deste grupo indígena. 

5 História ou annaes dos Jeitos da Companhia Privilegiada das Indias Occidentais, [1644] 
1925, Rio de Janeiro, 2 v. 
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11 4. A CRÓNICA GERAL DE 
GABRIEL SOARES DE SOUSA 

Neste período vao se destacar dois cronistas gerais de grande 
significado, Gabriel Soares de Sousa e o brasileiro Frei Vicente do Sal
vador. Como a obra <leste franciscano - História do Brasil 6 

- se atém 
mais ao Nordeste, suas informa~6es sobre o Sudeste sao pouco relevan
tes. Por isso será analisada apenas a obra de Sousa. 

Gabriel Soares de Sousa (c.1540-1592) é sem dúvida nenhuma, 

0 maior cronista geral do século XVI. Sua obra, no dizer de Varnhagen, 
é "a mais admirável ·de quantas em portugues produziu o século qui
nhentista" (lntrod. In: SOUSA, 1938:1X). 

Chegado a Babia em 1569, aos poucos tomou-se um grande pro
prietário. Nao tendo filhos, deixou todos seus bens aos monges 
beneditinos, com usufruto para sua familia. Permaneceu no Brasil 17 
anos, tendo morrido em 1594, na expedi~ao que ele proprio organizou 
em busca de ouro e pedras preciosas. 

Como necessitasse de autoriza~ao do rei de Espanha para realizar 
essa entrada, Soares de Souza viajou para Madri com essa finalidade. A 
permanencia na capital castelhana durou longos seis anos (1584-90) e 
para ocupar o tempo e refor~ar seu pedido, escreveu um Tratado Descri
tivo do Brasil, onde mostra o perfil da nova terra e as vantagens de tal 

empreendimento. 

Na solicita~ao ao rei pedia ser nomeado capitao-mor e govema
dor da conquista e descobrimento do Rio de Siio Francisco, benefícios 
a seus parentes, além de poder levar 200 índios flecheiros (id., ib. 

p. XIX). 

Como esses indígenas viviam nas miss6es, esta cláusula tornou
se um ponto polemico, já que os jesuítas solicitavam leis enérgicas con
tra o uso de índios aldeados pelo poder civil. Por esta razao, camuflada-

6 A primeira edi~o completa desta obra foi publicada em 1889 pelos ~nais da _B~blioteca 
Nacional (v. 13), Outras edi~ foram feitas, sendo que em 1982 as editoras Itanaia/Edusp 
Jan~ a 7. ed. (Col~ao Reconquista do Brasil, Nova Série, v. 49). 
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mente, Soares de Sousa fez urna denúncia a Corte de Madri, acusando 
os jesuítas de privilégios e do uso pessoal do trabalho escravo.7 A forma 
pouco correta como foi feita a denúncia mostra algo de sua personalida
de, além dos jesuítas apontarem-no envolvido com o comércio ilícito de 
escravos indígenas (Capítulos, ABN, 1940, 62:378-80). Entretanto es
tes problemas nao invalidam sua obra etnohistórica. 

O texto possui duas partes: o Roteiro geral com largas informa
roes de toda a costa do Brasil onde descreve em detalhes o litoral e seus 
habitantes e o Memorial e declarariio das grandezas da Bahia de Todos 
os Santos, de suafertilidade e das notáveis partes que tem, com descri
~ao desta capitanía (dados geográficos, economicos, fauna, flora e po
pula~6es indígenas). 

A partir de informa~oes de "indios muito antigos" ([1585] 
1938:360), afirma que a costa foi primeiro povoada pelos Tapuias, ex
pulsos porum grupo de Tupinaés, "que desceu do sertao á fama da far
tura da terra e mar" (id., ib.). Mais tarde chegaram os Tupinambá, "que 
vieram d'além dorio de S. Francisco" e que ocuparam o litoral, expul
sando os Tupinaes que voltaram para o sertao (id., p. 361). 

Seu relato sobre os Tupinambá da Babia é bastante detalhado, o 
que o toma urna fonte preciosa para o conhecimento deste grupo (ver 
cap. 147-78). Devido o espa<;o que dedica a Babia, conclui-se com Ho
nório Rodrigues que ele "é muito mais fidedigno para a Babia que para 
as demais capitanias, sobre as quais escreveu baseado em documentos e 
em testemunhos de outros" (1979:435). Isto é importante para relativi
zar suas afinn~6es sobre os Guaianá do planalto paulista (id., p. 110-1 ). 

Apesar desta limita~ao, Soares de Sousa soube aproveitar muito 
bem os relatos de seus informantes e mostrar um alto grau de saber, o 
que surpreendeu antropólogos modernos, como Métraux, que afirmou 

7 Este texto encontra-se no Archivum Societatis lesu Romanum, Brasilia (v.15:383-384). 
Traducao portuguesa de Serafim Leite: "Capítulos de Gabriel Soares de Sousa contra os 
Padres da Companhia de Jesus que residem no Brasil, com urnas breves respostas dos mesmos 
padres que deles foram avisados por um seu parente a quem ele mostrou. 13 de setembro de 
1592" (ABN, 1940, 62: 337-81). 
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,. que ele possuía ''un esprit scientifique étonnant pour son époque" 
(1928:85).8 

Para o nosso trabalho nos interessa de perto o que escreveu sobre 
os Papaná e sobretodo sobre os Guaianá, que serao estudados na segun
da parte, já que sua obra privilegia mais os grupos indígenas da Bahia. 

O livro é muito rico em etnonimos e topónimos tupis, sobretodo 
acidentes geográficos da costa brasileira. Assim como seus contempo
raneos, acreditava que o rio Sao Francisco nascia numa grande lagoa, 
situada provavelmente no interior de Minas Gerais. No trecho abaixo, 
indica o nome de Pará para o rio Sao Francisco, trazendo também mui
tos etnonimos do interior da Bahia: 

A este rio [S. Francisco] chama o gentio o Pará, o qual é mui 

nomeado entre todas as nafoes, das quaes foi sempre muito povo

ado( ... ). Ao longo d'este rio vivem agora alguns Caités, de uma 

banda, e da outra vivem Tupinambás; mais acima vivem os Tapuias 

de differentes castas, Tupinaes, Amoipiras, Ubirajáras e Amazo

nas; e além d 'ellas, vive outro gentio ( niio tratando dos que comu

nicam com os portuguezes ), que se atavía com joias de ouro, de 

·que ha cerras informafoes. Este gentio se affirma viver á vista da 

Alagoa Grande, tiio afamada e desejada de descobrir, da qual este 

rio nasce" (id., ib., p. 37). 

A obra permaneceu inédita até o início do século XIX, quando 
Freí Mariano Veloso publicou apenas parte dela. Em 1825 a Academia 
Real de Ciencias de Lisboa editou o texto completo, porém com muitas 
falhas (RODRIGUES, 1979:436). Coube a Varnhagen lan~ar, em 1851, 
urna nova edi9ao, corrigida (RIHGB, 14:13-365). Outras edi96es foram 
publicadas após sua morte, sendo que as edi96es de 1938 e de 1971 
reproduzem a edic;ao de 1851. 9 

8 
•. • "um surpeendente espírito científico para sua época". 

9 Estas edi~ mais recentes apresentam o mesmo subtítulo dado por Varnhagen: Edifiio 
castigada pelo estudo e exame de muitos codices manuscritos existentes no Brasi~ em Portugal, 
Hespanha e Franfa, e acrescentada de alguns comentários por Francisco Ado/pho de 
Vamhagen. As referencias aquí usadas sao da edi\:áO de 1938. 
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5. OS ESCRITOS MISSIONÁRIOS 

A invasáo das redu96es jesuíticas no Guairá e Itatim por parte 
dos paulistas fizeram com que estes missionários exercessem forte pres
sao junto ao papa Urbano VIII, que em 1639 publicou o breve 
Commisswn nobis, proibindo a escravizac;ao indígena e amea9ando de 
excomunháo os cristaos que a praticassem e os padres que nao a conde
nassem publicamente nos púlpitos (BOXER, 1973: 140-51). Este texto, 
na realidade, é urna reedic;ao de outro breve, promulgado pelo papa Pau
lo m em 1537, mas que foi totalmente ignorado no Brasil, já que a 
colonizac;ao portuguesa apenas come9ava. 

Apoiando o breve papal, o rei Felipe IV, da Espanha, promulgou 
várias ordens régias - cédulas - , interditando a escraviza~áo indígena e 
amea~ando os transgressores coma Inquisi~ao. No Brasil, os espanhóis 
que colaborassem com os paulistas seriam desterrados para o Paraguai 
(id., p.142). 

A publica~ao destas leis e, sobretudo, do documento papal, levou 
a eclosáo de vários conflitos entre colonos e jesuítas, no Rio de Janeiro, 
em Sao Vicente e Sao Paulo, envolvendo nao apenas civis, como tam

bém religiosos de outras congrega95es (id., p. 144 ). Grac;as a atuac;ao do 
govemador Salvador Correia de Sá, que assumiu a defesa dos jesuítas, 
eles puderam permanecer no Rio de Janeiro e em Sao Vicente (id., 
p. 145-50). 

Mesmo antes <lestes confrontes, a situ~ao dos indígenas na Bahia 
havia levado os jesuítas a urna posic;ao mais finne frente a sua escraviza
c;ao, o que acarretou divergencias dentro da própria Companhia. Poi 
nesta época, por ocasiao da visita do Pe. Cristóvao de Gouveia, em 1583, 
que o trabalho escravo foi amplamente discutido e regulamentado nos 
aldeamentos cristaos (HCJB, 2: 92-3; 223-8). 

O grande debate ocorria em tomo dos indígenas licita'!1'~nte ha

vidos e se de fato haveria cativeiro justo. Houve os que se pos1c1onaram 
contra toda e qualquer escravidáo, como os padres ~guel Garcia e 
Gonc;alo Leite, que afirmavam que nenhum escravo da Africa e do Bra-

89 



Benedito A. Prezia 
·························································· ············································· 

sil poderia ser justamente cativo (id., p. 227-30). Consultada a Mesa de 
Consciencia de Lisboa e vários moralistas, inclusive Molina (id., p. 227), 
decidiu-se por enviar de vol ta a Portugal esses missionários, por estarem 
"mui afligidos de escrupulos" (id., p. 229; HOORNAERT, 1978:59-60). 

Neste debate ganhou a posics:ao moderada, que aceitava a escravi
dao do índio em alguns casos - em guerras justas, isto é, para revidar 
ataques indígenas-, e a vinda de negros da Guiné. Era urna saída concili
adora, nao só para acalmar os colonos, que achavam que esta era a única 
forma de se manter a economia colonial, como também para a sobrevi
vencia dos próprios colégios católicos. 

Poi também no final do século XVI que estes colégios passaram a 
recebermaior ate~o, sobretodo no provincialato de M~ Beliarte ( 1587-
94 ), quando este solicitou do govemo a autoriza~ao para transformar o 
Colégio da Bahia em Universidade, pedido que lhe foi negado (HCJB 
2:495)1º. Seu sucessor, Pero Rodrigues deu mais enfase ao trabalho missi
onário, incrementando as missües junto aos Maromomi, aos Amoipira e 
aos Potiguara (HCJB 2:497). 

Assim pode-se dizer, que a partir de 1580, o Brasil, do ponto de 
vista cultural entrava também numa nova fase, que irá repercutir no tra
balho junto aos povos indígenas. 

Mesmo que o interesse por parte dos alunos que estudavam comos 
jesuítas nao fosse muito grande, - "saben poco por falta de los ingenios y 
no estudiaren con cuidado( ... ) y todo se leva en fiestas, cantar y holgar" 
(CARDIM, [1593)1963:142) - , este ensino conseguiu formar pessoas do 
nível de Simao de Vasconcelos, Antonio Vieira, Freí Vicente do Salvador, 
Bento Teixeirae Ambrósio Fernandes Brandao (BOSI, 1974:41e27). 

Como disse Rodrigues, "ninguém teve, no Brasil colonial, tanta 
consciencia histórica como os jesuítas. Nao deram um passo, nao con-

10 Esta resistencia em se ampliar os estudos no Brasil foi partilhada também pela elite local. 
como mostra o texto de Gabriel Soares contra a Companhia de Jesus: "Em a qual basta que 
ensine (os jesuítas] um pouco de latim e ler e escrever, corno se fazia sem esta renda e como 
na verdade se nao ensina outra coisa, nem há na terra quem aprenda mais; e basta va o colégio 
da Baía pera todo o Estado do Brasil. ( ... )E se em Portugal antes nao havia mais que a 
universidade de Coimbra porque nao bastará ao Brasil o da Baía pera todo o Estado?" 
(Capítulos, ABN,62:366-7). 
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verteram urna alma, nao pacificaram colonos e indígenas, nao dissolve
ram costumes brasílicos, nao venceram os medos ou pecados da terra 
sem deixar escrita sua obra ou a~ao" (1979:249). 

Por isso neste levantamento bibliográfico, mesmo que o enfoque 
seja lingüístico, nao se poderia deixar de assinalar os textos históricos 
que se referem a Companhia de Jesus e as popula~ües indígenas. Há 
também os escritos sobre a terra (clima, animais e plantas), como o de 
Cardim-Do clima e terrado Brasil ([1625] 1978:25-89)-, ou que estao 
inseridos em obras mais gerais, como a do Pe. Soares ([1591)1966). 

Alguns textos mesclam a história da conquista portuguesa e a 
atua~ao da Companhia de Jesus no Brasil, como o Sumário das Arma

das - , escrito a pedido do visitador dos jesuítas, Cristóvao de Gouveia.11 

O Pe. Gouveia teve aqui um papel muito importante, pois sua 
visita foi nao só para dar "consolacs:ao dos nossos que trabalham, naque
la vinha tao estéril, laboriosa e perigosa", como também para "ver como 
se guarda a disciplina religiosa, segundo o Instituto" (Instr. part. para el 
P. Cristoval Gouvea, 1582. In: HCJB, 2:490). Esta instrufiio, que trazia 
de Roma, acrescenta: "Diz-se que os Padres Provincial [Anchieta], 
Gregório Serriio e Luiz da Gra sao pouco regulares e pouco dados as 
Constitui~ües, e que, em geral os súbditos procedem da mesma forma, 
frouxa e pouco regulannente" (id., ib.). 

Como se ve, foi urna interven~ao branca na Província do Brasil, 
já que Anchieta teve que se afastar do cargo, sendo substituído pelo 
visitador. Além disto, pessoas do estofo de Cardim vieram reforcs:ar a 
província. A questao da escravidao indígena era um ponto f ortemente 
debatido, como já se viu anteriormente. 

Embora a posics:ao oficial adotada f osse de concilia~ao, os jesuítas 
nao se acomodaram e passaram a ser mais contundentes na denúncia 
contra os abusos da escraviza~ao indígena. Este é o teor de outra obra 

11 TRAVASSOS. Summario das armadas que se fiz.eram e guerras que se deram na conquista do 
rio Parahybaescrito e feito por mandado do muito reverendo Padre em ctuisto, o padre Christovao 
de Gouvea Visitador da Companhia de Jesus de toda a Provincia do Brasil (RlliGB, 1873, 36). 
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l'I que merece destaque- Jnfonnafao dos Primeiros aldeamentos da Bahía 
(1584), de Luís da Fonseca, cu jo verdadeiro título é lnfonnaftio do Bra
sil e do discurso das aldeias e mau tratamento que os índios receberam 
sempre dos Portugueses e ordem de El-Reí sobre isso (Bras. 15: 1-1 O. In: 
Apendice, TH, p.153-80). Durante muito tempo este texto foi atribuído 
a Anchieta. 

É de se notar ainda a Carta Anua de Antonio Vielra, onde traz um 
detalhado relato da ocupac;ao da Bahía pelos holandeses, em 1624, além 
do descimento de alguns grupos indígenas, como os Paranaubi, de Mi
nas e os Carijó dos Patos, no Sul. 12 

Juntamente com a produc;ao histórica, nesta fase vao aparecer os 
escritos de cunho mais etnográfico, como Coisas Notáveis do Brasil, de 
Francisco Soares, aRelafao da Província do Brasil ( 161 O), do Pe. Jácome 
Monteiro e os textos do Pe. Cardim. 

Com a instalac;ao do ColégiÓ no Rio de Janeiro, as casas de Sao 
Vicel)te e Piratininga foram perdendo importancia, passando as aldeias 
do Espírito Santo a ter maior representatividade e a tomar mais espac;o 
nas crQnicas epistolares. Ali viveram vários professores e religiosos de 
destaque como os ex-provinciais Pero Rodrigues e Anchieta. A partir 
<leste período, os padres do Rio de Janeiro e Espírito Santo passariio a 
liderar as incurs6es na futura província de Minas Gerais e na regiao dos 
Patos, hoje Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isto explica a quase 
total ausencia de cartas da capitania de Sao Vicente na documentac;ao 
por nós consultada, o que nao signifca que elas nao tivessem existido. 

Este será um período marcado mais pelas crónicas, biografias e 
cartas anuas, do que pela correspondencia epistolar, destacando-se no
mes como Cardim e Pero Rodrigues. 

12 Annua ou Annaes da Provincia do Brasil dos dous annos de 1624, e de 1625. E successos 
respectivos ás Cazas que por esse tempo conservavao naquellle Estado os extinctos Jesuitas: 
E por dizer respeito á mesma Narra~ao se tracta da Violencta entrada, que os Hollandezes 
fizeriio naquellas p."'" e principalmente na Cid.• da Babia com a curioza expozi~ao da sua 
sit~o progressos, e miudas circunstancias dessa falta, e attrevida Invazao ESCRITA P~r 
comissao, e obed.d• dos seus Superiores Pelo Padre ANTONIO VIEIRA da mesma Companhia 
(ABN, 1897, 19: 173-217). 
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Pero Rodrigues (1542-1628) foi um típico representante desta 
época, que aliava cultura com o ardor missionário. Latinista, formado 
em filosofia, ensinou humanidades e teologia moral em colégios de Por-

, . 
tugal. Nomeado provincial do Brasil, quando era visitador da Afnca, 
chegou ao Brasil em 1594, tendo urna atua~ao mareante. Voltou a esti
mular o trabalho missionário nas aldeias, apoiando a missao junto aos 
Maromomi, Amoipira e Potiguara (HCJB 2:471 ), como já assinalamos. 
Antes de ser provincial, foi um dos representantes da facc;ao portuguesa, 
num período em que espanhóis e lusitanos se confrontaram até dentro 
das ordens religiosas, durante o período filipino (id., p. 479). 

Deixou o cargo de Provincial em 1603, pedindo para ser transfe
rido para urna missao, para provar "que também sabia obedecer" (id., p. 
498). Assim foi mandado para a Capitania do Espírito Santo, e de lá se 
transferiu para o colégio de Pernambuco, onde faleceu com a avanc;ada 
idade de 86 anos. 

Entre os vários textos e cartas escritas, merecem destaque a Carta 
Ánua de 1597 e a biografia de Anchieta. 

" Em 1597 Rodrigues escreveu urna importante Carta Anua, onde 
relata a ida de um grupo Tupinikim da missao para o sertao de Minas, 
"quatrocentas léguas em busca de seus parentes que, por fugirem dos 
Portugueses, se ausentaram tanto do mar" (HCJB, 1:244). Narra a via
gem que mais de 400 indígenas fizeram até o litoral, descendo o Rio 
Doce, onde enfrentaram inimigos, matando cerca de 200 indígenas con
trários (id., p.244-7). A expedic;ao foi organizada pelo paulista Pe. Do
mingos Garcia, um dos últimos representantes desses missionários 
sertanistas do Sudeste (ABN, 1898, 20:255-65). 

A Vula do Padre José de Anchieta da Companhia de Jesus, 13 foi 
urna importante obra seiscentista, que durante muito tempo pennaneceu 

13 O título original é: Vuta do Padre José de Anchieta da Companhia de Jesus, quinto provincial 
que foi da mesma Companhia no Estado do Brasil, escrita pelo Padre Pero Rodigues, natural 
da cidade de Évora e sétimo provincia/ da mesma Província .. 
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.. inacessível, tendo sido reeditada recentemente por Viotti (CAXA &RO
DRIGUES, 1988:51-186). 

Escrita provavelmente em 1603, depois que deixou o provincialato, 
após tres anos urna cópia já estava em Roma. O mérito da obra foi ter 
sido redigida muito próxima aos fatos, recolhendo depoimentos de con
temporaneos de Anchieta, como Luís da G~ Manuel Viegas, Luís da 
Fonseca e Vicente Rodrigues (VIOTTI. In: CAXA & RODRIGUES, 
1988:43). 

Alguns pontos merecem destaque. Ao se referir a gramática tupi 
de Anchieta, mostra a participa~ao de outros padres tupinólogos na sua 
elabora<;ao, quando dizque a compüs "em espa<;o brevíssimo de seis 
meses, segundo ele mesmo disse a um padre. Esta Arte, pelo tempo em 
<liante, sendo por ele e por outros padres línguas, examinada e aperfei
<;oada, se imprimiu em Portugal" (VJACJ, p. 64). Mas reconhece ter 
sido Anchieta o grande lingüista, ~ue iniciou também urna gramática 
maromomi, concluida posteriormente pelo Pe. Viegas (id., p. 65). 

Como se viu atrás, é dele a referencia sobre a elabora~ao de um 
vocab~lário tupi (id., p. 64), ponto contestado por LEITE (1936; 1946). 

Relata também a ida de Anchieta para o interior, viajando oito 
días por um rio, em busca de do is homens, 14 que para fugir a justi~a, "se 
levantaram e com suas fafl111ias se foram meter comos gentios inimigos, 
pelo que com razao se temía nao viessem com poder de gente destruir a 
Capitanía" (VJACJ, p.92-3). Nesta viagem, a canoa em que ia o missio
nário virou, ficando Anchieta por um bom tempo debaixo d' água (id., 
ib. ; VA 1:74-6). Este episódio mostra o contato íntimo dos mamelucos 
do planalto com grupos tupis do interior, que resistiam a catequese e ao 
domínio portugues. 

Convém destacar a descri<;ao que dá do dia-a-dia de urna aldeia 
crista, de suas práticas religiosas e dos trajes usados pelos indígenas nos 
dias de festa (id., p. 125-8). 

1
" Eram _Donúngo~ Luís Grou, que ficará conhecido na História como traficante de escravos, e 

Francisco Corre1a, que urna ano depois será morto a flechadas por um filho de Joao Ramalho 
(VIOTII. In: VJACJ, p. 92, nota 1). 
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Embora o objetivo desta obra se ja exaltar a vida e os milagres de 
Anchieta, oferece muitas informa<;6es sobre o quotidiano da colonia. 

F erniío Cardim 

Femao Cardim (1549-1625) é sem dúvida urna das maiores fi
guras desse novo período, nao tanto pela quantidade de textos que pro
duziu, mas por sua sensibilidade histórica e etnográfica. Como disse 
Rodolfo García, ele "foi dos precursores da nossa História, quando ain
da o Brasil, por assim dizer, nao tinha história. ( ... )Seus depoimentos sao 
dos de testemunha presencial, e valem ainda mais pela espontaneidade e 
pela sinceridade com que singelamente os prestou." (Introd. In: CARDIM, 
1978:9). Honório Rodrigues chegou a afirmar que suaNarrativa Epistolar 

e a lnformafiio da Província do Brasil "sao os dois mais valiosos docu
mentos historiográficos do século XVI" (1979:271). 

Nascido em Portugal, entrou para Companhia de Jesus em feve
reiro de 1566, ocupando diversas fun<;6es nos colégios de Évora e 
Coimbra. Em 1583, embarcou para o Brasil, como secretário do visitador 
Cristóvao de Gouveia, percorrendo com ele todas as casas jesuíticas, 
quando escreveu por volta de 1590 a Narrativa Epistolar, que é urna 
espécie de diário de viagem. Regressando o visitador a Portugal, foi 
nomeado reitor do colégio da Bahia e posteriormente reitor do colégio 
do Rio de Janeiro. 

Em 1598 foi eleito procurador da Província do Brasil, em Roma. 
Quando regressava desta missao, em 1601, com mais 15 confrades e o 
novo visitador, seu navío foi tomado por corsários ingleses, comanda
dos por Francis Cook. Cardim e seus companheiros foram levados pre
sos para a Inglaterra, onde permaneceram até serem resgatados. Dois 
manuscritos que trazia lhe foram confiscados, sendo vendidos posteri
ormente ao colecionador londrino Samuel Purchas, que os editou numa 
cole9ao de relatos de viagem, como título A treatise of Brazil written by 

a Portugal which had long lived there. 15 

15 Purchas His Pilgrimes. London, v.6, p. 1289- 1320, 1625. Como o manuscrito vinha acom
panhado de receitas médicas assinadas pelo Ir. Manuel Tristao, Purchas atribuiu a este religioso 
sua autoria (RODRIGUES, 1979:265). 
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Cardim voltou ao Brasil em 1604, sendo nomeado provincial, 
cargo no qual se manteve até 1609. Quando os holandeses ocuparam a 
cidade de Salvador, em 1624, muitas autoridades foram presas, incluin
do o provincial dos jesuítas, obrigando Cardim assumir o cargo como 
vice-provincial (VIEIRA, Carta Anua, 1624, ABN, 19: 178). Os proble
mas deste período vieram lhe afetar a saúde, e debilitado, faleceu em 
janeiro de 1625, aos 76 anos de idade. 

O primeiro texto de Cardim publicado em portugues foi a Narra
tiva epistolar, em 184 7, gra~as ao empenho de Vamhagen. 16 Juntamente 
com outros escritos seus, foi reeditado em 1925.17 Embora o relato se 
detenha mais na descri~ao dos colégios e da missao dos jesuítas, há 
muitas inf orma~ües importantes sobre a vida dos aldeamentos crista os, 
tanto no Espírito Santo, quanto em Piratininga. 

Possui mais tres textos, dos quais dois publicados na Inglaterra, 
na col~ao Purchas, como vimos anteriormente - Do clima e terra do 
Brasil e Do principio e origem dos indios do Brasil. 18 

Um quarto texto - Enfonnación de la Provincia del Brasil para 
nuestro Padre, durante muito tempo foi atribuído a Anchieta (CAB :437, 
nota 546). Coube a Leite monstrar a verdadeira autoria (Jornal do Co
mércio, 30.12.1945. In: RODRIGUES, 1979:269). Mais recentemente 
foi publicado o original espanhol numa coletanea de documentos 
seiscentistas (Manuscr. Bibl. Évora, Cod. CXVI, f. 37-44. In: MAURO, 
1963:124-66), cujo texto utilizamos. 

16 O título completo é "Narrativa epistolar de uma viagem e missiio jesuítica pela Bahia, /lhéos, 
Porto Seguro, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Siio Vice11te (Siio Paulo), etc., desde o anno de 
1583 <w de 1590, indo por visitador o Padre Christoviio de Gouvea. Escripia em duas carras 
ao P. Provincial em Portugal, pelo Padre Femiio Cardim, Ministro do Col/egio da Companhia 
em Evora, etc .. etc." (Lisboa, Imprensa Nacional, 1847). 

17 Em 1939 foi reeditado pela Comp. Ed. Nacional (Col. Brasiliana, vol 168), com introdu~ao 
de Rodolfo Garcia. A 3ª edi~o saiu oesta mesma editora, em J 978, sendo este o texto por nós 
utilizado. Em 1980 as editoras Itatiaia e Edusp o relan~aram na Col~o Reconquista do 
Brasil (Nova Série, v. 13). 

18 O título completo é Do clima e terra do Brasil e de algumas cousas notaveis que se achiio 
assi na terra como no mar e Do principio e origem dos Índios do Brasil e de seus costumes, 
adorafiio e cerimonias. Ambos os textos foram publicados em 1933 como título Tratados da 
Terra e Genie do Brasil, com notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia. 
Em 1978 saiu urna nova edi~oo, que utilizamos. 
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Existe ainda um provável quinto texto, editado na col~ao Purchas, 
que Garcia acredita ser de Cardim e que se encontra inédito em por
tugues (lntrcxl., In: CARDIM, 1978:18).19 

O que irá nos interessar é o relato etnográfico sobre a Diversi
dade de na~oes e línguas. Neste capítulo divide as popula'Yües indígenas 
em dois grupos: os de língua geral (os falantes do tupi) e os Tapuya, que 
possuem diferentes línguas ([1625] 1978: 121 ). Entre esses últimos elenca 
79 etnias, situando-as aproximadamente por regiao, a partir do Nordes
te. Mesmo que a existencia destes povos nao possa ser historicamente 
comprovada, a importancia desta listagem é mostrar a quantidade e a 
diversidade de etnias existentes no interior, contrastando coma idéia de 
vazio populacional que se criou posteriormente. Na listagem aparecem, 
no sertao da Bahia, um grupo Guayaná, assim como os Y gbigra-apuajara 
(Ybirajara), "senhores de paus agudos, porque pelejam com paus tosta
dos agudos" (id., ib. p. 124-5). A Iocaliza'Yáo <lestes grupos no Nordeste 
mostra que eram nomes genéricos e nao de urna etnia determinada. 

Em rela~ao aos brasileiros falantes da chamada lingua geral, 
observa: "Dos Portuguezes quasi tcxlos os que vem do Reino e estao cá 
de assento e communica~ao com os Índios a sabem em breve tempo, e 
os filhos dos Portuguezes cá nascidos a sabem melhor que os Portuguezes, 
assim homens como mullieres, principalmente na Capitania de Sao 
Vicente" (id., ib., p.121). 

Quantos aos indígenas da costa, afirma: 

Estes foriio e siio os amigos antigos dos Portuguezes, com cuja 

ajuda e armas, conquistariio esta terra, pelejando contra seus 

proprios parentes, e outras diversas nafoes barbaras e eriio tantos 

os desta casta que parecia impossivel poderem-se extinguir, porem 

os Portuguezes lhes tem dado tal pressa que quasi todos siio mor

tos e lhes tem tal medo, que despovoiio a costa e f ogem pelo sertiio 

a dentro até trezentas a quatrocentas leguas (id., ib.). 

19 Articles touching the dutie of the Kings Maiestic our Lord and to common good of ali the 
estate of Brazil (6:1320-5). 
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~ No texto Enformación de la Provincia del Brasil para nuestro 
Padre, cita explicitamente as aldeias do planalto: "[hay] dos aldeas de 
Indios( ... ) la una intitulada de la Concepcion de N.ª Sr.ªde los Pineros 
( ... )y otra intitulada S.Miguel" ([1583-5] 1963: J 53). 

Revela-se um admirador da língua tupi: "Su lingua es delicada, 
copiosa y elegante. Tienen muchas composiciones y sincopas mas que los 
griegos. Los nombres son todos indeclinables y los verbos tienenn sus 
conjugaciones y tiempos. ( ... )Haz.en mucho caso entre sy, como los Ro
manos, de buenos lenguas y les llaman señores de la falla" (id., ib., p.163). 

Denuncia também a depopula~ao indígena, causada pelas doen~as 
e pela violencia escravista dos portugueses: "que los captivavan, herravan, 
vendian, apartando los de sua mugeres y hijos con otras injurias que 
ellos sienten mucho y aora no se halla de aqui dozientas y trezientas 
leguas por el serton adentro ( ... )ni tendrá esto remedio si no viene la ley 
que pedimos a S.M. que no sean captivos, ni les pueda nadie herrar, ni 

vender" (id. p.164). 

Frant;isco Soares 

Dos cronistas desta época destaca-se outro texto importante -
Coisas Notáveis do Brasil, que durante muito tempo foi considerada 
obra de autor anónimo, pois o manuscrito encontrado no Arquivo da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra nao indicava a autoria (CU
NHA, Introd. In: SOARES, 1966:XIV). Inicialmente foi aventada a hi
pótese de ter sido escrito pelo Pe. Luís da Fonseca, autor da lnforma9ii,o 
dos primeiros aldeamentos da Bahia (LEITE, Brotéria, 17:78). Ao con
cluir suas pesquisas para a história dos jesuítas no Brasil, Leite localizou 
outro texto semelhante na Biblioteca da Real Academia de História de 
Madri, cu jo autor explícito era o Pe. Francisco Soares. Alguns anos de
pois Cunha, cotejando os dois manuscritos confirmou a identidade de 

autoria, publicando ambos em 1966.20 

20 O texto de Madri possui o título De alguiis Cousas mais notaueis do brasil e de alguñs costumes 
dos Indios e que juntamente com o manuscrito de Coimbra foi publicado sob o título Coisas 
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O texto de Madri foi escrito provavelmente para o Superior Geral 
ou para o Provincial de Portugal (M: 7, a. l 00). O manuscrito de Coimbra, 
é mais extenso e mais elaborado, pensando talvez o autor numa poste
rior publica~ao. Ambos possuem duas partes: a primeira é urna apanha
do histórico, com fatos civis e religiosos, incluindo urna informa~ao 
sobre os indígenas de cultura tupi; a segunda parteé urna descric;ao da 
terra, seu clima, animais e plantas. 

Seguramente foram redigidos um pouco depois de 1591, como 
se ve no manuscrito de Coimbra (C: 31, a.13), quando o autor já se 
encontrava em Portugal. 

No Brasil viveram tres Padre Francisco Soares, sendo o nosso 
cronista o segundo deles. Nasceu em Portugal em 1560, tendo entrado 
na Companhia de Jesus em 1575. Na Babia foi aluno do Pe. Luís da 
Fonseca e ali dedicou-se ao estudo do tupi (HCIB, 9:139). Já ordenado 
sacerdote, em 1589, acompanhou no ano seguinte o visitador Gouveia 
de vol ta a Portugal, quando ambos f oram presos por corsários ingleses. 
Solto, retomou a Portugal, onde ocorreu sua morte precoce, em 1597, 
com apenas 37 anos. 

Afirma ter estado uns seis meses entre os Cariós (Carijó/Guarani) 
do rio da Prata, onde encontrou vários indígenas balizados por uns frades 
castelhanos. Com um grupo Carijó voltou por terra para Sao Vicente (M: 

6, a. 83-95). Relata também ter estado no sertao do Rio de Janeiro (segu
ramente Minas Gerais ), onde entrou em con tato com um numeroso grupo 
tupi - aproximadamente 15.000 pessoas - que se dispunha vir para as 
aldeias cristas do litoral. Conseguiu trazer 2.000 indígenas, que vieram 
antes para preparar as r~as. Devido aos abusos por parte dos portugueses 
que foram buscá-los, houve um levante, quando 20 desses lusitanos foram 
massacrados, frustrando o descimento de tal grupo (M: 7, a. 96-101). 

O manuscrito de Madri fomece um levantamento populacional 
do final do século XVI, sendo tal vez o primeiro censo que nossa história 

notáveis do Brasil (1966). Ao nos referirmos ao texto de Coimbra, este será indicado com a 
letra/C/ e o texto de Madri, coma letra/MI. Como cada alinea é numerada, ela será precedida 
de letra /a/. 
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·~ registra (p. 11, a. 187-200). É claro que nao tero o rigor que se poderia 
desejar, mas é urna f onte importante num país que tao poucos dados 
registrou. 

Soares reclama também da displicencia das pessoas responsáveis 
em fazer esses levantamentos: "o nr. 0 de christaos baptizados assim adul
tos como in~entes ouue antigamte. descuido em os escreuer" (M: 11, a. 
214-5). 

Sua visao é bastante favorável aos indígenas: "Nao furtam per 
nenhu cazo he iniuria grande pa. elles e assim querem mal aos pretos de 
angola q' sao ladrons, tudo o q' acham dao a seu dono (M: 51, a. 266-7). 

No manuscrito de Coimbra queixa-se de certos portugueses "q'se 
fizerao magarefes repartindo lhes [ aos indígenas] carne humana e fazer 
lha comer pa. assi terem guerras busco outros e terem escrouos (C: 63, 
a. 415-7). Relata o caso dos portu$Ueses que enganaram um grupo de 
indígenas amigos, levando-os para um navio que os conduziu para se
rem vendidos como escravos. E concluí: "per onde agora fogen de junto 
o mar e todos os gentíos estao p'la pera dentro mtas. legoas por fugirem 
dos portuguezes" (C: 63, a. 422-4 ). 

Traz outras informa~5es pouco conhecidas, como a ida de chefes 
Tamoio do Rio de Janeiro a corte francesa para pedir ajuda militar (C: 
61, a. 393-402). 

Preocupou-se em relatar as tradi~Oes indígenas, trazendo os mi
tos da cria~ao do mundo e o mito da origem do fogo, além da referencia 
a Terra sem Sofrimentos (C: 83-5). O capítulo que traz os costumes e 
rituais guerreiros (C: 91-101) nao fica atrás dos textos de Léry ou Thevet, 
apesar de seu estilo duro e pouco agradável de se ler. 

Jácome Monteiro 

Nascido em Portugal em 157 4, Jácome Monteiro entrou para a 
Companhia de Jesus aos 17 anos, tendo vindo para o Brasil, em compa
nhia do visitador geral Manuel de Lima, em 1 f:IJ7. Terminada a visita, 
que ocupou tres anos, voltou para Portugal, sendo nomeado Reitor do 
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Colégio de Santo Antao, em Lisboa, em 1614 (HCJB 8:380). Em 1610 
publicou a Relafiio da Província do Brasil, tal vez a pedido do Assisten
te GeraJ da Companhia de Jesus, em Roma, ou de algum outro superior 
de Portugal (id., p. 393). 

Pelo texto escrito, nota-se que era um excelente humanista e um 
grande observador, por ter conseguido captar tantos detalhes em tao pouco 
tempo. Chamam aten~ao, nao só as observa~é>es de um viajante atento, 
mas também o interesse pela cultura indígena, o que é urna característica 
dos jesuítas deste período. 

Segue a estrutura dos demais relatos jesuíticos, apresentando na 
parte inicial a vida das capitanias, seguido da descri~ao dos povos indí
genas, sobretudo os de cultura tupi, concluindo com urna apresenta~ao 
da fauna e da flora. 

Sobre a vila de Piratininga, deixou urna descri~ao dos paulistas 
que é bem diferente da imposta pela iconografia oficial: 

Os moradores slío pola maior parte Mamalucos e raros Portugue

ses; e mulheres {portuguesas] há só uma, a que chamam Maria 

Castanha. Sao esses de terrivel condifao, o trajo seu, Jora da po

voafiio, é andarem como encartados, com gualteiras de rebufo, 

pés descalfos, arcos e frechas, que sao suas armas ordinárias 
(HCJB, id. 8:395). 

Com Anchieta, é um dos poucos a descrever os Maromomis, que 
viviam ''no sertao desta Piratininga", cuja cita~ao reproduziremos mais 
a frente, quando tratarmos deste grupo. 

Quanto a sua língua afinna que é "mui dificultosa: nao há entende
los. Valem-se os nossos de intérpretes" (id., p. 396). 

dos 
É também um dos poucos a descrever os Bilreiros, assim chama-

por trazerem nas miíos uns paus rolifos a modo de bilros, com os 

quais guerreiam com tanta e tal destreza, como com espingardas, 
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e siio tiío cerros no tiro que raramente erram e com tal f orfa des

pedem o pau que até os ossos moem com a pancada; usam mais 

em suas guerras de uns paus farpados, ao modo de arpiio, e estes 

trazem presos por grandes cordéis, os quais arremessando-os aos 

contrários, os arpoam como peixes, e os trazem assim com tanta 

pressa, que o mesmo é arpoá-lo que levá-lo as costas pera comer 

(id., ib.). 

Afirma que naquela ocasiao alguns moradores de Piratininga ha
viam sido mortos desta maneira por eles (id., ib.). 

Tinha certa sensibilidade lingüístic~ reproduzindo nao só alguns 
topónimos da regiao, como também se preocupando com sua tradu~ao. 

Assim registra serra Paranapiacabá, dizendo ser "o lugar donde se ve o 
mar"; Britioga, afirmando que é "cormpto vocábulo, que o próprio é 
Biritioca, que na língua dos Brasis.quer dizer Casa de Bugios" (id., ib.), 
além de outros, como Marambai~ serra do Caru~u, rio Guandu, rio 
Pojuc~ todos estes já da regiao do Rio de Janeiro (id., p. 397). 

Quanto aos Carijós dos Patos dizque "alguns <lestes vieram para 
os Padres e vem descendo milhares deles, os quais foram buscar dous 
Padres, por ordem do P. Visitador'' (id., p. 396).21 

Sobre os grupos tupis, além das descri~6es clássicas dos rituais 
guerreiros, trazo mito da cria~ao do mundo (id., p. 407-8), um tanto 
diferente do que recolheu Thevet entre os Tupinambá do Rio de Janeiro 
(1575, 2:913-20). 

Nas suas descri~6es religiosas distingue TupiiMairá, "senhordos 
trov6es, coriscos, relfunpagos ", de Deus, do qual "nao tem conhecimen
to" (HCJB, 8:408), o que parece ser urna constata~o superficial, contra
riando os relatos de Thevet (1575, 2:913). 

É mais perspicaz quando trata do demonio, que afirma receber 
vários nomes- "anhanga, tangui pitanga, Macaxeira"- , distinguindo-

21 Sobre os descimentos dos Carijó dos Patos ver também Carta Anua de 1624-25 (VIEIRA, 
ABN. 1897, 19:177-217) e VASCONCFLOS (VJA. p. 161-6). 
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o do Tupuxuara, "que igualmente quer dizer espírito, assim bom como 
1nau" (HCJB, 8:408). 

Provavelmente foi o jesuíta que melhor recolheu a mitología tupi, 
recuperando de forma completa o mito da origem do fogo (id., p. 408-9). 
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m. O PERÍODO DE CONCU,IAf;ÁO 

(1641-1693) 

l. A ESCRAVIZA~O INDÍGENA NO SUDESTE 

A escraviz.a~ao indígena foi urna questao polemica que marcou a 
primeira metade do século XVII, envolvendo sobretudo jesuítas e colo
nos. 

No Rio de Janeiro, para nao serem expulsos, os padres tiveram 
que fazer um acordo, aceitando "nao se envolver com indígenas que 
estivessem prestando servi~os pessoais a cidadaos e lavradores; devol
ver a seus donos os índios escravos que tivessem se refugiado nas mis
s5es; perdoar os colonos que se rebelaram contra eles e nao processar 
seus acusadores" (TAUNAY, 1955:147). 

Em Sao Paulo foram obrigados a sair, de forma vexatória, em 
1640, ficando ausentes por 13 anos. Voltaram, gra~as as interferencias 
do vigário local - Pe. Albemaz - e do capitao Femao Dias Paes, aceitan
do as mesmas condi~5es impostas a seus confrades do Rio. liveram que 
incluir mais urna cláusula: "nao serao nunca partes na execu~ao nem 
puhlica~ao do breve que dizem ter de sua santidade sobre a liberdade do 
gentio" (In: TAUNAY, id., p. 94). Como observou o historiador, "assi
nou-se urna verdadeira capitula~ao completa por parte dos inacianos" 
(id., 1955: 96). 

Isto fez com que os padres se envolvessem mais com os colégios 
nas vilas, deixando o trabalho missionário. Esta posi~ao teve a anuencia 
nao apenas dos provinciais da época - Francisco Gon~alves e Simao de 
Vasconcelos - , como também do próprio Superior Geral, em Roma (id., 
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ib., p. 104-5). Tal visao foi refon;ada mais ainda nas décadas seguintes, 
como ocorreu com o Pe. Alexandre de Gusmao, que em 1690 chegou a 
escrever ao Superior Geral da Companhia, qualificando a postura anti
escra vista de Antonio Vieira de "violenta e extravagante" (In: 
HOORNAERT et al., 1977:52). 

Com o recuo dos jesuítas, outras congrega<;ües religiosas passa
ram a atuar junto aos indígenas, como os capuchinhos franceses, na Bahia 
(NANTES, 1979). Entretanto, no Sudeste, o trabalho missionário conti
nuou a cargo dos inacianos. 

Esta mudan~a de postura trouxe como conseqüencia, urna dimi
nui~ao da produ<;ao histórica e etnográfica na regiao. Neste período apare
cem apenas algumas cartas e os escritos de Sima.o de Vasconcelos, que se 
tomou o grande historiador dessa época, porém um historiador solitário. 

A falta de cultura Jiterária em Sao Paulo, agravada com a saída . 
dos jesuítas, criou um vazio documental. Esta opiniao é compartilhada 
por Friderico Mauro, pesquisador frances desse período, que afirma que 
felizmente "le vide des archives, n'est pas le vide de l'Histoire" 
(1963:124).1 As Atas das Cfunaras de Sao Paulo, os inventários e testa
mentos irao preencher este vazio documental. 

Com a ausencia dos jesuítas de Sao Paulo, muita coisa deve ter se 
perdido, repercutindo na vida cultural da vila, como se ve no perfil da 
época, tra~ado por Alcantara Machado (1929) e Ellis Júnior (1948). O 
sertao era o objetivo da popula~ao masculina, de onde traziam o escravo 
e, posteriormente, o ouro. Até crian<;as chegaram a fazer parte dessas 
expedi~6es e como diz Machado, "na época, o sertao é a escola por 
excelencia" ([1929] 1965 :234 ). 

Elementos como "a pobreza, a alta dose de influencia indígena, o 
ínfimo grau de influencia lusitana, o descaso completo da Metrópole, o 
insignificante intercambio comercial e cultural comas demais regiües", 
apontados por Ellis Júnior (1948, Bol. FFCL, 96 (8):82), fizeram com 
que em Sao Paulo a cultura literária ficasse em segundo plano. 

1 "O vazio dos arquivos nao é o vazio da História". 
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Mesmo os beneditinos, que ali se instalaram no final em 1598, 
tiveram muita dificuldade para se manter (TAUNAY, 1955:107). Em 
abril de 1646 o abade do mosteiro do Rio de Janeiro escrevia a Camara 
de Sao Paulo pedindo ajuda financeira para tirar o convento de Sao Pau
lo do estado de completa pobreza em que se encontrava (In: TAUNAY, 
id., ib. ). 

É preciso esperar o século XVIII, com a descoberta das minas de 
ouro, para que a vila prospere e com ela a cultura, quando surgirao no
mes como Pedro Taques e o beneditino Freí Gaspar da Madre de Deus. 

Portanto este período encerrar-se-á por volta de 1693, coma des
coberta do ouro, quando aparecerá outra produ<;áo documental, consti
tuída de re/.atos, práticas e notícias sobre as novas regi6es auríferas. 

2. OS ESCRITOS MISSIONÁRIOS 

Os escritos missionários <leste período serao representados por 
apenas dois autores, o Pe. Francisco de Morais e o Pe. Simao de Vascon
celos. Enquanto Morais elaborou escritos instrumentais, como é sua carta 
sobre a missao entre os Gessera<;u - grupo vi vendo no médio Paraíba e 
aparentado aos Maromomi - e urna rel~ao das aldeias de Sao Paulo, os 
textos de Vasconcelos, produzidos nesta fase de concilia~ao, possuem 
um estilo ufanista, exaltando a obra e os missionários da Companhia de 
J esus. A época já nao era de denúncia, mas da implanta~ao de urna linha 
pragmática, onde predominarao os projetos económicos, como colégios 
e fazendas, afastando-os da missao e da catequese indígena. 

Francisco de Morais 

Apesar de pouco conhecido, Francisco de Morais (1601-1681 ), 
<leve merecr urna especial referencia, pois foi o primeiro jesuíta, ori
ginário de Sao Paulo, a ter destaque na crónica da Companhia de 
Jesus. 
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Filho de Fernao Dias Paes e de Catarina Camacho, foi primo do 
outro Fernao Dias Paes, o famoso Govemador das Esmeraldas, e neto 
do primeiro Femao Dias Paes (LEITE, 1965:319; NP, 3:52-3). Taques 
Leme narra que tinha o apelido de Malagueta, "que é urna pimenta muito 
forte e acre e na cor encamada" (NP, 3:53), o que deve mostrar seu 
caráter inquieto e agitado, como se verá mais tarde. 

Entrou para a Companhia de Jesus na Babia, em 1621, tendo sido 
colega de Antonio Vieira no período dos estudos, do qual foi grande 
amigo (VJEIRA, Cartas, 1:287; 303-5. In: LEITE, 1965:326). 

Em 1624 voltou para Sao Paulo, para a Casa de Santo lnácio, 
novo nome que recebeu a Casa de Siío Paulo. Convém notar que até 

esta época ainda nao havia sido erigido o colégio, por falta de patrimonio. 
Como observa Leite, oeste ano de 1624 foi feito o pedido de instala~áo 
do mesmo, aparecendo pela primeira vez no catálogo de 1631 a denomi
na9ao de Collegium inchoatum, ísto é, Colégio em fase de instalafiiO 
(1965:320). Portanto nao é correto chamar de colégio a Casa de Siío 
Paulo, na fase anterior a 1631, como geralmente ocorre na historiogra

fia p~ulista. 

Nessa casa, portanto, Francisco Morais lecionou Gramática por 
dois anos ( 1625-7), partindo depois para a missao dos Carijó, na regiáo 
dos Patos. 

Após ficar no Rio de Janeiro, na aldeia de Guaratiba, com 400 
indígenas trazidos dos Patos, foi convocado para a guerra contra os ho
lancleses, da qual participou "como qualquer soldado e faz.endo com que 
os Indios pellejassem e nos fossem fiéis" (Carta de Matias de 
Albuquerque, 25.11.1635. In: LEITE, 1965:322). 

Por ser bom conhecedor da língua brasílica e "por extremo res
peitado dos Carijó" voltou aquela regiao em 1637. Embora vivendo nas 
aldeias do Rio de Janeiro, vivenciou os conflitos em Sao Paulo, que 
resultaram na expulsáo dos jesuítas. 

Em 1649 propos organizar urna missao entre os Gyfaruful 
Gesserafu, indígenas do médio Paratba, mas nao encontrou seguidor, 
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pois este trabalho missionário nao era mais prioritário. "Nao há hum que 
trate de ir ao sertao'', escrevia ele, desolado, a 18.1.1649 (In: LETIE, id., 
ib., p. 334 ). Foi também censurado pelos confrades que diziam que era o 
"spiricto maligno dos de S. Paulo [que] vem pertubar (sic) o Collegio 
com suas missois" (id., ib., p. 335-6). 

Mesmo assim realizam a entrada. Como auxílio de um Maromo
mi, conseguiu trazer um grande grupo, aldeando-o em Cabo Frio, na 
aldeia de Nhityroyaba. Afirma que "todos falam a mesma língua ", refe
rindo-se a semelhan<;a entre esses e o guia Maromomi (Carta de 
18.1.1649. Id., ib., p. 336). Este dado vai mostrar a ex ten sao do território 
Maromomi, como se verá na segunda parte deste trabalho. 

Seu parentesco com o capitáo Femao Dias fez com que este se 
empenhasse na volta dos jesuítas a Sao Paulo, sendo um dos que 
retomaram ao planalto em 1654 (id., ib.,p. 326), onde ficou até sua mor
te, aos 80 anos de idade. 

Escreveu algumas cartas, mas apenas urna delas, a de 18.01.1649, 
irá nos interessar. Há também um outro documento importante, a Certi
dii.o sobre os índios e aldeiasda Vi/ade Siio Paulo-1674 (id., ib., p. 337-
8), em que a pedido do superior dos jesuítas de Sao Paulo, Pe. Louren~o 
Craveiro, atesta sobre o que sabe a respeito dos aldeamentos da regiao. 
Afinna que quando conheceu os indígenas de Sao Miguel, em 1618, 
estes se encontravam na aldeia de ltaquaquecetuba e que, em 1624, já 
haviam retomado a seu primitivo aldeamento. Informa também que os 
da aldeia de Guarapiranga haviam sido transferidos para a aldeia de 
Carapicuíba, embora nao se lembre do ano (id., ib., p. 338). 

Estes dados mostram urna fase conflitiva envolvendo as terras 
indígenas do planalto, sobretudo quando os índios de Sao Miguel tive
ram que abandonar sua aldeia (BOMTEMPI, 1970:56-8). 

Simiio de Vasconcelos 

Simaode Vasconcelos (1597-1671), alémde terum lugar de des
taque na historiografia brasileira, representa a nova ge~ao de intelectuais 
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formados no Brasil, marcada pelo "espírito comemorativo, ufanismo e 
exalta~ao de nossas virtudes" (RODRIGUES, 1979:283). Embora mes
cle história, erudi~ao literária e ufanismo, sua obra é referencia numa 
época em que o Brasil finnava sua identidade. 

Nascido em Portugal, veio jovem para o Brasil, onde entrou aos 18 
anos na Companhia de Jesus. Gra~as a seus dotes intelectuais, ocupou 
quase todos os cargos importantes no Brasil, sendo nomeado reitor do 
Colégio da Bahia, reitor do Colégio do Rio, e finalmente provincial em 
1655. Foi hábil político e no dizer de Leite, "teve considerável influencia 
no Brasil do seu tempo, dentro e fora da Companhia" (HCJB, 9: 173). 

Hoje sua atua~ao é vista com mais reserva, pois foi um dos pro
pugnadores de urna nova linha, quando o "aldeamento [ cristao] foi per
dendo o dinamismo e o colégio com~ou a atuar junto aos filhos dos 
moradores nas vilas e cidades, abandonando seu caráter missionário" 
(HOORNAERTet al., 1977:51) . . 

De sua produ~ao literária, destacam-se tres obras: Vula do P. Jodo 
de Almeida, Cronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil e 
Vida-do Venerável Padre José de Anchieta. Constituem urna trilogía, 
embora o primeiro livro escrito, deva ser o último na ordem cronológi
ca. Na Cronica procura mostrar o trabalho dos primeiros jesuítas, sobre
tudo o de Nóbrega; no segundo focaliza a vida e obra de Anchieta e no 
terceiro, a vida do Pe. Almeida, figura mareante da época. 

A Cronica é o que melhor representa o ufanismo nativista, de que 
fala Honório Rodrigues (1979:285). Concebido em duas parte, a primei
ra - Notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil 
(livros 1 e m. é urna grande introduc;ao e discorre sobre o chamado des
cobrimento do Brasil, seus moradores nativos e a bondade do clima, 
perguntando se nao foi aqui que Deus colocou o paraíso. A segunda 
parte, é propriamente a Cronica da Companhia de Jesus do Estado do 
Brasil (livros 1, 11, fil e IV). 

Devido a suas idéias sobre a locali~ao do paraíso terrestre no 
Brasil, enfrentou problemas coma censura da própria congrega~ao, ten-
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do sido estes trechos cortados e a própria obra suspensa pelo visitador 
Jacinto de Magistris. Outros jesuítas de renome, como Antonio Vieira e 
Baltazer Teles, foram contrários a publica~áo por acharem a obra de 
pouco valor literário e de "estilo rasteiro" (In: HCJB, 9: 175). Finalmen
te Vasconcelos viu seu livro publicado em 1658, mas sem as referidas 
passagens polemicas (RODRIGUES, 1979: 286-7).2 

Louvado por muitos, como Capistrano de Abreu, Varnhagen e 
Rodrigues, foi criticado por outros, como Vieira e Hoomaert. Mas acre
ditamos ser mais sensata a podera~áo de Boxer, quando afirma: "é 
urna autoridade de quem devemos desconfiar, embora nao <levamos 
considerá-lo táo infiel quanto nos querem fazer supor os seus moder
nos detratores" (1973:207). 

Na Cronica Vasconcelos teve em Anchieta sua principal fonte 
' ' 

documental. . 
Na primeira parte desta obra - Notícias antecedentes, curiosas e 

necessárias das cousas do Brasil -, ao falar dos costumes indígenas, 
apesar de repetir alguns estereótipos negativos próprios de sua época, 
tem urna visao bastante simpática em rela~ao as línguas indígenas: "Quem 
foi o autor delas? Em que escolas aprenderam, no meio dos sert6es, tao 
acertadas regras da Gramática, que nao falta um ponto na perfei~ao da 
praxe, de nomes, verbos, declin~6es, conjuga~6es, ativas, e passivas? 
Nao dao vantagem nisto as mais polidas artes dos gregos, e latinos" 
(CCJ, 1 :95). 

Infelizmente logo depois acrescenta urna descri~ao preconceituosa 
dos grupos nao aldeados: 

( ... ) enquanto habitam seus sertoes e seguem sua gentilidade, sao 

Jeras, selvagens, montanhesas, e desumanas. ( ... )Andam em ma

nadas pelos campos, de todo nus. ( ... )Vive neles tao apagada a luz 

2 A 1• edi~o foi publicada em Lisboa em 1658, e a 2ª edi~ao apareceu, _em 1865, em dois 
volumes. A 3ªedi~ao, saiu no Rio de Janeiro, em 1864, mas com um texto mcompleto e de má 
qualidade (HCJB, 9: 176). A 4ªedi~ao, também em dois ~olumes, erradament~ chamada de 3', 
foi Jan~ em 1977, pela Editora Vozes-INL-MEC, ed1~0 da qual nos servunos. 
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da raza.o, quase como nas mesmas fecas. Parecem mais brutos em 

pé, que racionais humanados; uns semicapros, uns faunos, uns 

sátiros. ( ... )Nem sabem contar mais que até quatro, os de mais 

números notam pelos dedos das mii.os, e pés (id., 1: 97). 

Prop6e urna classifica~ao indígena igualmente preconceituosa, 
dividindo-os em índios mansos e índios bravos (id., 1: 11 O), categorias 
que ainda hoje permanecem em camadas populares no Brasil. Refere-se 
também a existencia de an6es, como os Goaiazis, e de gigantes, como os 
Curinquenan, além de um povo que tinha "pés as avessas", chamados 
Matuiús (id., 1: 64). Nao deixa de falar das Almazonas, "mullieres guer
reiras, que vivem per si sós sem comércio de homens" (id., ib.). 

Referindo-se aos índios mansos, cita os Goaianás, "índios que 
também se contam entre os mansos; mas diferente língua: sao dos mais 
tratáveis, e habitam para a última parte do Sul, fronteiros aos Carijós, e 
contrários seus" (id., ib.). É urna importante referencia, pois além de 
mostrar que nao falavam tupi, apresenta urna de suas características, que 
era a boa convivencia com os portugueses. 

Dá informa~6es sobre os lgbiraiaras (Ybirajara), chamados de 
"Bilreiros pelos portugueses" (id., 1 :262). Repetindo Anchie~ afirma 
que eram "dotados de bons costumes, de urna só mulher, de nao come
rem carne humana, de sujei~ao a urna só ca~a [um só chefe] (id., ib.). 

Traz novos etnonimos de grupos tupis, como Araboiaras e 
Rariguaras (id., 1 : 11 O) e procura explicar o etnonimo Tapuia: ''Tapuia 
nao é nome propriamente de na~ao, é só divisao, e vale tanto como dizer, 
contrário; porque era o mesmo ver qualquer outra na~ao um Tapuia, que 
ver um inimigo declarado, por nome e efeito" (id., 1: 112) 

Interpreta alguns toponimos, como Mairapé, que traduz "ca
minho do hornero branco", e nao "caminho de Mair", entidade tupi, 
chamada também de Sumé. Confundindo Sumé com Sao Tomé, como 
faziam os missionários, conclui, afirmando: "( ... ) e chamaram dali 
em <liante aquela estrada milagrosa, Mairapé, que vale dizer o mes
mo em língua dos brasis, que caminho de homem branco; assim cha-
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mavam a S. Tomé, porque até entao nenhum outro branco entre si 

tinham visto" (id., l: 126). 

Esta identifica~áo era muito freqüente, pois a tradi~áo crista afir
mava que Sao Tomé havia evangelizado a Índia. E como o Brasil era 
chamado de Indias Ocidentais ou Indias Brasi1icas, nada mais lógico 
que identificar o Sumé tupi com o apóstolo dos índios ou indianos, so
bretudo ¡)elo fato do nome de Mair ter sido também dado aos franceses 
pelos Tupinamb<L significando também o europeo, o branco.3 

Entretanto Mair, segundo Thevet, era o nome dos descendentes 
de Mair-Monan, o grande herói-civilizador tupinambá ( 1575:915). Sumé 
ou Sommay, como ele grafa, era o "grand Pagé et Caraibe", que por sua 
vez descendia de Mair que os Tupinambá haviam queimado numa fo
gueira (id., ib.). Sumé muitas vezes era confundido também como pró
prio Mair, pois ambos tinham os Il;.lesmos poderes (id., ib.). A semelhan
~a da entidade Sumé com o apóstolo Tomé levou a esta interpreta~ao 
tardía, como já assinalou Métraux no seu clássico estudo sobre a religiao 

dos Tupinambá (1979:11). 

Vasconcelos indica também outros topónimos como o porto dos 
Tupis que era "o que boje chamam Cananéia" (id., 1 :263), Urufumiri 
(id., 1: 130), Praná Piacá Miri e Cabaru Parangaba, ambos localizados 
na serra do Mar (id., 1 :252). Neste penúltimo topónimo, no vocábulo 
piacá (piacaba), ocorreu seguramente urna altera~ao fonética, própria 
da variante dialetal de Sao Vicente, quando a última consoante do verbo 
afirmativo nao é pronunciada (ANCHIETA, [1595]1990:24). 

A.inda registra Jaraibatigba, aldeia onde os indígenas de Pirati
ninga foram sacrificar um tapuia (CCJ 1:274), Iapiuba ou Maniroba, 
distante de Piratininga 40 léguas (id., 1 :243), Mairanhaia, além da al

deia crista de Itanhaé, próximo a Santos. 

3 Léry cita urna passagem em que os indígenas lhe teriai_n dito: "De. há muitos temp<>s, pois já 
sao passadas tantas luas que nao mais sabemos o seu numero, surgiu em no~so prus um Mmr, 
isto é, um frances ou europeo, vestido e bru:bado como alguns de vós outros" (11, p. 77. In: 
MÉTRAUX, 1979:11). 

114 

..... ~ .. ~.~~~~.~.~ .. P.~~.~~~.~.~~~~~····· ..................... ., ............. ,,~ ... - ....... __ .... _,,.,,.,,_,, .. _,,,, ............ ....._ 

Ao citar chef es indígenas, aponta Maracaiá-guafu e Pirá Obig 
( Pirá oby= "peixe verde"), sendo que este último vivía no "vale do 
mesmo nome", tendo liderado a vinda de um grande grupo para o 
Espírito Santo (id., 1: 278). Parece ter havido aqui um engano de 
Vasconcelos que confundiu o etnónimo Paranaubi ("Mares verdes"), 
com Pirá oby, pois segundo o relato do Pe. Bellavia, foram os 
Paranaubi levados para a aldeia dos Reís Magos, no Espírito Santo, 
em 1623 (HCJB, 6: 168-78). 

Rocha afirma que se equivocou também ao chamar de Parana
pucui o chef e principal que vivia na ilha do Govemador, já que este é o 
nome da ilha (In: CCJ, 2:215, nota 28). Teodoro Sampaio traduz este 
vocábulo como água do canal ( Paraniipucu = "bra~o do mar", canal 
marítimo; y= "água" (1987:259). 

Preocupado coma escraviz~ao dos indígenas, relatou vários atos 
de violencia contra eles praticados, citando o testemunho de missionári
os famosos, como Frei Bartolomeu de las Casas, dizendo que sao seres 
humanos, chamados a salva~ao (id., 1: 114). Transcreve em latim e em 
portugues o breve do papa Paulo ID, no qual é reafirmada a condi~ao 
humana das popula~ües indígenas, condenando a escravidao e a violen
cia contra elas (id., 1: 115-6). A publica~ao <leste texto nao deixa de ser 
um ato corajoso em tempos tao conflitivos. 

A biografiado Pe. Joao de Almeida, 4 jesuíta de origem inglesa, 
cujo verdadeiro nome era John Meade, foi sua primeira obra escrita. 
Publicada em 1658, no fragor dos conflitos entre colonos e jesuítas, 
dedicou-a ao ex-govemador do Rio de Janeiro e protetor dos jesuítas, 
Salvador Correia de Sá. Infelizmente nao se fez nova edi~áo, tomando
se hoje obra rara. 

4 O título original é: Vida do P. Joam d'Almeida da Companhia de lesv, na Provincia do Brazil. 
composra pello padre Simam de Vasconce//os da mesma Companhia, Prouincial na dita 
Prouincia do Brazil. Dedicada ao senhor Salvador Correia de Sá, & Benauides dos Conselhos 
de Guerra, & Vltramarino de Sua magestade. Em Lisboa. Com todas as licen~a.v necessarias. 
Na officina Craeíbeeckiana., Anno 1658. 
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Assim como nas Cronicas, há neste livro algumas express5es 
IJreconceituosas.5 Entretanto possui dados muito importantes sobre os 
<!nterramentos tupis (1658:B

3
) e sobre os Guaitaká (cap. XI, XII, X1Il e 

XlV). 

A vida de Anchieta6 foi a última deste trilogía, devendo ser a 
~gunda na ordem cronológica, já que o Pe. Joao de Almeida faleceu 
depois de Anchieta. 

Este Jivro, sobretudo o primeiro volume, é urna retrospectiva his
tórica da coloniza~ao portuguesa em Sao Vicente e Piratininga, lugares 
em que Anchieta passou seus primeiros anos de vida missionária. Refe
re-se ao ataque a missao de Piratininga, em 1562, chamando seus mora
dores de piratininganos (V A, 1 :40; 8~ 2). Nao dá o nome tupi de 1ibiri~á. 
mas reproduz seu nome portugues - Martim Afonso de Melo (id., 1 :41 ). 

Apresenta novas topónimos, como a "enseada dos maramomis, 
fronteira a ilha dos Parcos", próximo a vi la de Sao Sebastiao no litoral 
(V A, 1 :83. Grifo nosso ). Este dado mostra urna presen~a dos Maromomi 
na costa, ponto que iremos analisar mais a frente. 

· Reproduz quase que na futegra o relato de Anchieta sobre o epi
sódio de Iperoig, acrescentando outros antropónimos, como Guiraobufu, 
Caaquira (e nao Caoquira)1 e Aimbiré e nao Aimberé, como tomou-se 
usual entre nós. Desta maneira Anchieta também registrou o nome deste 
cacique no auto Na festa de Siio Lourenfo (1977:147). Entre as aldeias 
que fizeram as pazes com os Tamoio, cita Piratininga e Mairanhaiá 

5 "Tem grande canalha de Feiticeiros, Agoureiros & Bruxos; ( ... ) & os piores neste particular 
sam os Tapüias, que aJem de nam conhecerem Deos algum, adoram visivelmente o Diabo em 
fonnas ridículas, de Moscas, Ratos, <;apos, & outros Animais desprexiveis. ( ... )Em custumes 
todos elles sam quasi Feras ( ... ) & sem quasi rasto de humanidade"(l658:B

2 
v - 8

3 
) . 

6 Wda do Venerável Padre Joseph de Anchieta da Companhia de Jesv, Tavmaturgo do Nouo 
Mundo, na prouíncia do Brasil. Composta pello P. Simam Vasconcellos, da mesma Companhia, 
Lente de Prima na sagrada Theologia, et Prouincial que foi da mesma Prouincia, natural da 
Cidade do Porto. Dedicada ao Coronel Francisco Gil d'Araujo. Lisboa. M.OC.LXXII. Em 
J 943 foi publicada no Brasil a 2ª edi~. em dois volumes, com prefácio de Serafirn Leite, 
como título abreviado Wda do Venerável Padre José de Anchieta. 

7 VIOITI grafa Caoquira. (In: CAP, p. 254, nota 17 ). 
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(V A, 1: 103), com urna acentua~ao diferente da forma usada no topónimo 
que registrou na Cronica, como se viu atrás .. 

Ao se referir a Bertioga faz urna observa~ao, dizendo que é urna 
localidade "a que chamamos com nome cormpto" (id., 1: 130). Prova
velmente estará se referindo a urna def orm~ao acorrida no vocábulo 
original Biritioca, como já assinalou J. Monteiro, alguns anos antes (161 O. 
In: HCJB 8: 396) 

Seu relato sobre os Maromomi, reproduz literalmente o que es
creveu Anchieta em seus apontamentos históricos (VA, 1: 191-2; cf. 1H, 
p. 142-3). 

*** 

Com Vasconcelos encerra-se este período da crónica jesuítica, 
que será retomada meio século depois pelo Pe. Manuel da Fonseca, que 
publicará em 1752 a importante Vuia do Venerável padre Belchior de 
Pontes, 8 que tantas informa90es trará sobre Sao Paulo setecentista. 

8 
Wda do Ven. Belchior de Pontes da Companhia de Jesus da Provincia do Brasil, composra 
pelo Padre Manoe/ da Fonseca da mesma Companhia e Provincia. Lisboa, na officina de 
Francisco da Silva, anno MDCCLII. y 
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l. O PLAN.ALTO PAULISTA 
# 

NO SECULO XVI 

Nossa pesquisa irá se deter na área que chamaremos de plana/to 
paulista. Urna rápida análise do ambiente geográfico ajudará a delinear 
o perfil dos povos que aí habitaram, sem superestimar o meio físico 
como fator determinante para a sobrevivencia de urna popula~áo, como 
assinalam estudos recentes sobre a Amazonia primitiva (ROOSEVELT, 
1991; MORAN, 1991). 

Quisemos apresentar mais que urna descri~áo geofísic~ urna re
constitui~áo destas áreas a partir sobretudo de relatos quinhentistas ou, 
na falta destes, das descri~ües feitas pelos viajantes europeus do final do 
século passado, o que nos permitirá estar mais próximos do ambiente 
em que essas popula~ües viveram nos séculos XVI e XVII. 

l. O RELEVO 

Embora o planalto paulista corresponda a 70% de todo o atual 
estado de Sao Paulo (BARROS, 1973), optamos por manter esta deno
mina~ao para as áreas que boje constituem a regiii.o de Sao Paulo 
(AB' SABER, 1957 :62), um pouco mais ampliada. Corresponderá basi
camente a atual Grande Siio Paulo, chegando, a Oeste, até Sao Roque; a 
Leste, até as nascentes do rio Tiere; ao Norte, aos contrafortes da serra 
da Mantiqueira e ao Sul, a serra de Paranapiacaba (ver mapa 2). 

Com urna altitude média de 800 m., esta regiao encontra-se sobre 
urna pequena hacia sedimentar a beira de um velho bloco de planalto 
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levantado, o que faz com que os seus rios corram para o interior 
(AB'SABER, 1957:69; 201-19). Deveacrescentar-sequeexistenaárea 
urna superficie de erosao de extensao regional, que irá formar um relevo 
de colinas, onde se destaca o Espigiio Central (id., ib.), boje avenida 
Paulista, e por isso denominado espigiio da Paulista. 

É também circundada por alguns maci~os e cristas como o de 
Sao Roque (850-1.27 5 m), a serra da Man ti que ira ( 1.000-1800 m) e as 
cabeceiras do Tiere, na regiao de Salesópolis, nos contrafortes da Serra 
do Mar, cuja altitude varia entre 850 e 950 m. 

No interior desta hacia sedimentar, os principais rios sao o Pi
nheiros e o Tiere, em cujas margens, sobretudo deste último, surgirao os 
campos, que tanto marcariio a regiao. 

Duas serras importantes estao aí situadas: a serra do Mar e a da 

Mantiqueira. 

A serra do Mar é um "rebordo escarpado" que marca o limite 
oriental do planalto brasileiro, "esculpidos em ligeiras sec~oos de pla
naltos cristalinos, de rochas granitizadas ou xistosas" (id., ib., p. 255). 
Estentendo-se de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, recebe vários nomes 
como Paranapiacaba, Cubatao, Parati e órgaos, cujas encostas sao co
bertas pela mata atúlntica. 

Na regiao de Sao Vicente, a serra de Cubatao, chamada de 
Paranapiacaba, teve um papel importante na fase inicial da colonia, pois 
através dela passou o caminho que ligava o litoral ao planalto, percorri
do por indígenas e portugueses, cujo nome primitivo foi Tri/ha dos 

Tupiniquins (PETRONE, 1995:35). 

Desde o início da coloniza~ao, seu difícil acesso chamava a aten
~ao dos recém chegados, como relata Cardim: "Van allá [a Piratininga] 
por unas sierras tan altas que difficultosamente puedem subir ningunos 
animales y los hombres suben con trabajo y a vezes a gatas por no 
despeñarse y por ser el camiño tan malo y tener tan ruin serventia, 
padescen los moradores y los nuestros gran trabajo" (1963:153). 

Foi Vasconcelos quem melhor descreveu esta muralha natural 
que isolava da costa os moradores do planalto: 
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A própria aspereza das serras faz mais aprazível a benignidade 

dos campos;( ... ) O mais espafo niio é caminhar, é trepar de pés 

e miios, aj errados as raízes das árvores e por entre quebradas 

tais, e tais despenhadeiros, que confesso de mim que a primeira 

vez que passei por aqui, me tremeram as carnes, olhando para 

baixo. A profundeza dos vales é espantosa; a diversidade dos 

montes uns sobre os outros, parece tirar a esperanfa de chegar 

ao fim; quando cuidais que chegais ao cume de um, achai-vos ao 

pé de outro niio menor; e é isto na parte já trilhada e escolhida. 

Verdade é, que recompensava eu o trabalho desta subida de quan

do em quando; porque assentado sobre um daqueles penedos, 

donde vía o mais alto cume, lanfando os olhos para baixo me 

parecía que olhava o céu da lua, e que vía todo o globo da terra 

posto debaixo de meus pés; e com notável formosura, pela vari

edade de vistas do mar, da terra, dos campos, dos bosques e ser

ranías, tudo vário, e sobremaneira aprazível. Se se houvera de 

medir o grande diametro desia serra, houvéramos de achar me

lhor de oito léguas; porque suposto que vai fa zendo empara gens 

algumas chiis a modo de tabul.eiros, sempre vai subindo, e tor

nando a mesma aspereza; ainda que em nome diversa, chamada 

em uma das paragens, Praná Piacá Miri, e logo em outra Cabaru 

Parangaba., e tudo é a mesma serraría. E finalmente vai subindo 

sempre até chegar ao raso dos campos, e a segunda regiiio do ar, 

e onde corre táo delgado, que parece se niio podemfartar os que 

de novo váo a ela (CCJ, 1:252-3). 

O caminho íngreme e dificultoso por onde passou Vasconcelos já 
era o Caminho Novo, construído em 1560 coma ajuda do govemador 
Mem de Sá, quando este esteve na capitania de Sao Vicente. Foi feito 
gra~as ao pedido de Nóbrega e do provincial Luís da G~ que viam a 
Trilha dos Tupiniquins muito vulnerável aos ataques dos Tupinambá 

(id., 2:51 ). 

Outra serra que caracterizou a regiao foi a Mantiqueira, no seu 
segmento próximo a Atibaia e Bragan~a Paulista Dela nao encontra
mos urna descri~ao da época colonial, exceto apenas algumas referencias 
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(ACSP 6a:428). No seu trecho do Vale do Paraíba foi chamado, no sécu
lo XVIl, de montes Guarimunis ou Marumininis (GLIMMER, RIHGSP, 
1900-1901, 6:233), numa referencia ao grupo dos Maromomi, como 
veremos mais a frente. Mas este topónimo nao se repetiu nos textos 
coloniais, pelo menos na documenta~ao por nós consultada. 

Mais tarde, no século XIX, ternos urna bela descri~ao feita por 
Spix & Martius, na sua viagem a Minas Gerais. Como era urna regiao 
pouco povoada, seguramente este relato reproduz a mesma fauna do 
século XVI: 

O caminho [a estrada para Minas] vai pouco a pouco subindo, 

ao sair da regiiio pantanosa, coberta de arbusto cerrado. Além 

ao norte, abría-se um campo largo, que ostentava rica flora de 

belas plantas de montanha. Duas serras mais altas, que correm 

paralelas de norte a sul, de contornos pitorescos um tanto seme

lhantes aos contraf ortes dos nossos Alpes, em parte cobertas com 

matas ou capoeira, circundam a planície. O mais alto ponto, por 

onde passa a estrada, é o morro de Catetuva; daí se desee a um 

vale mais largo, coberto de capoeira nova, que é limitado a leste 

pelo Parapixinga, montanha bastante alta, com mato, e de con

tornos abruptos. Na pobre Vi.la de Siio Joiio de Atibaia, alarga

se a regiiio. ( ... )Ao norte de Siio Joiio de Atibaia, correm diversas 

serras quase paralelas, uma ao lado da outra. É granítica a pe

dra, e a grande difusiio da samambaia (Pteris caudata), desfavo

rável ao cultivo, assinala a falta de lavradores ativos ([ 1823] 1981, 

1 :177). 

Nessa época, era ainda mareante a presen~a de araucárias: 

A parte mais alta da montanha que galgamos, Boa Vista, deve ter 

uns dois mil e quinhentos pés de altitude (750 m). O Morro do 

Lobo, coberto quase inteiramente de selvas escuras e, no mínimo, 

de tres mil pés de altitude (900m), domina toda a serra. Antiga

mente eram estas paragens infestadas por muitos lobos america

nos (lupus mexicanus); parecem porém, que essas Jeras agora se 
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acham mais em Minas Gerais, onde também as encontramos pela 

prime ira vez. ( ... )As araucárias que crescem nas encostas das mon

tanhas, harmonizam-se com a feifiio sombria da paisagem. Seus 

altos troncos, retilíneos,estendem os galhos regularmente 

esparrados, s6 em considerável altura, e, guarnecidos de agulhas 

chatas, fonnam uma vasta copa piramidal verde-escura (id., p. 
178). 

2. O CI,IMA 

O planalto paulista apresenta clima temperado, marcado pela es
ta~ao chuvosa, de novembro a mar~o. Anchieta, como bom observador, 
assim o descrevia na carta de 31 de maio de 1560 ao seu superior geral: 

Mas em Piratininga (quejica· no interior a trinta milhas1 daqui, 

engalanada de campos esparosos e abertos), ( ... )de tal modo se 

houve a natureza que quando o dia é mais abrasador com o ardor 

do sol (cuja maior forfa é de novembro a marro) vem a chuva 

trazer-lhe refrigério. ( ... )Em nenhum tempo do ano param as chu

vas, e, de quatro em quatro, de tres em tres ou até de dois em dois 

días, se alterna a chuva com o sol. Contudo há anos em que se 

fecha o céu e niio cho ve, de forma que, niio pela forfa do calor que 

nunca é excessivo, mas por falta d' água, secam os campos que 

niio diio os costumados frutos; algumas vezes chove demais e apo

drecem as raízes de que nos alimentamos. Os trovoes ribomboam 

com tal estampido que causam muito medo mas raro caem raios, e 

é tanto fulgor dos relGmpagos que deslumbram e obscurecem a 

vista e parecem disputar ao dia o esplendor de sua luz. e acompa

nham-se de violentas e furiosas ventanias, as vezes tao impetuo

sas, que altas horas da noite nos vemos forfados a recorrer a ora

fiio contra os perigos das tempestades e até a sair de casa para 

1 A milha anchietana. como a encontrada em outros textos latinos, é a milha romana que media 
1.000 b~ ou 2.200 m .• correspondendo cada tres rrúJhas a urna légua Assim a distancia de 
30 milhas. entre Sao Vicente e Piratininga. seria de 1 O léguas ou 66 quilómetros, proximo a 
quilometragem atual (VIOTII. In: ANCHJEIA, CAP, p. 146, nota 6). 
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escapar a ameara dela cair. Comos trovoes tremem as casas, caem 

as árvores e tudo se conturba (CAP, p. 127-6). 

No inverno, o frio é intenso. O mesmo Anchieta, ao relatar as 
dificuldades enfrentadas pelos missionários, refere-se as baixas tempe
raturas da regiao: 

onde já por vezes se acharam Indios mortos de frio e assim 

acontecía muitas vezes, ao menos aos princípios, a maior parte 

da noite nao poder [os padres] dormir defrio nos matos por 

falta de roupa e defogo, porque nem calfa nem sapatos havia, 

e assim andavam as pernas queimadas das geadas e chuvas 

mui grossas e contínuas, e com isto grandes enchentes de rios 
(CAB, p. 323). 

Na citada carta de 1560 ainda se reporta ao frio do planalto, que 
contrasta va comas temperaturas quentes das demais regi6es da colonia: 

( ... ) mas no inverno ( ... )acabam as ch uvas, e aforra do frio torna

se mais aguda em junho, julho e agosto, tempo que vimos com 

freqüencia as geadas espalhadas pelos campos crestarem quase 

toda árvore e erva, e a supeifície da água coberta de gelo. Entiio 

os rios descem e baixam até o fundo, de maneira que comas miios 

se costuma apanhar entre as ervas grande quantidade de peixe 
(CAP, p. 128). 

3. A VEGETA~O 

Devido a forma~ao geológica do planalto e pelas constantes chei
as dos rios, os campos se estendiam pelas váneas. Foram estes campos 
que caracterizaram a regiao, tendo tido um papel importante, nao só 
para os indígenas, como também para a popula~ao portuguesa que ali 
chegou em meados do século XVI. 
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Disto sao testemunhos os cronistas da Companhia de Jesus: "Es 
tierra de grandes campos, fertilíssima de muchos pastos y ganados de 
bueys, puercos, caballos, etc., y abastada de muchos mantenimientos" 
(CARDIM [1583]1963:153). 

No início do século XVII Jácome Monteiro também se surpreen
deu com a grande quantidade de gado existente: "O sítio da povoa~ao é 
sobre o teso de um pequeno monte, as raízes do qual se principiam gran
des campos mui povoados de gado vacum e de cavalos e éguas, que vem 
a ser tantas em número, que nao tem pr~o" (In: HCJB 8:395). Foi tao 
significativo o campo nesta fase incial da coloniza~ao, que a vila recém 
constituída foi chamada de "v° de siio paulo do campo" (ACSP 1 :398) e 
algumas pessoas, designadas como "meirinho do dito campo" (RGCSP 
1 :22. In: PETRONE, 1995:36). E ao referir-se a Santo André, ANCIIl
ETA diz que estava "tres léguas mais para o mar, na borda e entrada do 
campo" (CAB, p. 321). · 

Mas o campo significou também a regiao do Vale do Paraioa. 
Esta designa~ao até o momento nao foi muito considerada, já que nao é 
muito citada urna passagem de Anchieta em que deixa explícita esta 

ace~ao. 

Na carta de janeiro de 1565 afinnava que os representantes dos 
Tamoio de Iperoig e da Guanabara, que articulavam a negocia~ao de 
paz, foram a Piratininga, onde tiveram boa acolhida, tendo sido levados 
depois "ao Campo bem longe a urna guerra, onde tomaram alguns tupis 
inimigos" (CAP, p. 246. Grifo nosso ). Como em outra carta afirma que 
estes indígenas eram os que atacaram a missao e que f oram mais tarde 
chamados de Tupis do Bongy (ACSP 1 :476), concluí-se que provavel
mente estes Tupi do campo nao eramos de Piratininga, aliados dos jesu
ítas, mas os Tupi do vale do Parat'ba. 

Esses campos ficaram conservados na toponímia da regiao na 
denomina~ao da cidade de Siio José dos Campos. 

A mata, no sentido de fonna~ii.o vegetal (TROPPMAIR, 1969:4) 
cobriu mais de 80% de todo o atual estado de Sao Paulo, numa extensao 
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aproximada de 190.000 km2 (id., ib.), e estendia-se também por grande 
parte do planaJto (PETRONE, 1995:36), sobretudo nas regi6es Norte e 
Sul. 

Mas estava também presente em algumas áreas centrais, como ates
tam certos topünimos antigos, como Caagua~u2 

( =matiio, mato grande), 
na beira do caminho novo que ia para o mar (SAMPAIO, 1978:161; 
1987:210), onde hoje está a avenida Paulista. 

Como o campo era mais presente na realidade piratiningana, as 
referencias a ele sao mais abundantes do que as indica~6es sobre as matas 
ou os matos, que usaremos aqui como sinónimos. 

Mesmo assim, num requerimento de 1600, Gaspar Gomes Muacho 
pede ')!ns matos do Concelho indo da villa de Sao Paulo para Taguaquara 
pelo caminho de Diogo Femandes e dos Pinheiros" (In: FREITAS, 
1978: 183. Grifo nosso). Em 1746 o Senado paulista manda refazer o "ca
minho de Mboi guassu a cidade ( ... ) descortinando os matos e dando des
vio as águas" (In: BERARDI, 1970:40. Grifo nosso ). 

Como afirma Petrone, havia no planalto urna ''vege~ao mista de 
mata e campo" com presen~a de vege~ao "nem sempre tropical" 
( 1995 :38), como é o caso dos pinheiros (araucaria brasiliana ), conserva
dos até hoje nos topónimos rua dos Pinheiros, largo dos Pinheiros, rio 
Pinheiros e bairro de Pinheiros (ver mapa 3).3 

Estes pinheiros, que iremos encontrar também em alguns pontos 
da serra da Mantiqueira e serrada Bocaina, "representam urna vegeta~ao 
relíquia, ligadas a um paleoclima mais frio de Mioceno, quando as tempe
raturas devem ter apresentado valores de 5°C a 6°C, inferiores a tempera
tura atual e que permitiu que as araucárias migrassem em d~ao norte 
vindo se fixarem latitudes inferiores ao trópico" (TROPPMAIR, 1969:6). 
Tal vegeta~ao merece aten~ao especial, pois seu fruto, foi base alimentar 
de alguns povos coletores do Sudeste. 

2 Para o topónimo de origem tupi gua~u e seus compostos, adotaremos o Ir/, por ter sido desta 
fonna padronizadopela Academia Brasileira de Letras e por se encontrar assim grafado nos 
dicionários ( Vocab.Ortogr. da lingua Portuguesa, 1981 : 16, 378). 

3 Neste mapa é reproduzida a vegeta~ao primitiva do estado de Sao Paulo, a partir da toponímia. 
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Cardim, na sua passagem por Piratininga no final do século XVI 
já anotava que "há muitos pinheiros,[ e que] as pinhas sao maiores nem 
tao bicudas como as de Portugal: e os pinhoos sao também maiores, mas 
muito mais leves e sadios, ( ... ) e é tanta a abundancia que grande parte 
dos índios do sertao se sustentam com pinhoos" ([1625]1978:214). 

Desde o início da ocupa~ao portuguesa do planalto, estas árvores 
f oram al vos de a~ao predatória, tanto que os camaristas de Sao Paulo 
decidiram "q ninguen corte pinheiros sen licª da camara com pena de 
quinhentos reís pa. o conselho" (ACSP, 12.3.1594, 1:491). 

4. OSRIOS 

Os rios tiveram importante papel no planalto, nao tanto como 
vías de comunica~ao, mas como fonte de alimento. Os moradores de 
Piratininga seguiram, no seu devassamento do sertao muito mais a tradi
~ao indígena dos caminhos e trilhas, que a tradi~ao européia no uso dos 
rios (HOLANDA, 1975:23). 

Desde cedo, dentre eles se destacou o Tiere. Embora nao tivesse 
tido no início da coloni~ao o papel que ocupou mais tarde, por ocasiao 
da descoberta das minas de Cuiabá no século xvm (id., 1989:31), ser
viu também de "estrada móvel" desde os primórdios (id., ib., p. 30). 

Nascendo nao longe de Piratininga, no atual município de Sale
sópolis, corta todo o estado de Leste a Oeste, indo para o interior, em 
d~ao ao rio Paraná 

Recebeu vários nomes. Na documenta~ao quinhentista encon
tram-se rio Grande, como foi chamado por Nóbrega (CN, p. 217) e 
Anhambi (Anhemby f, como consta nas Atas da Camara de Sao Paulo 
(5.12.1593, 1:476). No séculoXV1Ilapareceo vocábulocomposto Tiete 
Anhembui.5 

4 Quanto ao significado, ver mais a frente. 

s Num título de sesmaria do início do século XVIII le-se: "( ... )Thomé rodrigues da silva. e 
Maria Leite moradores nesta villa de Sáo Paulo( ... ) tem seus sitios e casas de vivenda na 
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lsto mostra urna evoluc;ao toponímica, quando um vocábulo tupi, 
designando o nome específico do rio - Anhemby - foi substituído por 
outro vocábulo tupi - Tyete -, cuja traduc;ao é "mae dorio", numa refe
rencia aos transbordamentos <leste rio, como vimos anterionnente (ver o 
VLB 2:27). Esta etmologia, que passou despercebida dos toponimistas 
por nós consultados, foi apontada pelo prof. Acyon Rodrigues.6 

Entretanto a maior parte dos toponimistas (DRUMOND & NO
GUEIRA, 1982:72; SILVA, 1966:313; DICK, 1997:47) segue a inter
pretac;ao dada por Sampaio, que sugere duas origens: tie- ete, "o verda
deiro tie (canário, tanagra)" e t-y-ete, "o rio verdadeiro, considerável" 
(1987:329). 

Mas Ayrosa acredita que "o nome líete nao era indígena, mas 
dado pelos portugueses" ou mamelucos, acrescentamos nós, achando 
que "os indígenas nao podiam considerar o Ttete como um grande rio, 
nao só pelo seu volume, como mesmo comparado a outros rios" 
(RIHGSP, 1938, 35:333).7 Se o nome foi mais tardio, tendo sido dado 
pelos mamelucos de Sao Paulo, provavelmente poderia já ser assim cha
mado pelos indígenas, como registra o VLB. Como topónimos foi loca
lizado também no Rio de Janeiro, no século passado (MARTIUS, 
1863:529). 

A partir de meados do século XVID co~am a surgir ora o vo
cábulo Theaté, 8 ora Ttete, na sua forma atual.9 Acreditamos que o som 
fechado seja urna caracteóstica do tupi paulista, como ocorre em outros 

paragem chamada Tatuape e Piquiri tenno desta villa sobre o rio nete Anhembui ( ... )" (Reg . 
de carta de datas de terras ... 10.7.1710, Sesmarias, 1921, 2:76. In: GAGLIARDI,1973: 23. 
Grifo nosso). 

6 Observ~!o feíta ao autor, a partir da leitura deste trabalho. 
7 Para um estudo mais completo da toponímia do Tiete ver DRUMOND & NOGUEIRA ( 1982). 

Sobre a importinciado Tiete na históriapaulista verTAUNAY (1981a) e NÓBREGA (198 1). 
8 

9 

"Passado o Río Theaté fomos pousar oeste diajunto ao mato do Jundiaí, quatro léguas distante 
dacidadedeS. Paulo"(Notícia- la. práticaQuedáao P.M.Diogo Soares ... ,1734. In: TAUNAY, 
1981a:124. Grifo nosso). 

"Principio a falar do Rio-Grande [rio Paraná], porque do Rio nete que é o primeiro que se 
navega, saindo de povoado e tem de naveg~o um mes, o nao faz por nao haver nele gentio 
( ... )" (Breve Noticia que dá o Capirao Antonio Pires de Campos .... (c.1746) In: TAUNAY, 
1981a:179). 
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nomes de origem tupi desta regiao, como caterete, urupes, ou os topóni
mos Cupece e Curuquere (SAMPAIO, 1987:227-8). 

Os jesuítas se serviam deste rio para alcan~ar Piratininga, depois 
de transpor a serra do Mar, como relata Cardim: 

Chegando ao Paraná-piacaba, se. lugar donde se ve o mar, ( ... ) aque

le dia fomos dormir junto a um rio de agua doce, e todo o caminho 

é cheio de tijucos, e o peor que nunca vi, e sempre íamos subindo e 

descendo serras altissimas, passando por rios caudaes de agua 

frigidissima. Ao 3" dia navegamos todo o día por um rio de água 

doce, deitados numa canoa de casca de árvore, em a qual além do 

fato {bagagem], iam até 20 pessoas ( ... ); chegando a pea~aba, se. 

lugar onde se desembarcam, demos logo em uns campos cheios de 

mentrastos. ( ... ) Ao día seguinte vieram os principais da villa tres 

leguas, recebero padre ([1625]1978:212. Grifo nosso). 

• 

Da mesma man erra o utilizavam para ir a aldeia de Sao Miguel: 
"Também fomos a outra aldea dahi duas leguas; parte do caminho fo
mos navegando por uns campos, por ter o rio espraiado muito, e as vezes 
ficamos em seco" (id., ib., p.213). 

Seguramente por oferecer mais conforto que as viagens a pé, os 
jesuítas, mais do que os moradores de Piratininga, usaram-no para al
can~ar as aldeias tupis do interior, como relata Correia, em 1551, numa 
viagem cujo percurso de ida durou 15 dias (CPJ 1:230). Nestajomada 
encontrou 

huns Indios que vinhiio pollo rio assima com huma casca, a qual 

por ser pequena niio podía com maes que como fato { bagagem] e 

sete pessoas. ( .. .) E dos que forao polla agoa, ora a pee, ora a 

nado, foi o nosso Padre hum delles. ( ... ) E assy fomos nosso cami

nho passando por aquelle rio passos muy periguozos de saltos 

muytos que tinha em luguar de pedra, e a fome apertava comnosco 

e comiamos alguns palmitos cozidos em agoa e algumas fruitas 

bem desengrafadas, de maneira que quando cheguamos a povoa

do levavamos cores muy demudadas (id., 1 :221). 
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Duzentos anos mais tarde um paulista, que fez urna expedi~ao 
semelhante, deixou urna breve descri9ao do rio, que nao deveria dife
renciar muito da paissagem do século XVI: 

Este quando está muito cheio é rápido, passa-se em 12 ou 15 dias 

porque niio tem mais que dois saltos; mas quando está baixo tem 

perto de 200 cachoeiras, a maior parte perigosíssimas e em grande 

número delas se descarregam as canoas, urnas vezes de toda a 

carga. ( ... )0 Rio 1iete até mais da metade tem as suas bordas 

montuosas: o resto sao rasas, mas rudo mui frondoso e de mato 

muí elevado, e madeira muito grossa, e por isso niio se ve, até o 

fim, aherta ou campo. ( ... )Há Onf as, infinidade de Sucurís ou 

Sucuriús, cobras que niio fazem mal f ora dágua, sim ne la, ou a 

borda, pois facilmente levam qualquer homem ou animal ao fun

do. Tem bastantes porcos montezes, antas que vem aos barreiros, 

nos quais também vem comer as Jacutingas, que sao como uma 

grande galinha, e tem excelente gosto: há papagaios, araras, peri

quitos e outras aves (LARA E ORDONHES, 1785. In: TAUNAY, 

1981a: 221-2). 

O tortuoso Tamanduateí, afluente da margem esquerda do Ttete, 
foi outro rio que marcou a vila nascente. Na época das chuvas transbor
dava, como relata Balthazar Femandes, em 1568, ao narrar o atendi
mento a Joao Ramalho, quase moribundo e que estava a urna légua de 
Piratininga: "( ... )foram os dous Padres cedo a correr por aguas que esta
vam polo campo por onde haviam de passar, por ser grande a cheia" 
(CA V, p. 527). 

U m outro rio a se destacaré o Pinheiros, a margem do qual surgiu 
a aldeia de Nossa Senhora da Concei9ao dos Pinheiros. Afluente do 
liete, foi também conhecido como Geraibatiba/Jurubatuba e rio Grande 
(MARQUES, [1876]1980, 2:171-2). 

Dele nao encontramos descri9ao alguma, na documenta9ao por 
nós consultada. 
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11. AS POPUIACÓES INDÍGENAS 

DOPLANALTO 

Nao sem razao John Monteiro lamenta, que "apesar de sua pre
ponderancia demográfica, o elemento indígena tem ocupado um espa~o 
reduzidíssimo na historiografía paulista" (1984:21). Diante do papel 
heróico que f oi atribuído ao bandeirante, o indígena "quando nao é apre
sentado como mero objeto, fica esquecido pela historiografía tradicio
nal" (id., ib.). 

O aspecto que mais interessou os historiadores paulistas nas últi
mas décadas foi a polemica para saber se os primitivos moradores eram 
Tupinikim ou Guaianá (DRUMOND, 1973, RIHGSP,70:9; 
MONTEIRO, 1992).1 

A partir das f ontes consultadas, será apresentado um panorama 
dos povos do planalto, por ocasiao da chegada dos primeiros colonos. 
Nao iremos nos deter sobre a procedencia das popula~6es tupis, pois o 
tema já foi abordado nos trabalhos de Métraux ( 1927) e Susnik ( 197 5), 
sendo retomado recentemente por Brochado (1973). 

Nossa abordagem será a partir dos etnonimos, situando-os quan
to a filia~ao lingüística, na medida que essas mesmas f ontes documen
tais permitirem. 

l. OS GRUPOS TUPI 

Apesar da grande discussao em tomo da locali~ao dos Guaianá 
no planalto, pode se afirmar com a grande maioria dos autores que estu-

1 Mais a frente, ao tratannos dos Guaianá/Guaianá, comentaremos esta questio. 
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daram a regiao (SAMPAI0,[1903] 1978; TAUNAY, 1926; SCHADEN, 
1958:750-754; MONTEIRO, 1984:22-24; 1992b), que a populac;ao do 
planalto de Piratininga, a época da chegada dos portugueses, era predo
minantemente de língua tupi. Disto testemunharam os jesuítas e outros 
europeus que ali viveram ou passaram pela regiao em meados do século 
XVI. 

Poderíamos trac;ar o perfil destes povos, detendo-nos em al
guns pontos básicos da cultura tupi, como o uso da rede de dormir, o 
cultivo de alimentos básicos, como a mandioca e o milho, a prática 
da antropofagia ritual, a religiosidade, a saudac;ao lacrimosa, temas 
já abordados nos trabalhos de Métraux ( 1963, 1979) e Vi veiros de 
Castro ( 1986), assim como o da organiza~ao social do grupo no im
portante estudo de Fernandes ([ 1948] 1989), retomado recentemente 
por Fausto (1992a) e Maestri (1995); ou a vida na mata, abordada 
por Baldus (1970), Ribeiro (1974) e Laraia (1986). 

Destacaremos um aspecto que, a nosso ver, ajudará a identificar 
sua área de ocupa~ao, ou seja, a importancia da água na vida dos povos 
tupis. 

2. O POVO DA ÁGUA 

A água sempre teve um papel importante na vida dos povos indí
genas, sobretudo dos moradores de floresta tropical e, em especial, dos 
grupos tupis. Na hacia do rio Paraguai ter-se-ia formado a grande famí
Jia lingüística tupi-guarani,2 que se dispersou rumo ao Norte e Leste 

, 
(METRAUX, 1927; FAUSTO, 1992). Os rios Paranapanema, Paraná, 

2 Por famt?ia tupi-guarani entendemos um dos segmentos que irá compor o tronco tupi, segundo 
a classifica~ filogenética proposta por RODRIGUES ( 1986). Nesta estáo incluídas as ünguas 
exti~tas, como o tupi _'.llltigo (tupinambá. tupinikim etc), o guaraní antigo e as ünguas tupis 
aturus usadas no Brasil por cerca de 70 mil falantes, distribuídos em 44 etnias (PREZIA & 
HOORNAERT, 1995:47-8). Quanto a impropriedade de se falar em /íngua tupi-guarani ver 
EDELWEISS (1969:59-60). Para a bibliografia das línguas da famma tupi-guarani, ver 
RODRIGUES (1986:36-8). 
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Grande e Sao Francisco teriam sido as rotas de dispersa.o para a regiao 
Leste (SUSNIK, 1973). 

Mesmo que a mata tenha sido urna característica fundamental 
para os grupos de cultura tupi (LARAIA, 1986:43-53), os rios e o mar 
também marcaram a vida desses povos. 

Os rios foram e sao o habitat privilegiado dos grupos de floresta 
tropical, já que fomecem alimento e meio de transporte (AGOSTINHO, 
1974: 10-13). 

Devido a pressao da ocupa~ao portuguesa e a conflitos intertri
bais, muitos tiveram que buscar as cabeceiras dos rios ou as regiües 
altas, afastando-se de seu ambiente original (id., 1974:13). Darcy Ri
beiro, comentando a situac;ao do povo Urubu-Kaapor, afirma que "esta 
localiza~ao interior, Jonge dos grandes rios, <leve ter sido o resultado 
de processos de competic;ao ecológica com outros grupos e com os 
civilizados" (1974:33). 

V ários povos continuaram mantendo esta identificac;ao com a 
água, como os Kamayurá, que até hoje vivem a beira do lago Ipavu, no 
mesmo local onde os encontrou Von Den Steinen, em 1884 ([1890]RAM, 
1937' 38: 176). 

Baldus, quando esteve no início do século entre os Tapirapé, gru
po da familia tupi-guarani, como os dois anteriormente citados, encon
trou urna regiao marcada pelos rios e que fazia lembrar a hacia fluvial do 
rio Paraguai: 

O río Tapirapé é um Araguaia em tamanho menor. ( .. .)Estes tre
chos apresentam as características dos rios de planície, de leito 

arenoso, o que ocorre também no rio Paraguai( ... ). Suas margens, 
ou pelo menos urna delas, silo baixas e expostas a inwu:lafiio. ( ... )Há 
toda urna flora decorrente das enchentes, e que é trespassada pe

las águas que formamfuros, lagoas, lagos e pantanais. Essas águas 
estagnadas abrigam umafauTUl específica que consiste por exem
plo no jacaré, na piranha e nos mosquitos tiio comuns no Tapirapé, 

no Araguaia e no Paraguai (1970: I 6). 
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Wagley relata que, no final dos anos 30, quando os Tapirapé aín

da moravam na mata, iam para o campo na época da estiagem, sendo 
que "os homens saíam a cada dia para pescar no rio Tapirapé, recolher 
ovos de tracajá, pegar tartaruga e ca~ar na savana. ( ... ) Nessa época do 
ano, a pesca era o objetivo principal, e os Tapirapé falavam na mudan~a 
para a savana para comer peixe"' (1988:73). 

Na Amazonia, marcada pelos grandes ríos, os povos que viviam 
nas várzeas, se contrapunham a outros que viviam na mata, considera
dos Tapuia, isto é, selvagens. O jesuíta Fritz, que viveu no final do sécu
lo XVII com os Omágua, povo igualmente do tronco tupi, deixou um 
relato significativo: 

As sementeiras ou chagras de mandioca e banana de que se sus

tentam e as casas e ranchos em que vivem, estao geralmente situ

adas em ilhas, praias e margens do rio, todas etas terras baixas e 

alagadiras; e embora a experiencia lhes ensine conti1Wílmente que 

na época da enchente grande dorio ficam sem lavoura (chagra) e 

nao poucas vezes sem casa em que viver, nem por isso se resolvem 

a viver e fazer suas sementeiras na mata e em terra alta afastada 

do rio, dizendo que a moradia dos seus antepassados tem sido 

sempre o rio Grande [Amazonas], e que a mata é lugar próprio dos 
Auca e Tapuya; ( ... )e niio há quem os estranhe, porque o seu viver 

é andar continuamente por rios e lagunas pescando e remando, no 

que sao destros ma.is do que qualquer outra narao (Notícias Au
tenticas do famoso Río Marañón, 1691, c. 3. In: PORRO, 1993: 174. 

Grifo Nosso ). 

Mas foram os Tupinambá do Rio de Janeiro, no século XVI que 
deixaram de forma mais explícita e vetbalizada, esta intimidarle com a 
água, conforme narra Léry: 

Cabe observar que na América tanto os homens como as mulheres 

sabem nadar e sao capazes de ir buscar a cara ou a pesca dentro 

d'água como um cao. Também os meninos apenas comeram a ca

minhar, já se metem pelos rios e pelas praias, mergulhando como 
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patinhos. Basta dizer que certo domingo pela ma.nha, quando pas

seávamos na plataforma de nosso fortim, vimos virar uma canoa 

que se dirigia para o nosso lado, com mais de trinta selvagens 

entre homens e meninos. Pressurosos fomos em socorro dos náu

fragos com um escaler, mas encontramos todos risonhos nadando. 

E disse-nos um deles: "para onde ides tao apressados, ma.ir?" 

( assim chamavam os franceses). "Vínhamos salvar-vos e tirar-vos 

da água" respondemos. Mas o selvagem replicou: "Agradecemos 

a vossa boa vontade, ma.s pensáveis que por tennos caído no mar 

estávamos em perigo de afogar-nos? Ora, sem toma.r pé nem che

gar a terra ficaríamos oito días em cima. d'água. Ternos muito 

ma.is medo de sennos pegados por um peixe grande que nos puxe 

para o fundo do que de afogar-nos". E os dema.is selvagens que 

nadavam como verdadeiros golfinhos, ( ... )puseram-se a zombar e 

tanto riam que nos davam a impressao de um bando de golfinhos a 

soprar e roncar em cima. d'água. ([1578] 1972: 119) 

Staden aponta também esta intimidade dos Tupinambá com a 
água3 e da importancia dos rios como f onte de alimenta~ao, a pesar de 
viverem a beira mar. A época da piracema estava associada as festas na 
aldeia e sobretudo aos rituais de sacrifício dos prisioneiros. Com fartura 
de alimento, podiam atacar seus inimigos e ter prisioneiros para os ban
quetes rituais ([1557]1988:125 e 177). 

A canoa, urna das característica dos povos tupi apontadas por 
Steward (1963, HSAI 3:894), estava igualmente presente no dia-a-dia 
<lestes grupos litoraneos, e sobretudo nos ataques guerreiros, como assi
nala Staden (id., p. 124). 

Cardim ao descrever os indígenas tupis, afinna: "sao grandes 
pescadores e nadadores, nem temem mar, nem ondas, e aturao um dia e 
noite nadando, e o mesmo fazem remando e as vezes sem comer'' ([ 1625] 
1978:113). 

3 ''Tema vista agu~ada. quando algures vem um peixe a tona. atiram-no e poucas setas falham. 
Logo que o peixe é alcan~o. saltam n'água e nadam-lhe atrás. Muitos peixes grandes 
afundam, quando sentem a flecha Mergulham ao seu encontro, até cerca de seis b~as ( 15 
m) de profundidade, e trazem-no para fora" (id. p. 159). 
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Esta liga~ao coma água vamos encontrar também entre os Tupi 
de Piratining~ que viviarn numa regiao constantemente inundada pe
los ríos do planalto (ver fig. 5). As chuvas eram urna constante no 
planalto, sobretudo em dezembro, "com grandes tempestades de tro
voes e relfunpagos" (CAP, p. 127). É Anchieta quem descreve este 
período do ano: 

Há entfio as enchentes dos rios e as grandes inundafoes dos cam

pos, tempo em que com pouco trabalho se toma entre as ervas 

grande quantidade de peixes que saem dos leitos dos rios para pór 

os ovos, o que de algum modo compensa o prejuízo da fome que 

causam as inundafoes. Este tempo é esperado com grande avidez 

para alívio da fome e os índios chamam-lhe piracéma, que quer 

dizer "saída do peixe". Dá-se duas vezes no ano, por setembro e 

dezembro; e as vezes com mais freqüencia. Deixam os rios e se 

metem nas ervas com pouca água para desovar; e no veriio quan

do é maior a inundafiio dos campos, saem mais abundantes car

dumes que se apanham em pequenas redes e até a miio sem ne

nhum aparelho (CAP, p. 127-8). 

Nos rios moravarn algumas entidades maléficas: 

Há outros [ demónios] nos rios, que dizem igpupiára [ ypupiara ], isto 

é, moradores da água, que do mesmo modo matam os índios. Num 

rio, que fica perro de nós, antes de para lá irem cristíios, afogavam 

muitas vezes os índios ao atravessarem-no em pequenas canoas, 

que fazem de um só pau ou casca. Há outros, sobretudo nas praias 

junto ao mar e nos rios, que chamam baetatá, isto é, coisa de fogo, 

que é o mesmo que dizer coisa que toda é fogo. Aparece de noite e 

nada mais é que uma faúlha de fogo a correr com velocidade dum 

lugar para o outro. Ataca os índios e os mata como a corupira. O 

que isto seja ainda niio consta (id, p. 145. Grifo nosso ). 

Outros autores quinhentistas trazem também relatos em que 
ypupiara édescrito como monstro marinho (GANDAVO, [1575) 1980: 
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119; CARDIM [1625), 1978:57). Este último registra mulheres )pupiara, 

com as mesmas características das yaras, que tanto marcaram o imagi
nário brasileiro: "As femeas parecem mulheres, tem cabellos compri
dos, e sao formosas; achao-se estes monstros nas barras dos rios doces" 
(id., ib. ). 

Nem sempre as f artes tempestades eram temidas, identificadas 
muitas vezes com as festas míticas: 

( ... ) de repente comefou a turvar-se o ar, a enevoar-se o céu, a 

amiudarem-se os trovoes e os relampagos. ( ... ) Abalou casas, arre

bato u telhados, derrubou matos, arrancou pelas raízes 

grandíssimas árvores, partiu no nieio ou desrrofou outras, de ma

neira que nos matos se taparam os caminhos sem,ficar nenhwn. 

( ... )E o mais admirável é que os fndios entiio entretidos em seus 

beberes e cantares (como costumam), sem nenhum temor a tama

nha conjusao das coisas, niio deixaram de danfar nem de beber, 

como se estivesse tudo no maior sossego (CAP, p. 126). 

Isto remete a um mito recolhido por Darcy Ribeiro entre os Uru
bu-Kaapor, grupo tupi-guarani, que mostra que as tempestades e tro
vües sao festas e cauinagens divinas que acontecem periodicamente na 
morada de Maíra (Mair): 

A morada de Maíra é para o sul, depois do segundo rio grande. 

( ... )O filho de Maíra vive no céu comas añangas [ abnas] de todos 

os que morreram. Lá, as vezes, fazem grandes cauin.agens, todos 

ficam bebados. Maíra toma um arco enorme e atira para todo o 

lado, suas flechas que siio os trovoes e os raios; depois derram.a os 

potes gigantes em que guarda a água e ela cai aqui como chuva. 

Maírafez tres estrelas grandes para tomarem contado vento, das 

águas e dos peixes, destas tres nasceram todas as outras. Sao: 

Kamaniino que manda o vento dern1bar as árvores; Arapiá que 

comanda o vento e toca as embarcafoes nos ríos e Juséraiu que 

incha os igarapés em que sobem todos os peixes para desovar 

(1974:22). 
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Na mitología guaraní, a água é tida como símbolo de vida, sabe

doria e modera~ao. Segundo Cadogan, entre os Guarani M'byá do Para
guai tres sao a entidades "criadas e nao engendradas", e que atuam junto 

aos humanos: Karaí, deus do fogo e das chamas; Jaka.irá, que comanda 
a "neblina vivificante", através da qual seus representantes recebem a 
sabedoria e o poder para espantar maleficios. E Tupá, "deus das águas" 
que, juntamente com sua esposa, recebeu o poder sobre a chuva e o 
granizo, "que darao temperan~a e modera~ao a seus filhos" ( 1984:58). 

3. OS TUPI DO PI.ANALTO 

Embora baja um grande consenso em afirmar que a cultura tupi 

dominava o planalto, .nosso objetivo com este ítem é mostrar a proce
dencia da afirma~ao através do depoimento dos cronistas, da toponímia 

primitiva e da produ~ao lingüística dos jesuítas. 

• 

O depoimento dos cronistas 

Os cronistas sao unanimes em apresentar a unidade lingüística 
dos grupos em toda a costa Leste do Brasil. Entre estes destacam-se os 
franceses. Apesar de nao terem vivido no planalto, sao um testemunho 
importante, pois tiveram grande sensibilidade para a questao lingüística, 
registrando muitos etnonimos e alguns dados sobre o idioma destes gru-

pos. 
Léry, no Colóquio que traz no final de seu livro, ao fazer um 

quadro das popula~0es do Sudeste, apresenta dois grupos: os de língua 
tupi - Touaiat [Tobajara] ou Margaiat [Marakajá], Tououpinambaoults 

[Tupinambá], Toupinenquin [Tupinikim], Teureminon [Temiminó] e 
Kario [Karijó] - e os de língua niio tupi - Ouétaca [Guaitaká], Oueanen 

[Guaiana] e Karaia [Karajá] (1578:354-5). 
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Sobre a diferen~a de linguagem entre os Ouei1aca ( Guaitaka) e 
seus vizinhos, Thevet afirmou: "Ils [les Guaitaká] parlent autre langage, 
que ne font le Toupinambaux, Toupinenquin, Temenynon, et Carios, qui 
parlent un mesme langage" (MBP 1:122).4 

Cardim, ao dar um panorama sobre os povos da costa, escreveu: 

Em toda esta província ha muitas e varias nafoes de differentes 

linguas, porém uma {a de língua tupi] é principal que comprehende 

algumas dez nafoes de índios: estes vivem na costa do mar; e em 

uma grande corda do sertiio, porém siio todos estes de uma só 

língua ainda que em algumas palavras discrepiio e esta é a que 

entendem os Portuguezes; é fácil, e elegante, e suave, e copiosa, a 

dificuldade della está em ter muitas composifoes; porem os 

Portuguezes, quasi todos os que vem do Reino e estiio cá de assen

to e communicafiio com os Indios a sabem em breve tempo, e os 

filhos dos Portuguezes cá nascidos a sabem melhor que os 

Portuguezes, assim homens como mulheres, principalmente na 

Capitanía de Siio Vicente, e com estas dez nafoes de Indios tem os 

Padres communicafiio por lhe saberem a lingua, e serem mais 

domesticos e bem inclinados ([1625]1978:121). 

Na realidade cita treze e nao dez n~0es: Potyguaras (Pitiguaras )5, 

Viata, Tupinambás, Caaété, Tupinaquim,Tegmegminó, Tamuya, com seu 
sub-grupo Ararape, que foi viver no sertao, Carijó e os Tupinaquins de 
Sao Vicente, todos moradores do litoral; como moradores do sertii.o 
apresenta os Tupiguae, Apigapigtanga (Apyapytanga), Muriapigtanga 
(Muriapytanga) e Guaracaio, chamados também de Itati (id., ib., 
p. 121-3). 

Outros depoimentos dos jesuítas corroboram acerca desta unida
de cultural e lingüística dos povos dessa regiao, como o de Anchieta: 
"Estes, entre os quais trabalhamos, estáo espalhados pelo interior na 

• "Eles falam outra língua. diversa da que falam os Tupinambá, Tupinikirn, Ternirninó e Carijó, 
que tem a mesma linguagem." 

5 Grafia encontrada no texto de Purchas (4: 1296). 
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extensao de 300 milhas, como julgamos, e todos comem carne humana, 
andam nus e habitam casas de madeira e barro, cobertas de palha ou 
casca de árvores" (l.9.1554, CPJ 2:113-4). 

hnportante também é o relato de Diogo Jácome, que esteve na 
regiao, em 1551, poranto antes da instala~ao da casa jesuítica, apresen

tando um grupo de cultura tupi: 

Seus prazeres siio como an-de ir a guerra, como an-de beber um 

dia e uma noute, sempre a beber e cantar e bailar, sempre em pee 

correndo toda a Aldea, e como an-de matar os contrarios e fazer 

cousa nova pera a matan.fa: an-de aparelhar pera seus vinhos e 

cosinhadas da carne humana: e as suas antidades, que dizem que 

as velhas sean-de tomar mofas (CPJ l :242). 

A produ~io lingüística dos jesuitas 

Desde os primórdios, estes missionários perceberam a necessidade 
de conhecer a língua para atingir o cora~ao e a mente desses povos. Por 
isso já no início da casa de Piratininga a catequese era feita na língua 

nativa (CPJ 1: 106). 

Um ano após sua chegada ao planalto, Anchieta escrevia a seus 
confrades de Coimbra sua preocupa~ao com o aprendizado dessa lfugua: 

Quanto aa lingoa, eu estou nella algum tanto adiante, ainda que 

hee muyto pouco para o que soubera se me niio occupariio em 

insinar grammatica, todavia tenho toda a maneira della por arte, 

e para mym tenho enea a quem aproueite, só eu me aproueito della, 

& aproueitarse-ham os que de lá vierem, & souberem grammatica 

(20.3.1555, CPJ 2: 160-1 ). 

Este es~o de gramática tomou corpo e depois de testada pelos 
missionários de várias casas e colégios, foi impressa em 1595, dois anos 
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antes de sua morte, como título de Arte de Grammatica da lingoa mais 
vsada na costa do Brasil.6 

A produ~ao literária de Anchieta na língua brasz1ica - que no 
século XVID passou a ser chamada tupi - foi bastante grande. Como diz 
Vasconcelos: 

Traduziu a doutrina crista e mistérios da fé, dispostos de diálogo, 

em beneficio dos índios catecúmenos. ( ... ) Em quatro línguas era 

destro: na portuguesa, castelhana, latina e brasílica; em todas elas 

traduziu em romances pios, com muita grafa e delicadeza, as can

tigas profanas que andavam em uso, com fruto das almas (VA 
1:33-4). 

Foi Anchieta quem observou e registrou, as diferen~as dialetais 
entre os vários grupos tupis da regiao, contrapondo os Tupis de Sam 
Vicente, que incluía também os do planalto e os Tamoyos do Rio de 
laneiro, num texto bastante conhecido de sua Arte de Grammatica 
([1595] 1990:24). 

Convém ressaltar seus textos tupis de teatro sacro - os autos -, 
que devem ter sido de grande auxilio para a catequese crista de indíge
nas e mamelucos (ANCHIETA, 1977). Além desses trabalhos elencados, 
existe urna outra obra, provavelmente coletiva como vimos na primeira 
parte, que é o mais completo léxico tupi que se conservou dessa época. 
Trata-se do Vocabulário na Língua Brasílica (VLB), do qual existem 
apenas dois manuscritos, inclusive urna cópia feita em Piratininga, em 
1622, como foi referido anteriormente. 

Topantmos qninbentistas da regiio de Piratintnga 

Como afirma Maria Vicentina Dick "desde os mais remotos tem
pos, o homem sempre deu nome aos lugares. E o sentido desses 

6 Em 1990 foi reirnpressa urna edi~ fac-similar da Ane de Gramálica, com apresenta~ao de 
C. Drurnond e aditamentos de A. Cardoso (Sao Paulo: Loyola). 
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" denominativos é o ponto de partida para investiga~6es no campo de 
lingüística, geografía, antropología, psico-sociologia, enfim, da cultura 

em geral" (1992:1). 

Por isso sera.o apontados aqui os topünimos mais antigos, já que 
cada um desses, no dizer de Brunhes, é "um fóssil da geografía humana" 
(In: DICK, 1992:20) e sera.o mais um testemunho da linguagem usada 

por estes moradores do planalto. 

Optou-se pelos nomes de rios e aldeias, pois auxiliaráo também 
na identifica~ao da área ocupada por estes grupos. Privilegiamos apenas 
os que aparecem na documenta9ao quinhentista, o que ajudará aproxi
mannos de um provável quadro original indígena, por ocasiao da chega

da dos europeos. 

A. Os hidrotop0nimos 

Entre os top0nimos, os rios ocupam lugar primordial noma pes
quisa histórica. Como diz Dauza4 "les noms de cours d'eau présentent 
un intéret tres particulier: ils renfermen4 parmi toutes les catégories de 
toponymes, la plus forte proportion des noms les plus anciens, la riviere 
( ... ) étant particulieremente rebelle aux substitutions" (1926:195).7 

Os jesuítas, que na realidade f oram os grandes cronistas do pla
nalto, mostraram-se bastante laconicos no registro da hidrotoponímia. 
Mesmo em rela~ao ao Anhembi-Tzete, apenas Nóbrega o cita como Rio 
Grande. A grande fonte para toponímia quinhentistas será portanto a 

documenta9ao civil. 

a. Piratininga (pira= "peixe", tininga= "seco"). Na documenta
~ªº consultada, é o primeiro topónimo que aparece na regiao. Encontra
mo-lo no Diário de Navegafao de Pero Lopes de Sousa, de 1533: "( ... ) 
e fez hfia villa na ilha de Sam Vicente e outra 9 leguas dentro pello 

7 "Os nomes dos rios apresentam um interesse especial: eles trazem consigo, entre todas as 
categorias de topónimos, a maior propo~o de nomes antigos ( ... ), sendo especialmente 
resistente as substitui~ües" . 
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sertam, á borda d'hum rio, que se chama Piratininga" (RillGB,1861, 
24:66). Nóbrega, em suas primeiras cartas, ao usar este topónimo indi
cando a povo~ao, utilizou o vocábulo Piratinin (1554, CN, p. 145), que 
denota urna variante dialetal, com influencia do tupi vicentino, que su
prime a sílaba final (ANCHIETA [1595] 1990:24; RODRIGUES, 
1986:31). Mas já neste mesmo ano, Anchieta e demais jesuítas passa
ram a usar a forma tradicional tupi - Piratininga (CAB, p. 63). O VLB 
dá ao vocábulo tinl ga o sentido de "seca cousa como quer" (2: 114 ), 
provavelmente no sentido de "qualquer coisa seca". Teodoro Sampaio 
traduz como "o peixe a secar; o seca-peixe" referindo-se ao fato de se 
encontrarem peixes secos as suas margens, após as cheias (1987:303). 

Azevedo Marques acredita que o Piratininga era o mesmo rio 
Tamanduateí ([ 1879] 1980, 2:275-6). Um documento da época confirtna 
esta hipótese: "( ... ) o Senhor Martim Afonso de Sousa fez esmola a 
Companhia ( ... )de duas lleguoas de terra ao longo do Rio de Piratinin
ga" (Carta de doa~ao da sesmar. Geraibatiba, 1560. In: CPJ 3: 198). Como 
a missao instalada as margens do rio Tamanduateí passou a ser chamada 
de Piratininga (ANCHIET~ id., ib.), é mais um argumento a favor 
desta hipótese (ver também DICK, 1997:59-60). 

b. Tamendoatí/Tamanduateí (tamanduá= "mamífero desdentado"; 
y= "rio"). É o afluente da margem esquerda do Anhembifliete. A ata de 
maio de 1591 já assinalava este hidrotoponimo.8 Em 1567, na carta de 
demarca~ao das terras de Brás Cubas, ve-se que era distinto do Anhembil 
'flete, chamado na época de rio Grande: 

. .. (a propriedade) comerará a partir pela banda oeste que vae daí 
caminho de Piratininga ( ... ) sempre pelo di to caminho assim como 

vae passamlo o rio Tamanduateí e daí corta direito sempre pelo 
dito caminho que vai a Piratininga que está na borda dorio Grande 
que vem do Piquiri e vai correndo direito para o sertiio (Repert. 

Sesmarias, 1 :54. In: FREITAS, 1978: 192). 

8 
.. ( •.• ) Baltazar borges estivesse ( ... ) per capitao e madase o q lhe paresese ben( ... ) que nao dese 
tingui neste rio abaixo da villa, tamendoati" (ACSP 1:422. Grifo nosso). 
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A etimología nao é tranqüila. Dick acredita que seja composto de 
tamanduá= "animal"+ ete= "verdadeiro" +y= "rio" (1997:37), mas ve 
dificuldade nesta origem, pois nao está dicionarizada a espécie que cor
respondería ao tamanduaete (id., ib., nota 23). Entretanto Aryon 
Rodrigues pensa que isso nao é relevante, pois é possível haver nomes 
de vários animais que nao estariam dicionarizados.9 Apoiada em 
Sampaio, prop6e igualmente outra deriva~o: tamanduá+ ( t )eyra= "mul
tidao", isto é, rio da multidao de tamanduá (id., ib.; SAMPAIO, 1987 :320). 
Aqui há um equívoco desse autor, pois o vocábulo tupi para "multidao, 
cardume" é teiyya e nao teyra (ver VLB 2:44).10 

DICK registou 11 variantes na documentactao quinhentista: ta
mandoati, tamiidoati, tamiidoatihi, tamendoati, tometeahi, tamaodeati, 
tamedoati, rio de Tamendoatii, rio Tamendoatei, rio Tamendoatii 
(1997:38). Por este levantamento, ve-se que seguramente o topónimo 
original seria Tamanduaty significando pois "rio do tamanduá". Como 
afirma a mesma autora, "o índio possuía urna mentalidade prática e nao 
iría produzir nomes nao correspondentes a realidade" sendo "princípio 
consagrado da toponímia que nao <leve haver descrictües falsas dos aci
dentes, admitindo-se apenas descrictües negativas" (id., ib.). 

c. Geraibatiba-assi/Jeribatuba-afullurubatuba (jaraibá= "palmei

ra da subfarru1ia das cocosoídeas"; tuba=suf. abundancial, muito; wasu= 
"o grande"; local onde há muito jerivá). O vocábulo grande, refere-se ao 
rio, em oposi~o a algum outro, pequeno. Segundo Azevedo Marques, é 
o atual rio Grande[ da Serra ], que nasce na serra de Cubatao, no município 
de Sao Bernardo do Campo ([ 1897] 1980:299), sendo um dos afluentes do 
rio Pinheiros. Esse topünimo já aparece na Carta de Sesma ria de 26.5 .1560 
(In: CPJ 3:197-201). O hidrotopünimo atual (rio Grande) deriva do sufi
xo primitivo afu/asu/wasu, que é urna variante de guafulguassu (VTP, p. 
63). Teodoro Sampaio prop6e como tradu~o "sítio dos jiribás" ( 1987 :269). 

9 Observ~o oral feita ao autor, ao anaJisar este texto. 
10 Martius propt)e outra etimología: ta mondé aty hy= .. fluvius ubi captandae aves aty", isto é, 

rio onde se ~a a ave aty (1863:526). 
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d. Bongy/Mongi (boya/mhói ="cobra"; y= "água, rio"; rio da co
bra). Rio de localizactao pouco precisa. Indicava o nome da regiao onde 
habitavam indígenas inimigos dos portugueses, como se le nas Atas da 
Camara de Sao Paulo: "( ... ) aserqua do gentío do bongy q hos avia 
salteado" (5.12.1593, ACSP 1:476. Grifonosso). Numacartadedatade 
terra, do início do seiscentos, aparece urna fonna mais próxima ao tupi 
boya (VLB 1 :76)11 

, onde se le que Baltazar Rodrigues obteve do capi
tao-mor Jerónimo Leitao urna data "dos capües que estao entre dois rios 
a saber entre Jerebatiba e Bohi feita por Vasco Pires da Motta" (lnvent. 
Testam.1612, v.2.In:JORDÁO, 1960:63-4).EsteBohiseriaalocalida
de que mais tarde passou a ser chamada de Emhu. 12 Derivado <leste 
vocábulo, além de Mogi, existem outros topónimos nessa regiao como 
M'Boi-guaru e M'Boi-mirim (Guia Sao Paulo, 1993:195). 

e. Anhamhi/Anhemhy (Anhym= "anhima, inhuma,inhaúma, ave"; 
y= "rio"). Antigo nome do Ttete, como se ve nadocumenta~ao quinhen
tista: "( ... ) diserao q he verdade q o gentio de mongi pelo rio abaixo de 
anhemhi" (ACSP 1:476). Nos documentos seiscentistas as referencias 
sao mais numerosas, tendo havido muitas variantes. Mello Nóbrega cita 
13 variantes como Agembi, Aiemhi, Anemby, Aniembi, Anhambi, Anhebi, 
Anhebu, Anhebig, Anhembu, Iniambi, Inhambi, /nhembi e Niembi 
( 1981 :61-2). Há várias etimologías propostas, mas a de maior consenso 
é a de Xeria, govemador do Paraguai, que desceu esse rio em 1628 (In: 
TAUNAY, 1981a:100), e que indicamos acima. Ela foi retomada mais 
tarde por Holanda (1975:96) e Dick (1997:47).13 Anchieta descreve essa 
ave na sua carta de maio de 1560. 14 

11 
Desta fonna tupi ternos os nomes de vários ofidios, como jibóia, boicininga, boipeba (VLB 
1 :76). 

12 
Quanto a deriv~ do topónimo Embu do vocábulo Bohí, encontramos em RENDON a 
rel~3o dos aldeameotos indígenas de S3o Paulo do final do século xvm onde indica a 
aldeia de M'Boi, que REJS identificou como sendo a do Embu ((1823)1979~38, nota 67). 

13 
Para outras etimologías deste topónimo, ver DRUMOND & NOGUEIRA (1982). 

14 
"Há outra [ave] que se chama anhíma, de grande corpo; quando grita parece o zurrar dum 
bw:ro; em cada asa ~em como tres pootas, e urna também na ~ iguais aos esporoes dos 
galmáceos, mas multo mais duros. Quando os clics a atacam, embora a grandeza do corpo a 
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f. Anhangobay/Anhangabaú (anhang= "espírito maléfico"; 
obá= "rosto"; y= "rio"; rio da cara do anhang, do espírito maléfico) 
Ribeirao, afluente do Tamanduateí, de onde saíam os caminhos para o 
Sul e para a freguesia da Consola<;ao (DICK, id., p. 41 ). A etimologia 
tradicional é confusa. Sampaio sugere "bebedouro das diabruras" ou 
"rio dos malefícios" (1987:194), o que nao se sustenta etimologica
mente. Ayron Rodrigues sugere a que indicamos acima.15 Na docu
menta~ao quinhentista aparecem as variantes Anhangobai e rio 

Anhangobay (In: DICK, id., p. 42). 

g. Guaré. De significado obscuro. Affonso de Freitas acredita ser 
um riacho situado no atual bairro da Luz (1978:183). Numa carta de 
doa~ao de 1595 le-se que Joao Maciel obteve para si e seus descenden
tes "um peda~o de terra a qual está entre Guaré e Piratininga que podem 
ser sessenta bra~as craveiras, assim·de largo como de comprimento" (In: 
FREITAS, id., ib. Grifo nosso ). Azevedo Marques reproduz urna escri
tura de doa~ao de um terreno, situado no Ipiranga, em que Domingos 
Luiz, o Carvoeiro, permutou por outro no Guarepe, onde se construiu 
depois urna ermida a Nosso Senhora da Luz ([ 1879]2:202). Assim este 
topónimo parece nao ser uro riacho, mas o nome de urna regiao. Se fosse 
rio seria seguramente Guarehy, como observam Marques (id., 1 :308) e 

Sampaio (1987:239). 

h. Ururay (Urura= "lagarto d'água"; y= água, rio; o rio do lagar
to). Rio da regiao de Sao Miguel, a beira do qual se formou um aldeamento 
cristao. A ele se refere o documento de doa~ao da sesmaria aos indíge
nas: "( ... ) com~ando donde se acabam as terras que se deram a Joao 
Ramalho e Antonio Macedo que dizem que eram até onde chamam 
Jaguapore .. ba [Jaguaporetuba] ao longo dorio Ururay" (Datas de Terra, 

nao impe~ de voar, ela armando as asas, fere-os gravemente e os afugenta"_(CAP, P.: 142). 
Segundo Lara Ordoñez, Anchieta se enganou, pois essa ave tem apenas dots esporoes em 
cada asa e nao tres (In: CAB, p. 141, nota 152). 

is Etmologia apresentada ao autor, a partir da análise do texto. 
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1580, 1:21-24. In: BOMTEMPI, 1970:30). Aparece também a variante 
Riraí em ata da Camara de Sao Paulo, de 1583. 16 U rura, com este signi
ficado, encontra-se no VLB (2:17). Martius (1863:529) propé)e que seja 
derivado de uru ( = "ave"). 

B. As aldeias 

Os jesuítas, embora tivessem vivido muito tempo no planalto, 
f oram também bastante parcos na reprodu~ao de no mes de aldeias. 
Mesmo assim nos escritos de Nóbrega e Anchieta identificamos algu
mas delas: 

a. Piratininga. Quanto a análise do vocábulo, nao iremos nos 
deter, pois já foi considerado no ítem anterior, ao tratarmos dos hidroto
pónimos. Quanto a seu uso para identificar a aldeia missionária - poste
riormente vila portuguesa -, assim como sua localiza<;ao, ainda objeto 
de controvérsia, o estudo de Dick mostra-se bastante completo ( 1997: 
66-9). Queremos apenas assinalar, que além da forma usual Piratininga, 
encontramos Piratinin (CN, p. 145), Pyratynynga e Pyratynyngua, sen
do estas últimas usadas pelos camaristas (MOREIRA, Carta a rainha D. 
Catarina, 1561. In: HGB 1:316-7). 

b. J eribatiba. Quanto a análise do vocábulo, já o fizemos no ítem 
anterior. Foi aldeia do chefe Cay Obiy (CAB, p. 448) e devia ficar as 
margens do rio Jurubatuba-a~u, "a seis milhas de Piratininga" (CAP, 
p. 111 ), isto é, a 13 km da missao de Piratininga, ainda no planalto, 
provavelmente a beira do atual rio Grande, no município de Sao Bernardo, 
como sugere Marques ([1876]1980:299). Foi grafado de várias manei
ras: Jaraibatiba (CAP, p. 111), Jaraibatigba (CCJ 1:274), Gerabatiba 
(CN, p. 217), Geraibatiba (Carta de Sesmaria. In: CPJ 3:199). 

16 "( ••• proibe que se) fasam cazas na aldeas dos imdios nern em seus arabaldes menos de dozentas 
brasas( ... ) por rezao de rnuitos enconvenientes e agravos que se farem aos imdios na dita 
aldeia asim a de rirai e a dos pinheiros" (ACSP 1:210-1. Grifo nosso ). 
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Aldeia Tupinambá. Ilustra9ao de de Bry. 

c. Mani~oba/Manisoba (="folha de mandioca"). Esta aldeia dis
tava de Piratininga "50 léguas (330 km) ou mais", segundo Pero Cor
reia17 ou cerca de 90 milhas (198 km), 18 conforme Anchieta, 19 o que 
descarta a possibilitade de ser a atual cidade de Itu, (a 97 km de Sao 
Paulo), como sugeriu Viotti (RIHGSP, 71:389-401 ). Outros jesuítas, como 
Vasconcelos e o autor da História dos Colégios do Brasil, falam tam
bém de 35 a 40 léguas (231 km a 264).20 Este último cronista afirma que 

11 "Por Ja tierra dentro algunas cinquenta léguas o más también ay ya principio en, ~t~. lugar 
donde están dos Padres y Hennanos, y el Hem1ano Gregorio con escuela de gramat1ca (CPJ 
2 :71 ). A /égua antiga ou /égua de sesmaria equivalía a 6.000 bra~as ou 6.600 metros (NDLP, 

p. 826). 
18 A milha portuguesa correspondía a 2.200 m. 

19 "Assim, um irmao nosso, que viera de Portugal, e vivia numa aldeia dis!ant~ desta noss~ 90 
milhas ... " (CAP, p. 75). "Os nossos innaos tinham gasto quase um ano mtetro em doutnnar 
uns, que distam de nós 90 milhas" (id., p. 77). 

20 "( ••• )a este [Antonio Rodrigues) tomou [Nóbrega] por comp~iro, e com mais alguns 
catecúmenos dos índios de Piratininga, ao menos entrou pelo sertao como quarenta léguas, 
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para alcan~ar a aldeia, N óbrega e seus companheiros embrenharam 
"desierto adentro", até chegarem "iunto de su rio donde embarcan para 
los Carijos", onde instalou urna missao (RIHGSP 19: 125). Desierto 
adentro parece ser simplesmente o sertao, isto é, as regi6es inóspitas. 
Entretanto o rio "donde embarcan para los Carijos", seguramente seria o 
Paranapanema, por ser esta a liga~ao fluvial mais freqüente para o Para
guai no século XVI e nao Itu ou Porto Feliz (Aritaguaba/Aratiguava), 
saída das expedi~C>es que iam para Cuiabá, no século XVIII.21 Este é 
mais um argumento contra a hipótese de Itu ter sido a antiga Mani~oba. 

d. lapiúba/Japiúba. A etimología é controversa, propondo Teodoro 
Sampaio várias deriva~C>es (1987:267-8). É outro nome da aldeia de 
Mani~oba (CCJ 1 :243). 

e. Marranhaya/Mairanhaia (Maíra= "entidade sobrenatural"; 
nhaya= "fonte"; a fonte de Maíra). É urna aldeia citada por Anchieta22 e 
por Vasconcelos.23 Assim nao se justifica derivar este vocábulo de 
Marambaia. O VLB registra nhaya como "fonte ou qualquer agoa de q. 
bebe o pouo" ( 1: 141 ). Calixto a situa próximo a serra do Mar (Mapa 

até a aldeia de Iapiuba, ou Mani~oba" (CCJ 1 :243). O autor da Hist6ria dos Colégios do 
Brasil, seguramente Quiócio c~.a, a localiza melhor: ' 'En este mismo tiempo fue el Pe. 
Manoel da Nobrega con otros algunos de la Comp.• a Manizola [Mani~oba] treinta y cinco 
leguas [21 O km) por el desierto adentro, iunto de su rio donde embarcam para los Carijos. Alli 
dexo una casa hecha, con algunos de la Comp. • donde residiero un año haziendo mucho fruto 
en los Indios y ay se tomaram a S. Vicente" ([c. 1575), ABN, 1897,19: 125). 

~ 1 Na sua Hist6ria da Argentina, DÍAZ DE GUZMÁN relata urna expedi~ao punitiva contra os 
Tupi. enviada pelo govemador do Paraguai, indicando o roteira da viagem: "Después determinó 
el Gobernador [Domingo de Irala], despachar Nuflo de Chaves á la Provincia del Guairá. 
( ... )Llegó al Paraná ( ... ). Pasó adelante, y entró por otro rio que viene de la costa de Brasil, 
llamado Paranapané [Paranapanema]( ... ), dejando este río, navegó por otro que entra á mano 
derecha llamado Latibajiba [Tibagi] " (1882:156. In: EDELWEISS, 1947:49). FONSECA, 
na sua \ida do Ven. Belchior de Pontes, aftnna que Paranapanema "era um Certao naquelle 
tempo muy trilhado dos moradores de S. Paulo, e como estrada para os Certoens do Sul" 
(1752:194). 

22 
"( ••• )e outro índio da aldeia de Marranhaya a outra sua manceba escrava ( ... ) quebrou a 
~ com urna fouce ... " (CAB, p. 449). Parece haver aqui urna falha na transcri~o do 
vocábulo, como já assinalamos atrás, devendo o /r/ ter o som brando, como grafou 
VASCONCFLOS. 

23 
"( ••• ) e logo assentaram as mesmas pazes com os do Rio Parai'ba, e os Tupis discípulos dos 
padres, de Piratininga, e Mairanhaia ( ... )" (CCJ 2:97). 
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" Brasiliae Pars, 1927. In: PETRONE, 1995:78), mas na documenta~ao 
consultada nao encontramos nenhuma referencia de localiza~ao. 

f. Ybirapuera (ybirá= "árvore, madeira, pau"; puera=passado 
nominal; o que foi árvore, madeira). Aldeia citada por Vasconcelos e 
que ficava a 15 léguas (99 km) de Santos (VA 1 :55). Foi identificado 
com o núcleo populacional que originou o atual bairro de Santo Amaro 

(BERARDI, 1969:24) 

4. A AUTODENOMINA~O 

Depois do que foi exposto, concluí-se que a popula~ao indígena 
residente no planalto, por ocasiao da chegada dos portugueses, era ma
joritariamente de cultura tupi. O que se coloca agora é saber como se 
autodenominavam, pois os etnónimos Tupi e Tupinikim aparecem nos 

registros dos cronistas. 

A questao da nomina~ao pessoal ou a sociología da nominn~ao, 

no sentido usado pela etnología (GON<;ALVES, 1993:339-40), vem 
atualmente despertando a aten~ao dos antropólogos, como mostram os 
estudos de Lévi-Strauss ( 1989: 183-241) ou os trabalhos sobre as popu
la~6es indígenas do Brasil, como os Xavante (SIL VA, 1980), os Sanumá 
(RAMOS, 1974, 1977), os Bororo (VIERTLER, 1978) ou os Mura

Pirahií (GON<;ALVES, 1993). 

Mas há pouca pesquisa sobre a autodenomina~ao. Recentemente 
Maria Hilda Paraíso ( 1994) abordou a questao da autodenomina~ao dos 
grupos do nordeste de Minas e sul da Bahía, a partir dos relatos de via

jantes do século XIX, mostrando sua unidade cultural. 

Nem sempre é fácil saber como o grupo se autodenomina. Darcy 
Ribeiro narra a dificuldade que encontrara para saber dos Urubu-Kaapor 
sua autodenomina~ao, ou como ele mesmo conta, "como Maíra chama
va as outras tribos e que nome dera aos Urubus" ( 1996: 150). O resulta-
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do inicial nao f oi dos mais satisfatórios. Depois de quase urna semana de 
convivencia, conseguiu que um velho afinnasse: ''Nós somos é Cambó. 
Nao somos atrasados como esses Turiuára.24 Ternos r~a, sabemos fa
zer farinha, moramos em casa, os homens amarram o membro e as mu
llieres, desde menininhas, usam tanga" (id., ib., p. 165). 

Apesar da autodenomin~ao Cambo ou Camba, cuja tradu~ao 
Ribeiro nao apresenta, esses indígenas sao ainda chamados de Kaapor 
ou Urubu-Kaapor, que significaría "o morador da floresta" (LARAIA, 
1986:46). 

Os Bororo, ao longo da história receberam vários nomes, sendo 
que o etnónimo Bororo foi dado pelos paulistas que aí chegaram no 
século XVIII (BORDIGNON, 1987: 14-5), significando na realidade pátio 
ou aldeia (ALBISEITI, 1962, 1 :516). Sua autodenomina~ao é Bóe, isto 
é, "gente", em oposi~ao aos demais indígenas, chamados de Barége/ 
Marége, que significa mamíferos, feras, cuja tradu~ao literal é "o pos
suidor de testículos" (jd., p. 229 e 783). 

Os Xavantes também se autodenominam Auwe, isto é, pessoa, 
gente (GIACCARIA, 1984:2). 

Entre os grupos tupis existe também esta forma de denomina~ao, 
como é o caso dos Suruí, que se chamam de Paiter, que em tupi-mondé 
significa "nós mesmos" (MINDLIN. In: SANTILLI, 1987:20). Ou dos 
Zoró, grupo igualmente de língua tupi-mondé, que se autodenomina 
Pangueyen, isto é, "gente" (BRUNELLI, 1986:25). Os Avá-Canoeiro 
passaram a ser assim nominados, a partir da identifica~ao de um deles, 
no início do século, e que se dizia Awa (TORAL, 1984/1985, RA, 27 I 
28:289), que tanto na forma guaraniAvá (GUASCH, 1961:513) quanto 
na forma tupi Aba (VLB 1: 148) significa gente. 

Já houve muitos equívocos nesta questao, fruto do desconheci
mento da língua do grupo.Von Ihering imaginou que os Xokleng se 

24 RIBEIRO acredita que os Turiuara seriam os Gavioes. "que usam peyas enonnes no bei~. 
andam nus, com o membro solto, enonne"( 1996: 165). LARAIA afinna ter existido um povo 
de língua tupi com este nome, cu jos remanescentes viveriam entre os Tembé ( 1986:71 ). 

1 

1 
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" autcxlenominassem Aweikoma, como relatou no Congresso Internacional 
de Americanistas, em Buenos Aires, em 1910. Entretanto este termo 
tem um significado totalmente diferente, inclusive com conota9ao obs
cena (SANTOS, 1973:30). 

Depois de verificar que os vários nomes pelos quais os Xo.kleng 
foram designados nao correspondiam a urna autodesigna~ao, Silvio 
Coelho dos Santos concluí que este povo nao possui um vocábulo espe
cífico, e com Hoerhan, admite que "a preocupa9ao de nominar o grupo 
é dos civilizados e nao dos índios" (id., p. 31 ). 

Acreditamos, entretanto, como demonstram os vários textos 
compulsados, que em muitas sociedades indígenas havia a preocupa9ao 
de se autcxlenominar, sobretudo visando diferenciar-se do outro, que 
muitas vezes era considerado inimigo. Maybury-Lewis, ao estudar as 
sociedades jes, afirma que "a belicosidade constituí a característica bá-

• 
sica do relacionamento entre homens de urna comunidade e os estra-
nhos" (1984:373). Se para os jes o outro podia ser os membros da pró
pria comunidade, gerando o facciosismo (id., p. 374), entre os tupis o 
outro poderá ser tanto o inimigo real - o estranho -, como o potencial -
os próprios parentes. 

Nos povos de cultura tupi-guarani a belicosidade está na raiz da 
diferencia9ao entre os vários grupos. No século XVI, na regiao do Rio 
de Janeiro, Thevet recolheu um mito tupinambá que tenta explicar a 
inimizade profunda existente entre os Tupinambá e os Temiminó. De

pois da terra ter sido repovoada pelos descendentes de Mair, um deles, 
chamado Sumé, teve dois filhos: Tamandonare (Tama.nduaré)25 , "que 
era trabalhador e bom pai de família" e Ariconte ( Arikuté)26, que "vivía 

25 SAMPAIO sugere a fonna Tamandaré, a partir de VASCONCELOS que grafa Tanumduaré 
(CCJ 1 :80) e prop<)e derivá-lo de tamanduá, um possível ancestral totemico (1987:320). J. 
MONTEIRO também registra Tamanduaré (1610. ln:HCJB 8:408). CAETANO sugere 
Tamoindaré derivando de Tamoi=antepassado, que seria urna fonna de participio passado, 
"aquele que foi origem" (In: CARDIM, 1978: 161, nota ao verbete Tamuya). NIMUENDAJU 
propós Tamenduaré ( 1987 a: J 11 ). 

26 NIMUENDAJU sugere esta variante (id., ib.), talvez por se aproximar de ari, aribo "sobre, 
em cima", com urna conota~áo de maior, superior (VLB 2:119). É possível que a fonna 
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fazendo guerra e desejando subjugar por seu poder todas as na95es vizi
nhas" (1575, 2:915). Os conflitos erarn constantes, até que um deles 
provocou urna grande inun~ao, que cobriu toda a terra. Apenas os 
dois, com suas mullieres, conseguiram se salvar, subindo em duas árvo
res. Destes herois vao surgir dois povos. De Tamandonare, originaram
se os Tonassearres, chamados Toupinambaux (Tupinambá) e de Ariconte, 
os Tonaiatz Hoyanans (Tobajara Guaiana), chamados Tominous 
(Temiminó). E conclui Thevet: " ... tellement que les Toupinambaux se 
voulant glorifier, et se dire plus excel1ens que leurs compaignons et 
voisins, iJs disent, Nous sommes descenduz de Tamendonare, et tu es 
yssu d' Ariconte: comme si par la ils vouJoient inferer que Tamendonare 
estoit plus homme de bien qu'Ariconte" (1575, 2:915).27 

Este texto mostra que provavelmente Tonassearre seria urna au
todenomin~ao dos Tupinambá, mesmo que apresente urna grafia pos

sivelmente bUncada. 

A segunda denomina9ao, referente aos Temiminó, teria urna 
conotac;ao pejorativa, em se tratando de inimigos, caso admitamos que 
Tonaiatz (Tobajara) signifique "inimigo" (STADEN, [1557]1988:73; 

VLB 2:12) e Hoyanan/Guaianii, signifique "gente rude, selvagem" 
(MONTOYA, 1639:33 v.), como se verá mais a frente. 

O próprio etnonimo Temiminó (=neto), envolve urna ligac;ao fa
miliar secundária. Nao seria nome específico desse grupo do Rio de 
J aneiro, que se transferiu posteriormente para o Espírito Santo, e que era 
conhecido como Marakajá, mas seria também um nome genérico, ca
racterizando alguns grupos que viviam na regiao do Paranapanema, como 

A 

se ve na Carta Anua do jesuíta Ferrer: 

Ariconte, tenha sido originalmente Aricoute, quando o /u/ tenha sido trocado pelo /ni, num 
erro tipográfico ou do copista. como aconteceu com outros nomes tupis reproduzidos nos 
textos dos cronistas franceses. 

27 "De tal fonna os Tupinambá desejam se gloriar e se considerar superiores a seus companheiros 
e vizinhos, que dizem: ' Descendemos de Tamendonare e voce descende de Ariconté', como 
se desejassem mostrar que Tamendonare é alguém superior a Aricouté". Mais infonna~ao 
sobre o mito das origens entre os Tupinambá, ver MÉTRAUX (1979:3 1-9). 
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( ... )todos estos /tarines son de buen naturaleza, y no difieren de los 

demas guaranis sino tienen mas trato y policia de quantos Guaranís 

avernos visto hasta ahora, y también en la lengua tienen algo al 

lenguage Tupi, de suerte que algunos dizen que no son verdaderos 

Guaranis ni Tupis tampoco, sino que es una nación entermedia 

entre los Guaranis y Tupis que llaman Temiminos (MCA 2:30. In: 
ZENHA, 1970: 126). 

Parece que a expressao "intermedia", seria urna referencia tanto 
lingüística quanto geográfica, pois este povo habitava numa área entre 
os territórios tupi e guaraní (MONTEIRO, l 994a:62). 

Com a colonizac;ao européia, os conflitos interétnicos foram se 
acirrando devido as alianc;as com colonos e missionários, reforc;ando 
nao apenas as antigas inimizades, como também dividindo fami1ias e 
criando novos sub-grupos e novos nomes. 

Entre os povos de cultura tupi, como entre os demais grupos indí
genas, é muito forte o sentido de ligac;ao ao "seu" grupo, excluindo os 
demais. Já em nosso século, referindo-se aos Guarani que migraram 
para o Brasil, Nimuendaju escreveu: 

Só quem Jala exatamente o mesmo dialeto é considerado pelos 

Guarani como membro da tribo. A menor diferen~a de sotaque em 

relafdo ao dialeto da horda é motivo de escámio e caracteriza a 

pessoa como estrangeira. Quando se Jala em outro dialeto, é Jre

qüente os índios se recusarem a entender, embora pudessem Jaze

lo. Cada horda reivindica apenas para si o nome da nafdo toda, 

sorrindo com desdém do atrevimento das demais que, por sua vez, 

arrogam-se o mesmo direito. ( ... )Os membros de uma horda só 

empregam sua própria alcunha quando querem contrapor-se a 

outras hordas, e quase nunca se consegue que eles revelem a um 

estranho o apelido da sua horda, por mais solícitos que sejam em 

divulgar as alcunhas das demais (l 987a:7-8). 

Esta considerac;ao nos mostra quanto é difícil verificar se um et
nonimo é urna autodenominac;ao ou nao. Por isso as considera~ües a 
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., seguir tem as limita~6es de urna pesquisa feita sobre documenta~ao es
crita e nao sobre depoimentos dos envolvidos. 

5. TUPI OU TUPINIKIM? 

Quanto aos moradores do planalto sempre pairou dúvidas so
bre seus etnonimos. Foram chamados de Tupi, Tupinakimí/'upinikim 
e, algumas vezes de Guaianii/Goaianá/Goyanazes. 

Compulsando a documenta~ao da época, percebemos urna in
cidencia muita grande do etnonimo Tupi usado por aqueles que vive
ram com os indígenas do planalto e de Sao Vicente, sendo mais raro 
o registro do etnonimo Tupinakim. 

Por sua vez Tupinakimíf'upinikim será encontrado entre os cro
nistas que conviveram com os Tupinambá, tanto no Rio de Janeiro, 
quanto na regiao de Ubatuba/ Angra dos Reis, nao aparecendo o et
nonimo Tupi. 

Apenas Soares de Sousa aponta os Goayanazes como mora
dores da ilha de Sao Vicente, e que, segundo ele, teriam sido expul
sos por Martim Afonso quando ali aportou em 1532([1587]1938: 105). 
Goayanazes seriam também os moradores dos "campos" (id., ib., p. 
111). 

Alguns autores, como Batista Caetano, chegaram simplesmente 
a negar a existencia de urna etnia Tupi (In: CARDIM, 1978:164, co
mentários ao verbete Tupi). 

Num levantamento das fontes pudemos montar o seguinte qua
dro de etnonimos usados para designar os indígenas da regiáo: 
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Tupis do Planalto e Sio Vicente 

Cronistas e rnissionários que conviveram com grupos da capitania 
de Sao Vicente 

Topies (moradores de Sao Vicente): Diego Garcia (1526).28 

Tupis (da capitania de Sao Vicente): Anchieta (1584)29 ; Vasconcelos 
(1663).30 

Tupim (de Sao Vicente): Viegas (1585).31 

Tupis de Sam Vicente: Anchieta (Arte de Gramática)32 e Nóbrega 
(1559).33 

Tupis (sem especifica~ao de regiao, mas devendo ser provavelmente os 
de Sao Vicente): Jesuítas (VLB).34 

28 
" ( • ._.)Y esta una gente al!i ~on el Bachiller que comen carne humana y es mui buena gente 
amigos mucho de los cn st1anos que se llama Topies" (RIHGB, 1888, 15: 1 O). 

19 
"Na [capitania] de Sao Vicente( ... ) nunca nela houve guerras comos Indios naturaes que 
chamam Tupis, _que sempre foram amigos dos Portugueses, salvo no ano de 1562, que uns 
poucos do senao ( ... ) deram guerra a Piratininga, vila de Sao Paulo, onde ha casa da 
Companlúa" (CAB, p . 306). 

30 
"Chegado ao porto principal dos Tupis (era entao o a que hoje chamam Cananéia, e 0 donde 
se arreceavam os castelhanos)" (CCJ 2:263). 

3 1 

"Está esta gente [os Maromomi] peno aquí de S. Vicente(. .. ) e algumas e alguns que estao 
com os brancos sao já cristaos, e se confessam já pela língua destes nossos índios que se 
chamam tupim" (Carta de 21 .3. 1585. In: HCJB 9:385). ' 

32 
"Des dos Pitiguáres do ParaJba ate os Tamóyos do Río de Ianeíro pronunciao ínteiros os 
ve~s acabad~s em consoante. (. .. ) Os Tupis de Sam Vicente, que sao alem dos Tamoyos 
do R10 de Ianeiro, numqua pronunciao a vltima consoante no verbo affirmativo" ([1595) 
1990:24). 

33 "N d . 
~ ~no pass~ o me. ~screveram que v1eram os Castel han os a vingar a morte de alguns 

Chnstaos e ~nd1os Can16s, que os Tupis de S. Vicente haviam morto, havendo o capitao do 
Paraguay fe1to pazes entre os Tupis e Carijós, que !he nao cumpriram, pelo quaJ vieram 
Castelhanos e Carijós a vingar isto (. .. )" (CN, p . 217. Grifo nosso). 

34 
Encontra-se na tradu~ao do vocábulo "coentro" a observa~ao "[usado] entre os Tupis" 
(~'L~ 1 :79). Junto ao vocábulo "_cesto" coloca-se: "entre os Tupíº e Jogo a seguir a tradu~o 
Ataca ( l :71 ). Comentando o eclipse da lua, afirma: "os Tupis dizem que he búa cerpente" 
(1:108). 
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Tupis inimigos, Tupis do campo (moradores de Mogi e vale do Paraíba): 

Anchieta (CAP, p. 213,35 238,36 243 e 24637
). 

Tupis discípulos nossos (moradores de Piratininga): Anchieta (1565)
38

; 

Vasconcelos, (CCJ 1: 2 97). 

Tupis do sertií.o de Piratininga (moradores de Piratininga): Vasconcelos 

(CCJ 2: 80) 
Toupins (indígenas do Paranapanema e Piratininga): Schmidel 

([1567] 1837: 141); 

Tupis (moradores da regiao do Tiete): Nóbrega (1559);
39 

Topinachinas (regiao do Paranapanema e Piratininga): Antonio Rodrigues 

(1553).40 

Topinachins (capitania de Sao Vicente): Nóbrega (1559)
41

; Anchieta 

(1565, CAB, p. 245); Cardin (1625)42
• 

Topinaquins (regiao do Paranapanema? ): Pero Correia (1554).
43 

JS "E a principal razao que os moveu {os Tamoio] a quer~rem a paz nao foi º.medo que 
tivessern aos cristao, aos quais sempre levaram de vencida, faz.endo-lhes mu1tos dan~s, 
nem necessidade que tivessem de suas coisas, porque os franceses que t~an_t com el~s dao 
com tanta abundancia( ... ), mas o desejo que tem de guerrear com seus m1m1gos tupis. q_ue 
até agora foram nossos amigos, e pouco há selevantaram contra nós" (CAP, p. 212-3. Gafo 

nosso). 
J() "Neste mesmo tempo os tupis do Campo deram no caminho de Pi~tininga e mataram 

quatro ou cinco dos seus e tres escravos do Colégio" (CAP, p. 238. Gnfo nosso). 

37 Ver a citay~io completa na nota seguinte. 
Js "Neste mesmo tempo estavam estes meus amigos de lperuí {Tamoio] que antes de mim 

eram vindos e outros muitos do Rio, em Piratininga, onde assim dos portugueses como dos 
tupis discípulos nossos eram mui bem tratados, e dali os levaram ao Ca'."po bem longe, a 
urna guerra, onde tomaram alguns dos tupis inimigos" (CAP, p. 246. Gafo nosso). 

39 Ver citayao 41. 
'° "( ... ) y así me vine aquí {Sao Vicente], que son cerca de 360 legoas, por unos gentiles 

llamados Topinachinas" (CPJ 1 :480). 
4 1 "Em S. Vicente nao usam isto [vender os parentes] aquelles gentíos Topinachins"(CN, p. 

197). 
42 "Outra nayao se chama Carijo: habitao além de Sao Vicente como oitenta leguas, contrarios 

dos Tupinaquins de Sao Vicente" (1978:123). 

43 "O número destes [Carijó] dizem que seriarn alguns duzentos e, vindo pelo caminho, entraram 
num lugar destes índios Tupinaquins e ali matararn os mais deles as flechadas e a espada" 

(NCJ, p. 173). 
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Topianaquin (moradores do vale do Parruba?): Camaristas de Sao Paulo 
(1590).44 

Cronistas que conviveram com os Thpinambá 

Tuppin lldns (Sao Vicente e Planalto): Staden (1557).45 

Tououp Toupinenquin/foupinenquin (Sao Vicente): Léry (1578:355). 

Topinaques (Sao Vicente): Knivet (1626).46 

Touajat (moradores de Sao Vicente): Thevet (1593).47 

Tawaijar (moradores de Sao Vicente): Staden.48 

Na rela~ao acima, pode-se verificar que os missionários e portu
gueses que viviam ou estavam em contato com os indígenas de Sao 
Vicente e Piratininga, ao nomearem estes grupos, nas 22 ocorrencias por 
nós citadas, em 16 (75%) utilizaram o etnónimo Tupi, ao passo que em 
apenas cinco (25%) usaram o etnónimo Tupinakim. Destas cinco ocor
rencias, apenas duas (9,5o/o) referiam-se aos indígenas de Sao Vicente. 
As outras tres ( 15,5%) referiam-se aos indígenas que viviam mais dis
tantes ou eram indica~oes genéricas, como fizeram os camaristas de Sao 
Paulo. 

Nos relatos dos jesuítas do Paraguai do século XVII, os indíge
nas do planalto sao chamados de Tupi, quando sao descritos os ataques 
dos paulistas as redu~6es: "A tenido esta reducción [Encarnación] el 

" " ... e venhao a dita v• co suas annas pa. ajudaren a defender do nosso genrio topinaen digo( ... ) 
topianaquin porquoato os dittos officiaes e mais povo me madou aquí hu requerim"' q hos 
fose a soconer''(ACSP 1 :398-9. Grifo nosso). 

4~ "Os portugueses que ahi [ em Sao Vicente] morarn tem por amiga urna nayao brasileira que se 
chama Tuppin Ikin" ([ 1557] 1900:38). 

46 "Os Topinaques vivem em Sao Vicente; sao homens de cor regular e boa estatura" 
([ 1626] 1947: 135). 

47 "Quand ils vont a Morpiou [Sao Vicente] contre les Touajat et Portugais, ils portent de la 
poudre de poivre". ("Quando eles vao a Morpiou, contra os Tobajara e Portugueses, eles 
levam pó de pimenta"). (MBP 1:124. Grifo nosso). 

48 "[Os Tuppin Ikin] sao chamados Tawáijar por seus contrários, o que quer dii.er inimigo" 
([1557)1900:38. Grifo nosso). 
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mis.º trabajo de Portugueses y Tupis que la red.ºº de San Xavier ( ... ) an 
alcan~ado mui buenas victorias cojiendo buena cantidad de Tupis ... " 

(MONTOYA, Carta Ánua 1628. MCA 1:276). 

Mais tarde, já no século XIX, os Guarani-Kaiwá passaram a de
signar os Kaingang do vale do Paranapanema de Tupi (VON IlIER.ING, 
RMP 1895, l: 114 ), tal vez como significado de selvagem, violento, lem
brando os ataques <lestes indígenas e dos moradores de Sao Paulo, quan
do destruiram as redu~6es guaraníticas, no século XVIl. Até hoje os 
Guarani chamam de awati tupi urna espécie de milho que receberam 

dos Kaingang (SCHADEN, 1958:754). 

Portanto podemos concluir que no século XVI, entre os habitan
tes da regiao de Sao Vicente e do planalto, o etnonimo Tupi deveria ser 
urna autodenomina~ao ou urna nomina~ao preferencial. 

É bastante signficativo que os cronistas que viveram em contato 
com os Tupinamb~ nas ocorrencias dos etnonimos que aparecem em 
suas obras, usem apenas Tupinakim. Léry utiliza também Tououp 
Toupinenquin (Tupi Tupinankim), reafirmando o etnonimo Tupi 

(1578:355). 
Thevet e Léry utilizam duas vezes o etnonimo Touajat/Tawaijar 

(Tobajara) para designar os Tupi de Sao Vicente, cujo vocábulo "quer 

dizer inimigo" (STADEN, [1557] 1900:38). 

Há um outro depoimento, desta vez ligado aos indígenas do 
Maranhao, trazido por Yves D' évreux, confirmando o caráter genérico e 
pejorativo deste vocábulo: "Este nome é appelativo e commum para 
designar toda sorte de inimigos, e tanto assim é, que esta mesma n~ao 
de Tobajares chamava os Tupinambás da ilha de Tobajares-Tupinambás, 
embora pacificados e amigos" ([1615]1929:44). 

Desta forma fica claro que Tobajara seria urna denomina~ao de 
relacionamento belicoso, o que é confinnado também pelo VLB que o 

traduz como "contrário, hostís" (1 :81). 

Há também o significado de cunhado (1: 87). Carlos Fausto ex
plica que o inimigo, ao ser condenado a morte, permanecia algum tem-
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po na aldeia, podendo ter como companheira a irma ou a filha do mata
dor, tomando-se portante cunhado do matador, vindo seguramente daí 
esta denomina~ao ( 1992, Ciencia Hoje, 15 (86):88). 

Portanto Tobajara, segundo o contexto, poderia significar "ini
migo" ou "cunhado". 

Resta saber o significado de Tupinakim/Tupinankim/Tupinikim. 

Para o etnonimo Tupinakim - variante que adotaremos, por ser a 
mais usual entre os cronistas (92% das ocorrencias) - , Teodoro Sampaio 
sugere como tradu~ao "o colateral do tupi" (1987:335) ou o "tio afim" 
(In: KNIVET, 1947:135, nota 200), sem dizer de onde recolhera este 
significado. Entretanto os vocabulários quinhentistas e seiscentistas, como 
o VLB e o Tesoro de la lengua guaraní, de Montoya, nao trazem este 
significado. 

Este último traduz o vocábulo guaraní aquí/qui como "cosa floxa, 
tierna", conforme seus dois exemplos: Che aqut = "soy floxo" ( 1639:63 
v). 

Teria o etnonimo Tupinakim o significado pejorativo de "tupi frou-
xo"? 

Pelas informa~6es coletadas, fica difícil chegar a urna conclu
sao. Mesmo Edelweiss, que defendeu o uso do etnonimo Tupi para os 
moradores de Sao Vicente e Piratininga (1947:33-55), nao entrou na 
etimología do vocábulo Tupinakim. 

Quanto ao significado do etnonimo Tupi, as dúvidas continuam, 
apesar de haver maior consenso. 

Teodoro Sampaio propüe a tradu~ao de "pai supremo, progeni
tor", fazendo-o derivar de tu "pai"; upi (ypy) "origem, princípio" (1987: 
335). Vamhagen prop6e derivá-lo de Ypy "origem ", com o /ti reflexivo 
(HGB 1 :26). Edelweiss acredita também no signifcado de "tronco da 
gera~ao" ( 1969:69). Esta explica~ao etimológica parece ser a mais plau
sível, pois além de corresponder a indicada pelo VLB - tuba "pai" (2:62) 
e igpiglypy "origem ou princípio" (2:59)-, é a mesma dada por Montoya 
no guarani antigo (1639:140 e 399). Este, inclusive, assinala fpf (ypy), 
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~ com o significado de "principio, los mayores (os antepassados )", dando 
como exemplo esta locu9ao: chefpicue= "mis antepasados" (1639:399) 

Ao se chamarem Tupi, os moradores do planalto e de Sao Vicente 
provavelmente estariam se referindo a si como "a raiz, a origem". Seria 
talvez urna forma de se contraporem a seus vizinhos e inimigos, os 
Tamuyalfamoio, cujo nome significa avo (VLB 1:48). De fato, entre os 
Tupinambá do Maranhao, Tamoin (=avo) era considerado o "antepassado 
mítico", com o qual todos se encontrariam depois da morte 
(D' ABEVILLE, [1614]1945:247). 

O próprio nome Tupinamhá (tupi= "origem"; anama= "paren
te"; aba= "gente"), como sugere Sampaio (In: STADEN, 1900:VI, nota 
ao vocábulo Typi), seria urna maneira <leste grupo também se 
autodenominar os primeiros, gente próxima da origem. 

Alguns grupos vizinhos - no Rio de Janeiro e na regiao do Para
napanema - , foram chamados ora de Temiminó, que significa "neto", 
ora de Tobajara, isto é, "inimigo". 

Mas ao entrarmos no campo da etimología precisamos ter em 
mente as pondera95es de Ayron Rodrigues que afirma que "o prazer de 
descobrir a origem das palavras e das coisas faz da investiga~ao etimo
lógica urna disciplina interessantíssima, mas também extremamente pe
rigosa" (Rev. Port. Filología, 1958-9, 9 (1-2):1). Mesmo porque estes 
nomes devem ser muito antigos e de difícil comprova~ao etimológica. 

E os demais nomes Tupinae/Tupinii/Tupiiie, Tupiguae seriam 
nomes genéricos de outros povos que lhes seriam aparentados pela língua 
e cultura? 

O fato de cada um desses grupos referenciais se sentirem os "pri
meiros" diante de todo um sistema de nomina~ao do outro, parece suge
rir a existencia de urna hierarquía extra-grupal. Esta e outras carac
teósticas de grupos indígenas de nossa regiao precisariam ser melhor 
es tu dadas pela etnografia. Tal abordagem já f oi iniciada por Paraiso, em 
rela~ao aos grupos da fanu1ia Maxakali do sul da Bahia e nordeste de 
Minas, como já assinalamos (RMAE, 1994, 4: 173-87). 
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Infelizmente esta análise antropológica, que auxiliaria a compre
ensao <lestes etnonimos, ultrapassa as dimens6es desse trabalho. 

No final do século XVI alguns jesuítas do Paraguai passaram a 
usar o gentílico Tupi para indicar o idioma, como o fez Bárzana.49 Mas 
f oi no século XVIII, a partir dos trabalhos do jesuíta Hervás, que este 
vocábulo passou a designar um grupo lingüístico ([1784] 1800, 1: 147. 
In: EDELWEISS, 1947:4). 

Desta forma o vocábulo tupi desapareceu como etnonimo, indi
cando na nova aceP9ªº os falantes da língua brasz1ica ou língua geral. E 
os indígenas de Sao Vicente come9aram a ser identificados como 
Tupinikim (EDELWEISS, 1969:70). 

Como hoje o uso do vocábulo tupi passou a designar o tronco 
lingüístico e os falantes desta língua (A. RODRIGUES, 1986:29-46), 
adotaremos aqui o etnonimo Tupi para os moradores do planalto e de 
Sao Vicente e Tupinikim para os indígenas do vale do Paraiba, Espírito 
Santo, Ilhéus e Porto Seguro. 

6. ÁREA DE OCUPA~O DOS TUPI 

A partir da documenta9ao compulsada, foi possível fazer urna 
aproxima~ao nao apenas do território dos Tupi do plana/to, como tam
bém a provável área por eles ocupada em toda a capitanía vicentina. 

Os Tupi do planalto 

Como se viu acima, os grupos do litoral sul, Sao Vicente e planal
to deviam fazer parte de urna mesma etnia. Um texto de Nóbrega, já 
citado parcialmente, leva a esta conclusao: 

49 "La lengua que habla toda esta nación [Guarani] estendida tan á la larga, es una sola, que 
aunque la que habla en el Brasil, que llaman Tupi, es algo distinta. se muy poca la distinción ... " 
(Carta de P. Alonso Bánana ( ... )al p . Juan Sebastián, 8.9.1594. Relaciones Geograficas de 
Indias, 2:Lll-LXV. In: EDELWEISS, 1947:54). 
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O anno passado me escreveram que vieram os Castelhanos a vin

gar a morte de alguns Christfios e Indios Carijós, que os tupis de 

S. Vicente haviam morto, havendo o Capitiio do Paraguay Jeito as 

pazes entre os Tupis e Carijós, que niio cumpriram, pelo qual vie

ram Castelhanos e Carijós a vingar is to, e foi a mortandade tanta 

que fizeram nos Tupis, que despovoaram o rio Grande {1iete] e 

vinham fugindo para o mar de S. Vicente, o qual conheceram os 

Indios e por isso determinaram de se vingarem nos Portugueses de 

S. Vicente, e vinham com determinariio de matarem os [indígenas] 

cristiios de Geraibatiba [aldeia de Jeribotiba], e /.á houveram de 

ir também meus irmiios de Piratininga, si Nosso Senhor niio so

correra e f oi que metteu na vontade de do is Principais do campo, 

os quaes detiveram a muita gente que já caminhava com aquelle 

mau propósito efizeram os tomar (5.7.1559, CN, p. 217). 

A regiao do rio Grande, a que se refere Nóbrega, parece ser o 
médio Tiete. 

Staden afirma que a fronteira norte que separava os Tupinambá 
dos Tupi!Tunikim ficava a "25 milhas50 (185,5 km) de Bertioga" 
([1565)1988:74), pelo litoral norte. A fronteira sul ficava um pouco de
pois de Cananéia, onde com~ava o território Carijó (STADEN, id., 
p. 73; ANCHIETA, CAP, p. 77). 

Esta área, segundo o aventureiro alemao, estendia-se "oitenta 
milhas (593,6 km) para o interior da terra e quarenta (296,8 km) ao 
longo da costa" (id., ib., p. 72). Assim todo o planalto de Piratininga 
fazia parte <leste grande território, composto por 12 aldeias que havia 
nessa regiao, como afirma Anchieta (CAB, p. 321). 

A comunica~ao entre as aldeias do planalto e do litoral era muito 
freqüente. Isto se viu nao apenas por ocasiao da chegada de Martim 
Afonso, quando este instalou dois núcleos portugueses nessas regi6es, 
como também mais tarde, já com a presen~a dos jesuítas, quando as 

so STADEN calculava as distancias com milha alema, que era de 7.420 rn. (FRANCO. 
In: STADEN, 1988:57, nota 70). 
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popula~6es do litoral e de Jeribatiba foram socorridas por indígenas de 
Piratininga, como se viu na cita~ao anterior (CN, p. 217). 

Os primeiros alunos do colégio de Sao Vicente foram também os 
fi.lhos dos indígenas de Piratininga (id., p. 145), o que mostra 0 grande 
contato entre esses grupos. 

Os Tupi do interior 

Quanto aos grupos do interior, localizados no chamado "sertao" 
' 

a documenta~ao jesuítica confirma também urna vasta área indicada por 
Staden, que fala de 80 milhas para o interior, isto é, 593 km. 

Anchieta narra que a 300 milhas portuguesas (660 km), vivía um 
principal tupi, que fora procurar os padres para ser doutrinado e receber 
o batismo (CAP, p. 71). 

Nóbrega confirma também esta dispersa presen~a tupi, ao dizer 
de seu dese jo de "ir cem léguas [ 660 km] fazer urna casa, e nela recolher 
os filhos dos gentios e fazer ajuntar muitos indios em urna grande cida
de" (NCJ, p. 41). 

E parece que realizou esta viagem, pois em agosto de 1553 escre
via que levava o filho mais velho de Joao Ramalho "ao sertao por mais 
autorizar o nosso ministério", tendo sido precedido nesta viagem pelo Ir. 
Pero Correia (id., p. 52). 

E será talvez no médio Tiete, ou mais precisamente, no rio Soro
caba, que Domingos Luís Grou, após um assassinato, irá se homiziar 
com sua familia entre um grupo tupi que esta va rebelado com os portu
gueses de Piratininga: (VA 1: 173). É de se lamentar que Vasconcelos, ao 
relatar este fato, cu jo protagonista principal é Anchieta, nao o situe me
lhor. Mas o acidente de canoa, ocorrido nessa viagem numa das cacho
eiras perigosas, em consequencia do qual Anchieta teria ficado um tem
po debaixo d' água, faz situar a queda d 'água no rio Sorocaba, conforme 
tradi~ao relatada num documento setecentista, onde é chamada de salto 
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... Abaremanduaba (Notícia do cap. Camello ... , 1727. In: TAUNAY, 1981 

a: 118). 
Tudo isso mostraos fortes la~os existentes, e la9os talvez até de 

parentesco, entre os Tupi do planalto e os do médio Ttete. Nao seria 
totalmente infundado afirmar que para o Oeste, pelo rio Ttete, a regiao 
ocupada pelos Tupi poderia chegar até o rio Jaú, um pouco aciina da 
delimita9ao proposta por Schaden, que indica a confluencia com o rio 
Piracicaba (Mapa etnográfico, 1958:747). Esta seria aproximadamente 
a distancia de 330 km ou 9 dias pelo rio Tiete, percurso feito por Pero 
Correia, quando foi buscar também um portugues que vivía "hecho indio" 
num grupo Tupi (1551, CPJ 1:230;220). A reconstitui9ao desse percur
so pode ser feita a partir de um outro relato de viagem, realizada pelo 
tesoureiro mor da Sé de Sao Paulo, o Pe. Joao F. de Oliveira Bueno, em 
setembro de 1810 (RIHGB 1839, 1 :165). 

Somente achados arqueológicos poderao precisar melhor esta 
grande área ocupada pelos Tupi, como as cerfunicas descobertas em 
Monte Mór e Capivari, na regiao do Tiete (PEREIRA et al. , 1982, PMMP 
21:1-14; PAZINATID, 1983, PMMP 23:1-8), ou em Pirassununga, no 
médio Mogi Gua9u (GODOY, 1974, 1:169-193). 

Além desta fronteira, a Oeste, viveriam os Bilreiros (VASCON
CELOS, CCJ 1 :262), nome genérico dado a grupos je, assim identifica
dos pelo hábito que tinham de lutar com um cacete, chamada na época 
debilro.51 Mais tarde haverá incurs5es no baixo Ttete, tendo sido deno
minados mais recentemente de Kayapó Meridionais (NEME, AMP 1969, 

23: 102-17). 
Nos documentos consultados nao foi localizado nenhum grupo 

Guaraní nessa regiao do Tiete. Nao sabemos como Hemming localizou 
grupos que denominou de Carijó do Anhembi, com urna popula9ao apro
ximada de 25 mil pessoas (1982:554). 

Quanto a margem esquerda do Tiete, Schaden prop6e urna divisa 
na altura do rio Sorocaba, flexionando a esquerda, para alcan9ar a serra 

51 FREIRE define o bilro como "pau com que se faz rolar a bola no jogo de bo/a"(GNDLP 
2:324). J. MONTEIRO irá descreve-los num texto de 1610 (In: HCJB 8:396). 
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de Paranapiacaba, além da qua], já no atual estado do Paraná, come~ava 
o território Carijó, como se concluí da carta de Anchieta, quando narra a 
morte de Pero Correia (CAP, p. 96). Mas a existencia de urna aldeia 
chamada Paranaitu ("Salto do Paraná") nos confins do território, pode
ria indicar o Salto Grande, no Paranapanema, talvez o marco da frontei
ra entre os Tupi e Carijó (VASCONCELOS, CCJ 1 :244). 

No seu relato de viagem, em 1553, Schmidel afirma que, ao atra
vessar o rio Paraná, deparou-se com os Toupins, indígenas "fiers, 
orgueilleux et insolent" ([1553] 1837 :241 ). González, jesuíta da Provín
cia do Paraguai que viveu na redu~ao de San Ignacio de Paraná, as mar
gens do Paranapanema, fala da existencia, nessa regiao, de grupos tupis, 
chamados Paraná. 52 Seriam talvez os que mais tarde foram chamados 
de Temiminó. 

A hacia do Paranapanema foi disputada por grupos tupis e guaranis, 
como mostram urna carta de Pero Correia, de 1554 (NCJ, p. 173), e um 
texto seiscentista do Paraguai. 53 Como tempo, a calha sul do Paranapane
ma tomou-se área de ocupa~o Guaraní (MONIEIRO, 1994:61 ). 

A partir do rio Tibagi, um dos afluentes da calha sul do Paranapa
nema, os Tupi deviam controlar a regiao, em din~~ao ao litoral, como se 
ve no relato de Staden, que encontrou no porto de Superagui, perto da 
atual Paranaguá, grupos Tupi "que eram amigos [dos portugueses], e 
deles nada tinha a recear" ([1557] 1988:57). 

Do lado Leste, a partir de Piratininga, o território tupi ia "a quatro 
ou cinco días" de marcha (ANCHIETA, CAP: 180), até a "terrados con-

52 "A gente [Carijó] é lavradora e tem língua geral desta província. ( ... ) Por aqui é certa também 
a entrada para o Igua~u. onde há grande número de gente, ainda que, como contam, bem 
belicosa. dos quais os Paraná compram índios cativos de out.ras na~Oes e os trazem a suas 
tenas e os matam com grandes bebedeiras, dando-se no vos nomes por ter matado" ( 1613. In: 
DUARTE et al., 1978:52. Grifo nosso ). 

53 "Despues determinó el Govemador [Dorrúngo de lrala] despachar Nuflo de Chaves á la 
Provincia del Guai.rá( ... ). N uflo Cha ves llegó al Paraná ( ... ) . Pasó adelante, y entró por otro rio 
que viene de la costa del Brasil, llamado Paranapané ( ... ), dejando este rio, navegó por otro 
que entra á mano derecha llamado Latibajiba [libagi] ( ... ), y pasando por los pueblos que 
están á sus margenes llegó á los fronterizos que estaban cercados,con fuertes paljzadas á 
precaución de sus inimigos los Tupies y Tobayares del Brasil" (DIAZ DE GUZMÁN, La 
Argentina, historia del descubrimiento ... [1612)1882:156. In: EDELWEISS, 1947:49). 
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trários", que devia ficar já na regiao dorio Paraiba, que corre para o 
litoral fluminense. Esses "contrários" poderiam ser grupos Tupi, dissi
dentes dos indígenas de Piratininga, como se viu no ataque de 1562 
(CAP:l94-5) ou até mesmo um grupo Tupinambá, como sugeriu Viotti 
(CAP, p. 180, nota 16). 

Durante as negocia96es de Iperoig, Anchieta narra que um grupo 
Tamoioffupinambá que estava no planalto participando das negocia-
96es, f oi levado por uns "portugueses e discípulos nossos ( ... ) ao Campo 
bem longe a urna guerra, onde tomaram alguns tupis inimigos" (CAP, 
p. 246). Nesta mesma carta, um pouco antes, relata que "muitos dos 
tupis que haviam se rebelado" foram dados aos Tamoio, como cativos 
"para confirma9ao da paz e para que cressem verdadeiramente que eram 
nossos inimigos" (id., p. 223). 

Isto mostra que estes Tupi do Campo seriam provavelmente os 
Tupinaquin dos camaristas de Sao Paulo (ACSP 1 :398-9), chamados 
também de gentio do bongy (id., ib.), provavelmente o mesmo grupo, 

que liderado pelo irmao de 1ibiri9a, atacou Piratininga em 1562. Foi 
contra estes indígenas que se fez urna entrada punitiva em abril de 1561 
(ANCHIETA, CAP, p. 180-1 ). 

O jesuíta também afinna que, ao entrar "noutro rio [Paraíba]", 
com~avaa "terrados inimigos" (id., p.181). Seus habitantes foram cha
mados por Anchieta de Paraibiguára, isto é, moradores do Paraíba 
(1977: 123). Ve-se portante que o rio Paratba deveria dividir o território 
tupi, abrigando grupos dissidentes, que poderiam estar vivendo no seu 
curso médio (STADEN, id., p. 154) ou nas cabeceiras (KNIVET, 
[1626]1947:55-57). 
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m. OS MAROMOMI 

Além das popula~oes de Iíngua tupi que viviam no planalto, 
foram também localizados outros grupos do tronco lingüístico macro
je, como os Maromon1i, que viviam nas regi5es montanhosas da Man
tiqueira. 

Quanto a cultura desses povos há inúmeros estudos, como os 
de Lévi-strauss ([1955]1984), Nimuendaju ([1956)1983), PJoetz & 

Métraux ( 1930), Albisetti & Venturelli ( 1962) e mais recente mente 
os de Vldal (197?), Cunha (1978), Maybury-lewis (1984). 

Quanto a língua, os textos sao mais escassos, podendo-se con
sultar, para urna introdu~ao sobre o tronco macro-jé, o trabalho de 
Ayron Rodrigues (1986). 

Entretanto poucos autores modernos se ocuparam deste grupo 
que, no séc. XVII os jesuítas tentaram reunir, próximo a vila de Sao 
Paulo, na aldeia de Nossa Senhora dos Guarulhos. 

Encontramos breves referencias a es se povo em estudos re
centes (REIS, 1979:34-37; MONTEIRO, 1984:35-7; 1994:82-5; 
Petrone, 1995:130). Na década de 30, Serafim Leite publicou um 
texto sobre esse trabalho dos jesuítas (RIHGSP, 1937, 32:?53-7). O 

pouco interesse dos estudiosos em rela~ao a esse grupo se <leve, se
guramente, a escassez de informa~ao das fontes documentais primá-
. 

nas. 

As referencias mais detalhadas encontram-se em Anchieta, na 
sua Cronica da Companhia de Jesus que se perdeu, mas que foram 
reproduzidas tanto por Pero Rodrigues (VJACJ, p. 65-6), quanto por 
Simao de Vasconcelos (VA l: 191-3) nas respectivas biografías sobre 
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esse missionário. O suposto texto original, Viotti o transcreveu na 

coletanea dos escritos históricos de Anchieta (TH, p. 150, nota 68). 

Na documenta9ao quinhentista existem ainda duas cartas: urna 
de 1585, de Viegas, missionário que atuou junto a esse povo (HCJB 9: 
384-5) e outra de 1599, de Pero Rodrigues, provincial do Brasil e bió
grafo de Anchieta (In: LEITE, 1937, id. p. 254). 

No século XVII haverá referencia aos Gessaru~us/Gi~aru~u, 1 do 
Rio de Janeiro, que pela semelhan9a da língua, deveriam fazer parte do 
mesmo grupo étnico (HCJB 6:126-7), como se verá mais a frente. 

l. O ETNÓNIMO 

A diversidade de nomes atribuídos a esse povo é muito grande. 
Nos textos acima citados foram chamados de Maromnniis (ANCHIE
TA, RODRIGUES), Maramomís (VASCONCELOS), Moromemim 
(VIEGAS) e Moromomins (J. MON'IEIRO). A documenta9ao jesuítica 
usa o etnonimo Maromomi, seja na forma portuguesa, seja na forma 
latina 2 No século XVII aparece a variante Guarumimim (V ALE. In: 
HCJB 6:125), Gurumimins (GON~ALVES. In: HCJB 6:127), 

,.. 
Muruminis (Anua, 1641, id. ib.) e Garumimim (Bras. 3 (1):225, id., ib.). 

Outras variantes sao encontradas na documenta9ao civil seiscen
tista, como Guaramimis (ACSP 1 :469), Garomemis (Sesmarias, 1 :255. 
In: REIS, 1979:37),Marumimim(Sesmarias 1:318, id. ib.), Guarimunisl 
Marumininis (GLIMMER, RIHGSP, 1900-1, 6:233) e Jeromomis 
(LEME, NP 3:223). 

Apenas em meados do século XVII vai surgir o etnonimo 
Goarulho (ACSP, 6:161-5). Sao estes mesmos indígenas que, em 1652, 
irao atacar a fazenda de Joao Sutil, destruindo casas e matando os mora-

1 O Pe. Francisco de Morais grafa Gifarufu (LEITE: 1965:324). 
2 Come se le na notícia biográfica sobre o Pe. Viegas: " In Piratininga. P. Emmanuel Viegas (. .. ) 

Didicit Brasilicam linguam et Maromomiticam in docendo pueros elementarios" (Sras. 5:40. 
In: LEITE, RIHGSP, 1937, 32:257). 
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dores (MON1EIRO, 1984:37) e, em 1669, abandonarao a aldeia de 
Nossa Senhora da Conceirao dos Goarulhos, fugindo para Atibaia 
(ACSP, 6:161-5). 

Desta forma Maromomi ou Maromemin parece ter sido a autode
nomina~ao, já que este nome foi transmitido pelos jesuítas que trabalha
ram junto a eles, como Viegas e Anchieta. As demais formas seriam 
deforma96es da primeira. Seguindo Leite que opta pelo etnonimo 
Maromomi, por ter sido o mais usual entre os jesuítas (1937:253), ire
mos adotar esta grafía em nosso trabalho. 

Teodoro Sampaio ( 1987 :283), a partir do tupi, prop6e que este 
etnonimo se ja derivado de myra, m.ura ( = "povo, na~ao") e niomí 
( = "miúdo, pequeno"), o que parece nao se sustentar por ser um grupo 
de língua je e nao de língua tupi. 

Quanto ao vocábulo Goarulho/Guarulho, que substituiu o etnoni
mo Maromomi, parece ser de raiz tupi. Sampaio fá-lo derivar de Guaru: 
gua ( = "gente"); u ( = "que come"), expljcando ser "o nome de urna tribo 
indígena, notável por ser gente barriguda" e também nome de peixe, cha
mado populannente de "barrigudinho" ( 1987 :239). Frei Cristóvao de Lis
boa, na sua obra sobre a fauna do Maranhao registra Varu Varn ( Guaru
guaru), como peixe "cor de pardo e he bom de comer" ( 1631: 166. In: 
CUNHA, DHPLT:142). O vocábulo guaru, indicando urna espécie de 
sapo, é usual no vale do Paraíba (LOBA1D, Cidades Mortas, 1919:189. 
In: CUNHA, DHPLT:141). Assirn o etnonimo GuarwGuarulho poderia 
ser urna alcunha pejorativa dada pelos paulistas. 

Entretanto a etimologia proposta por Teodoro Sampaio nao é 
confiável na avalia9ao de Aryon Rodrigues.3 

2. O IDIOMA 

Ao narrar a perspectiva de trabalho missionário junto a este povo, 
Pe. Vi e gas traz urna inf orma~ao importante quanto ao idioma: 

3 Comentário oral feito ao autor. 
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Agora, coma vinda e chegada do P. Visitador; se há-de abrir ago

ra aqui em S. Vicente urna pona nova a um gentio que se chama 

Moromemim e com esses moromemins se ajunta outra gente que 

se chama goiana; e com estes goianazes se ajunta outra gente que 

se chama Corojo; e com estes corojos se ajunta outra gente que se 

chama ibir ba qui yara E toda esta gente tem uma língua, de que 

eu já sei muito (Carta de 2.3.1585. In: HCJB 9:385. Grifo nosso ). 

Viotti afinna que Leite se equivocou ao transcrever Carojo, de
vendo agrafia correta ser Carajá (In: CAP, p. 389, nota 9), etnonimo 
que ocorre em vários cronistas como Staden (1900:124, 168), Léry 
(1578:354-5) e Cardim ((1625] 1978: 126). 

Quanto a este texto, parece estannos diante de vários grupos, que 
provaveJmente seriam do tronco lingüístico n1acro-je. Jácome Monteiro, 
que conheceu os Maromomi no início do século XVII, afinna também 
que "a linguagem de que usam é muito dificultosa: nao há entende-los" 
(In: HCJB 8:395-6). 

Na carta de Viegas aparecem dois vocábulos que poderao ajudar 
na identifica9ao lingüística <leste povo. Ao descrever o caráter pacífico 
do grupo, o jesuíta dizque tem grande disposi9ao em "aprender as coi
sas da nossa santa f é. ( ... ) e já tem conhecimento e notícia dos Padres, a 
quem eles chamam aré e a Deus chamam Nhamii nhaxé m,una" (id., 
ib.). Cotejando os vocabulários puris, recolhidos por Torrezao e 
MARTIUS, para "pai" encontramos no primeiro o vocábulo charé 

(RIHGB, 1889, 52:512) e, no segundo, atteh (1863: 194), que se aproxi
mam ao vocábulo aré de Viegas. 

Os naturalistas Spix e Martius, ao percorrerem Minas Gerais no 
século passado, entraram em contato com Puri e Coroado da regiao do 
rio Pomba e reproduziram aJgumas palavras que acreditavam serem ne
ologismos, devido a convivencia <lestes indígenas comos regionais, como 
chavi, "chave" e uaré, "vigário" ((1823)1981, 1:237). 

Ao contrário do que supunham, uaré parece nao ser um neologis
mo e sim um vocábulo de raíz puri, além de se aproximar do vocábulo 
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charé, está muito próximo do vocábulo maromomi aré ( = "pai"), man
tendo inclusive o mesmo sentido - "padre, vigário". 

Quanto ao vocábuJo Deus, no citado lexema composto - Nhan1ii 

nhaxé muna - nhamii significa "água" em puri, tanto no glossário de 
Martius - mniama - (id., p. 194), quanto no vocabulário de Torrezao -
m 'nh&nii (id., p. 511 ). Na língua coroado há também um corresponden
te - mniamá, nhaman (MARTIUS, id., p. 195). Assim Nhaniii nhaxé 

muna poderia ser urna expressao ligada a água, identificando tal vez Deus 
a água, numa linguagem metafórica.4 

A pesar da escassez de vocábulos maromomis, poder-se-ia levan
tar a possibilidade que o idioma falado por este grupo faria parte da 
provávelfamília lingüística puri (URBAN, 1992:90-1) e que todos es
tes grupos - Maromomi, Karajá do Sudeste, Papaná, Guaiana, Sacaru, 
Gessaru9u, Coroado-, seriam povos aparentados, como sugere Métraux 
(In: MBP 1:120). Devido aos poucos vocábulos conservados, impedin
do urna classifica9ao lingüística do grupo, buscaremos também um con
fronto cultural com outros povos da f amília puri. 

3. ÁREA DE OCUPA~O 

Ao fazer a descri9ao dos entao chamados tapuias, Anchieta afir
ma que "entre estes há uns chamados maromomis, que sao muitos; mas 
a maior for~a deles vive pelos matos e serras da capitanía de Sao Vicente, 
obra de 200 léguas [1.320 km] pelo sertao adentro, e obra de outro tanto 
até a capitanía do Espírito Santo" (TH, p. 142. Grifo nosso ). 

A Mantiqueira deve ter sido urna área onde viveu parte desse 
grupo, pois no início do século XVII esta serra f oi chamada por Glimmer 
de "montes Guarimunis ou Marumininis" ([1648] RIHGSP, 1900-1, 
6:233). 

4 Em puri há outras palavras compostas onde aparece o lexema nhamii, como: cho ver ( =11hiima 
ku-uh), lagoa ( =nluima-rorá), rio ( =mnhama-róra). (TORREZÁO, id., p. 511-4 ). 
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Alguns textos seiscentistas situam mais explicitamente grupos 
Maromomi na regiao de Atibaia, como se ve na doa~ao de sesmaria 
concedida a Francisco Rodrigues Velho, que em agosto de 1638 recebia 
"urna legua de terras ( ... ) com~ando da tapera dos Garomemis até o rio 
Juquery" (Sesmaria, 1:255-7. In: REIS, 1979:37). Ou na doa~ao de 
sesmaria de Miguel de Almeida, a quem foi concedida, em 1639 "urna 
paragem que chamamos Pinhaes aonde um indio marumimim por nome 
Pedro com outros parentes seus tiveram r~as. ( ... )As ditas r~as dos 
sobreditos indios pelo rumo do norte ... [chegavam] a um rio chamado 
Ybaatibaia" (Sesmaria, 1:318-22. In: REIS, id., ib.). Em 1665, urna ata 
da Camara de Sao Paulo relata que o Pe. Mateus Nunes de Siqueira 
"desceu do sertao ( ... ) catidade de gentio goarulho", que foi concentrado 
na "paragen chamada atubaia" (ACSP, Anexo v. 6: 428). 

Pedro Taques Leme os localiza no vale do Para.iba, quando narra 
a funda9ao de Taubaté: "Depois ae povoada a vila de Taibaté (foi acla
mada vila em 26 de dezembro de 1645) pelo seu primeiro fundador e 
conquistador o capitao-mor Jaques Felix, que de Sao Paulo passou a 
penetrar este sertao pelos anos de 1636, conquistando os índios da na9ao 
Puris e Jeromimis, que o habitavam" (N'P 3:223). 

Além de mostrar urna liga~ao entre Puri e Maromomi, o texto 
mostra que este grupo chegou a vi ver também no vale do Paraíba, como 
também testemunhou Knivet ([1625]1947:66). 

De lá devem ter descidó com freqüencia ao litoral, para a coleta 
de moluscos, como atesta o topónimo registrado por Vasconcelos - "en-

, 

seada dos Maramomis, fronteira a ilha dos Parcos, próximo a vila de 
Sao Sebastiao" (CCJ 2:84. Grifo nosso ). E foi no litoral de Bertioga e 
nao na montanha, que os jesuítas, pela primeira vez, entraram em contato 
com eles (TH, p. 142; VA 1 :192).5 

Mais tarde, em 1648, os missionários vao localizar um grupo 
Gessaruru, vivendo para além da serrados Órgaos, 15 dias de viagem 

5 O mapa de Joao Teixeira Albernaz, Capitania de Santo Amnro chama a baia de Caraguatatuba 
de Enceada dos Gut1romomins (MHB 32). 
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do Rio de Janeiro, as margens dorio Piabanha e Paraíba. Eram vizinhos 
dos Puri e dos Manipaque (Bras. 3 (1):225. In: HCJB 6:126). Parece 
que estes Gessaruru eram aparentados aos Maro1nomi, pelo fato de um 
indígena "Garumimim ( ... ) de urna aldeia de S. Paulo ter servido de 
intérprete" por ocasiao desse aldeamento (id., ib.). Nessa mesma época 
os jesuítas de Reritiba, no Espírito Santo, vao tentar aldear, mas sem 
sucesso, indígenas Muruminis, que viviam no médio Paraíba, (HCJB 

6:127). 

Isto vem mostrar a extensao da presenc;a dos Maromomi/Guarnlho, 
que incluía a regiao do Espirito Santo. 

4. TRA~OS CULTURAIS 

Ao contrário dos Tupi, que buscaram o litoral e a bacia dos gran
des rios, os ·Maromomi e os grupos que lhe eram próximos viviam "por 
matas, campos e serranias", comodiz Simao de Vasconcelos (VA 1 :193). 
Andavam "de mato em mato a ca9a, [ em busca de] frutas e mel silvestre, 
de que abundam aquetas paragens" (id., ib. ). Anchieta reafirma esta pre
ferencia para regi5es mais altas e cobertas por florestas quando escreve 
que "a maior for9a deles vive pelos matos e serras" (TII, p. 142). Mas 
periodicamente deviam descer ao litoral, para coleta de moluscos. 

Era portanto um povo que nao praticava a agricultura, plantando 
esporadicamente e vi vendo basicamente da coleta, em regi5es onde abun
davam frutas nutritivas, como o pinhao e a sapucaia (ver mapa 5, coma 
incidencia atual das matas de araucária, que no século XVI deveriam ser 

mais numerosas). 

Nao é de se estranhar que uro grupo seja localizado perto de Atibaia, 
no início do século XVII, "numa paragem que chamam os Pinhaes" 
(SES MARIA, 1 :318). Isto vem confirmar a observa9ao de Cardim, 
que dizia que na regiao de Sao Paulo os pinhais eram tantos "que grande 
parte dos índios do sertao se sustentemcompinhües" ((1590] 1978:214). 

\ 
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Alguns anos mais tarde, ao se referir aos Maromomi, os jesuítas confir
mam que "viviam de pin5es, que sao maiores que os nossos" (Algumas 
advert. Prov. Brasil. In: LEITE, RIHGSP, 1937, 32:256). Este é um tra
~o encontrado em outros povos coletores que viviam em regiües monta
nhosas, onde crescia a araucária, como os Coroado/Kaingang, cu ja ali
menta~ao básica era o pinhao.6 

l!i;llU!lij!IHJil "m;ila <.le Araucaria 

w . '· oulros ºtipos <.le mala 

K = cam(lOS . 

Mapa 5 - Cobenura vegeral do Sul do Brasil 
(seg. HUECK. In : LINDMAN & FERRI, 1974:72) 

.. . 

6 "O seu principal - e quase exclusivo alimento - é o pinhao, fruto do pinheiro (Araucaria 
brasiliana) que assam no borralho e depois comem. Quando chegam os meses de rnaio, 
junho e julho, quando as pinhas estao bem maduras e antes que debulhem por si, os coroados 
sobem nos pinheiros e. com urna taquara, desprendem as pinhas, fazendo-as caírem no chao. 
As mullieres juntam as pinhas em cestos que carregam as costas para um lugar areento e 
úmido, onde sao enterradas. Assim as conservam para comerem nos meses em que aquela 
fruta falta nas árvores" (MABILDE, 1983: 125). 
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Quanto a seus hábitos domésticos, Rodrigues diz que "dormem 
no chao, quando muito sobre f olhas de árvores, e contentam-se com 
terem os pés pera o fogo e tem muita variedade de línguas" ( 19 .12.1599. 
In: LEITE, RIHGSP, 1937, 32:254). 

O dormir no chao, com os pés voltados para fogo, também era 
urna característica de povos je, como os Kaingang (BORBA, 1908:9) 

A ausencia da antropofagia e de poligamia f oram características 
que os distinguiam dos demais povos, sobretudo os de cultura tupi. Os 
jesuítas a isto se referem mais de urna vez: •'Esta gente é muito boa, 
amigável e tem boa inclina~ao ( ... ).Esta gente moromemim nao come 
gente, nao tem cada um mais que urna mulher" (VIEGAS. In: HCJB 
9:385). E Anchieta acrescenta: "E quanto ao comer carne humana( ... ) 
os maromomis nem ainda com este título de vingan9a, nem com outro, 
comem seus contrários, antes se honram e prezam de serem nisso parti
culares" (TH, p. 142). 

Jácome Monteiro, no seu relato de 1610, deixou talvez a mais 
completa descri~ao feita por um missionário: 

É o sertiio desta Piratininga povoada de muitas e mui várias na

fOes de gentío, dos quais os Moromomins, e destes a menor parre 

se vieram a Jgreja. No viver sao mui semelhantes aos Aimurés, 

porque sua habitafiiO niio é certa, sustentam-se de car;a.frutos do 

mato, niio plantam mandioca, n.em outro algum legume a guisa do 

mais gentío, dormem no chiio sobre ramos ou ervas, falam com 

muita pressa, e na pronunciafiio vizinham muito com os 

Castelhanos e ainda nas feifoes. Tém muitos e muí vários jogos, 

os quaisfestejam em público terreiro, ganhando e perdendo arcos, 

frechas e qualquer outra cousa de que usam; e nisto siio singula

res, porque nenhum gentío poe prefo a jogo algum (In: HCJB 8: 

395-6). 

Como grupo coletor os Maromomi deviam ser próximos aos Puri, 

que Knivet encontrou na regiao do Paraíba: 
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Depois que transpuse1nos esta 1nontanha do Paraíba, viajamos 

numa baixada lodacenta; havia aí grande quantidade de selva

gens chamados puris. De súbito, uma centena destes nativos rom

pía das matas e, logo que conseguiam apossar-se dalguma coisa 

nossa, desapareciam nfio se sabe para onde; a seguir surgiam ou

tros tantos ([1623)1947:66). 

A amizade que tinham com os primeiros portugueses logo se 
desfez di ante da escraviza~ao a que foram submetidos (MONTEIRO, 
1984:35). No final do século XVI a Camara de Sao Paulo advertía 
aos moradores da vila "q se nao fose a tera dos guaramimis e goianazes 
por aver pª iso muitas rezois e por se nao alevantarem com os do 
sertao ( ... ) e a mais vozes asentarao q se nao fose nem resguatase 
entre elJes em suas teras visto elles terem pouquo q dar (15.8.1593, 
ACSP, 1 :469). 

Até meados do século XVII continuavam sendo escravizados, 
tanto por civis quanto por clérjgos, como o Pe. Mateus Nunes de 
Siqueira, proprietário da casa do Tatuapé (1665, ACSP, vol. anexo 

ªº 6:428). 

Estes povos coletores muito se diferenciavam dos grupos n1pis. 
A grande mobilidade e a falta de tradic;ao agrícola, dificultaram o 
sedentari smo dos Maromomi. Nao é de se admirar que nao tenham 
permanecido no aldeamento missionário, sobretudo após a expulsao 
dos jesuítas (1669. ACSP, 6:160). Com a saída dos missionários, 
desapareciam nao só a prote~ao contra a escraviza~ao, como tam
bém as vantagens materiais, como observou Melia (1982:231-2). 

Em 1660 a Camara de Sao Paulo constata va que no aldeamento 
de Nossa Senhora dos Guarulhos restavam apenas duas pessoas: o 
capitao portugues e o chefe indígena Diogo Martins Guarulho 
(RGCSP, jul. 1660, 2:581. In: MONTEIRO, 1984:40). 

A partir de 1665, as referencias em relac;ao a eles vao ficando 
cada vez mais escassas. Neste mesmo ano os camaristas reclamam 
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desses indígenas por nao pennanecerem no mesmo lugar, "por ser 
gente andante e nao assistirem em parte certa" (ACSP, 6:208). 

Certamente a diminui~ao de registros documentais significa tam
bém o paulatino desaparecimento desse grupo. 
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IV. OS GUAIANÁ DO SUDESTE 

Um outro grupo do tronco mílcro-je que viveu seguramente nesta 
regiao f oi o Guaianii ou Guaianá, que te ve grande importancia na etno
grafía paulistana, devido a polemica que se criou em tomo dos primei
ros moradores do planalto. 

l. A POLEMICA QUEST.ÁO GUAIANÁ 

A localiza~ao e filia~ao lingüística <leste grupo, está ligada a ques
tao dos primitivos habitantes de Piratininga e suscitou um grande debate 
em Sao Paulo, sobretudo nas primeiras décadas <leste século. A polemica 
iniciou-se em outubro de 1888, quando Joao Mendes de Almeida, numa 
sessao solene da Sociedade dos Homens de Letras de Sao Paulo, a partir 
de um texto de Anchieta, afinnou que os antigos moradores de Sao Paulo 
nao eram Guaianá, como tradicionalmente se apresentava (O ataque de 
Piratininga, 1912, v. 75:86. In: MONIEIRO, 1992:125). Emborao obje
tivo nao fosse polemico, a conferencia fez com que em 1895 Von Ihering, 
diretor do Museu Paulista, contestasse esta posi~ao, publicando o texto" A 
civili:ra~o pre-histórica do Brazil Meridional" (RMP, 1895, 1 :35-159), 
retomando a tese do monge beneditino, Frei Gaspar da Madre de Deus. 
Este afinnava que eram Guaianá os moradores de Piratininga por ocasiao 
da chegada dos portugueses e que falavam tupi. Contra esta tese, insurgiu
se Capistrano Abreu, com um artigo na Gazeta de Notícias do Rio de 
Janeiro, negando que esse grupo pertencesse a cultura tupi ([1896/ 
1917)1963:244). 1 

1 Oeste artigo publicado provavelmente em 1895, ternos apenas a referencia a partir da cita~o 
de Von lhering. Tudo indica que o conteúdo do mesmo foi retomado por Abreu em artigo que 
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O debate estava fonnado, com defensores de ambos os lados. 
Alguns, como Von Ihering e Teodoro Sampaio, que seguiam a tese dos 
Guaianá-Tupi, foram convencidos pela argumenta~ao do historiador 
cearense e passaram a apoiar a tese dos Guaianá-Jé. Estabeleceram-se 
pois duas corren tes ou tradi~6es, como classificou Monteiro ( 1992b: 127): 
a tradirao histórica, liderada por Capistrano de Abreu e posteriormente 
apoiada por Teodoro Sampaio e Washington Luiz, que apontava este 
grupo como senda de cultura je; e a tradi~·ao insistente, chamada tam
bém de tradiriio paulista, liderada por Afonso de Freitas e Plínio Ayrosa, 
com muitos seguidores, baseava-se em textos de Soares de Sousa, Ro
cha Pita e Madre de Deus, afirmando serem estes os primitivos morado
res de Piratininga, possuindo cultura tupi. 2 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo foi a 
tribuna dessa longa tertúlia etnográfica, que te ve como ingrediente com
plementar o regionalismo paulista, estimulado pela revolu~ao constitu
cionalista de 1932, que se incomoda va coma idéia de seremos Guaianá 
de cultura je e prováveis ancestrais dos ''selvagens" Kaingang, diverso 
dos "dóceis" Tupi, colaboradores dos jesuítas em Piratininga 
(MON1EIRO, 1992b:125-35). 

Embora e a polémica tenha se encerrado na década de trinta, 
pouco se escreveu depois, senda que pesquisadores modernos conti
nuam repetindo a tese paulista (SCHADEN, 1958:754; BOMTEMPI, 
1970:19-24; DICK, 1997:69). Outros classificaram os indígenas do 
planalto em "tres fac~oes": "os Guaianá propriamente dito, vi vendo 
no planalto; os Guaianá-Tupiniquim, vivendo no litoral su], até 
Cananéia e os Guaianá-Muiram.omi, que ocupariam o vale do Paraíba 
até o litoral de Ubatuba" (AYROSA, 1934. In: PETRONE, 1995: 

31). 

publicou no Joma/ do Comércio (25.1 .1917), reproduzido no capítulo "Guaianases de 
Pi.ratininga" do seu livro C<1pí1Ulos de História, Colonial & Os caminhos anrígos e o povoamenro 
do Brasil (1963:244-8). 

2 Para uma referencia dos textos mais citados na época, ver a bibliografía elaborada por AYROSA 
(1967:61-73). 
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U m dos grandes expoentes desta tradi~ao f oi Métraux e chegou a 
afirmar que "Tibiri~á foi um chefe Guayaná" e que a coloniza~ao de 
Pinheiros teria sido feita por indígenas <leste grupo (HSAI, 1946, 1 :445). 
Mesmo Nimuendaju, a partir das referencias bibliográficas encontradas, 
no seu mapa etnohistórico, coloca os Guaianá no planalto paulista 
([1944)1987). 

Com defensores <leste porte, tal tese passou a ser aceita e repro
duzida, nao só por jovens pesquisad ores (ZWETSCH, 1994: 16-7), como 
também pela imprensa de divulga~ao, como guias turísticos (Atra~5es: 
Igrejas, Guia Sao Paulo, Ruas, 1993:13). 

Sem pretendermos encerrar o debate, desejamos apenas, a partir 
das f ontes quinhentistas e seiscentistas, seguir a tradirao histórica, pro
curando delinear o perfil cultural desse grupo, identificar seu habitat e 
idioma, procurando também mostrar que houve em Sao Paulo, duas 
etnias com o mesmo etnonimo Guaianii/Guaianá. 

2. O ETNÓNIMO 

Como os outros grupos do planalto, há urna certa divergencia nao 
tanto quanto ao nome, mas sobretudo quanto a grafia. Staden registra 
Wayganna ([1575)1900: 124; 168), ao passo que os franceses, como 
Léry, escreve Oueanen/Oueanen (1578:288, 355) e Thevet, Ocauan 
(MBP II: 122). Devido agrafias truncadas, bastante freqüentes na obra 
<leste capuchinho, acreditamos que o etnonimo Ocauan deveria ser ori
ginalmente Oéanan, aproximando-se da grafia de Léry. 

Knivet grafou ·lfyanasses ([1625 ] 1947:46, 137), Sousa escre
veu Goianá/Goianazes. Entre os jesuítas também nao houve consenso: 
Guayamii (ANCHIETA, CAB :448), Goianii/Goianazes (VIEGAS, 
HCJB 9:385) e Guaianás (VASCONCELOS, VA 1 :40; CCJ 1: 110). 

Se nao há unanimidade quanto ao etnonimo, a divergencia é mai
or ainda quanto a identifica~ao cultural do grupo. Encontramos este mes-
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,. mo etnonimo em outras regi5es do Brasil - Norte, Nordeste e Sul -, 
sobretudo identificando grupos nao tupis. 

D' Abéville cita os Ouyiinans, no Maranhao, que viviam próxi
mos ao Tremembé e Pacajaras, portanto povos nao tupis ([1614] 
1945:151). Cardim se refere aos Guayaná, "que vivem para a parte do 
sertao da Bahia, ( ... )e tem língua por si", isto é, diferente da língua tupi 
([1625] 1978:124). 

Ao descrever a costa entre Pernambuco e Bahía, Knivet aí locali
za os Mariquitás, "que sao alcunhados tapuias por todos os outros índi
os. ( ... )Tal nome é tido em grande desabono, exceto entre os próprios 
tapuias, ou entre urna outra casta de selvagens, os "»'aanasses 
[guaianases], de costumes identicos aos mariquitás" ([1625] 1947:127. 
Grifo nosso). Isto leva a identificar também esses waanasses entre os 
nao tupis. 

No Sudeste há as referencias já citadas acima. No Sul surgem 
novos Guaiana. Pedro Taques Leme narra o episódio em que Femao 
Dias, por volta de 1661, foi buscar na serra de Apucarana "índios da 
na~ao Guyanaa" (NP 3:63-64). 

Na documenta~ao jesuítica, grupos Guañanas sao localizados 
próximos ao rio Igua~u e nas nascentes do Piquiri (MCA 1 :277), assim 

' como no mapadeErnot ([1632] MapaParaquaria.In: MELIA, 1993:63), 
que os situa no atual Paraná (ver fig. 3). 

Ainda entre os autores hispanicos, no século passado Lozano 
refere-se aos Guañanas e Gualachos que viviam as margens do Rio 
Igua~u (1873-4, 1 :422. In: MÉTRAUX, HSAI 1 :445). Azara cita dois 
grupos Guay_aná: um vi vendo a oeste do Rio Uruguai, que nao falava 
guaraní, e outro grupo Guayaná, falando guaraní e vivendo a margem 
direita do rio Paraná, entre os rios Caraguapé e Monday e a margem 
esquerda do mesmo río, entre a antiga redu~ao de Corpus e o rio Igua~u 
(1904:404-7. In: MÉTRAUX, id., ib.). Aqueles nao falantes guaraní 
Métraux os identifica como prováveis ancestrais dos Kaingang (id., 
ib.). 
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Assim estamos diante de grupos bastante distintos, parecendo ser 
o etnonimo Guaianii/Guaianá um nome genérico dado a povos nao tupis. 
Esta interpreta<rao aventada por Schaden (1958:754), havia sido tam

bém indicada por Díaz de Guzmán, já no século 17: "Este nombre 
[Guaianá] dan a todos los que no son guaranis, puesto que tengan otro 
propio" (La Argentina, 1612. In: G. RIBEIRO, RIHGSP, 1908, 13:187). 
Ao fazer a história das províncias do Sul, Gay, reafirma que existem 
"outros índios que moram no interior, chamados Guayanás, se bem que 
este nome se dá a todos os índios que niio sao Guaranis e que nao tem 
nome próprio" (RIHGB, 1863, 26:430. Grifo nosso ). 

Montoya permite tal interpreta<rao ao trazer para a tradu<rao do 
vocábulo anal anama dois sentidos: "gruessa cosa" e "pariente" (1639:33 
v, 34). Para a primeira aceP<rªº apresenta alguns exemplos: caá ana = 
"bosque espesso"; anami = "dizen en algunas partes a los Indios brauos 
salvajes"; nde anüne, anami ="eres vn salvaje" 

O VLB traz para "grosso" o vocábulo tupi anama (1:150). Esta 
mesma ace~ao foi adotada por Edelweiss, na etimologia de paranii 
(pará= "caudal"; anií= "volumoso, grosso") (PublicQfoes, 1986, 123 :23). 

Assim poderia o vocábulo guaiana ser traduzido como guai 
(="gente") +iinfi ( ="selvagem "). Embora nao tenhamos seguran<ra em 
traduzir esse lexema guai como "gente", De Angelis, que trabalhou a 
documenta~ao guaranítica, traz urna passagem que nos leva a esta posi
~ao, quando afinna que "el nombre Guayrá corresponde a lo que los 
franceses dicenpepinieres d'hommes: Guay, mozos o gente, y ra lugar 
donde abundan; esto es, "país populoso" (In: DÍAZ DE GUZMÁN, 
Hist. Argentina, (1835] 1969, 1:393, ap. MELIA, 1993:62). 

Assim Guaianii/Guayaná/Guaianá poderia ser um etnonimo ge
nérico que classificaria grupos arredios. 

Na segunda acep~ao /anii/, Montoya traz o significado de 
"pariente" (1639:34). O VLB dá igualmente para anama esta tradu~ao: 

"parente só de na~ao" (2:65), contrapondo ao parente consanguíneo -
anama/mu. É esta também a interpre~ao proposta por Teodoro Sampaio 
(1987:240; In: STADEN, 1900: XN, notas). 
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Quando Anchieta dizque o chefe Cay Obiy deixou sua mulher e 
se casou "com outra, que era Guayama das do mato" (CAB, p. 448), 
parece se referir muito mais a um grupo de pouco contato, portanto 
rude, do que a um grupo aparentado. Assim parece se aproximar mais 
da primeira ace~ao. 

Como os demais etnonimos, estamos apenas no terreno das hipó
teses, já que nada nos leva a afrrma~6es conclusivas. 

Como iremos tratar de grupos distintos, optamos usar Guaianá 
para a etnia que viveu na serra do Mar, adotando Guaiana para o grupo 
que veio do Sul. 

A seguir vamos analisar os vários grupos Guaianá/Guaianá que 
aparecem na documenta~ao quinhentista e seiscentista. 

3. OS GUAIANÁ DE GABRIEL so.ARES DE SOUSA 

Como foi Soares de Sousa a grande fonte a partir da qual surgiu a 
"questao Guaianá", seu relato será aqui cotejado com textos dos jesuítas 
que viveram em Piratininga. 

Convém termos presente a observ~ao de Honório Rcxlrigues, que 
afirma que Soares "é muito mais fidedigno para a Babia que para as mais 
capitanias sobre as quais escreveu baseado em documentos e em testemu
nhos de outros" ( 1979:435), o que poderá dar a real dimensao de seu texto. 
Esta mesma opiniao foi também compartilhada por Capistrano Abreu: 
" ... em mais de urna página traduz apenas impress0es indiretas, informa
~ües mais ou menos exatas" ([1917] 1963:245). Entretanto ele tem sido a 
grande referencia ao longo desses anos de polemica (SAMPAIO, RMP, 
1897, 2:116-7; AYROSA, 1967:46). 

Ao descrever os indígenas da costa, Soares de Sousa diz que os 
"Tamoyos sao fronteiros de outros gentíos, que se chamamos Goiannzes "3, 

3 Apesar da edi~ de 1938 trazer grafado Guayanazes. seguiremos neste etnonimo agrafia da 
edi~o de 1851, por ser urna edi~o mais confiável, pois revista pelo próprio Vamhagen. 
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ocupando um território que ia de Angra dos Reis até Cananéia, confron
tando-se comos Carijó, ao Sul ([1587]1938:110). Afirma também que 
Martim Afonso assentou urna vila "em urna ilha, d' onde lan~ou os 
Goianazes, que é gentío que a possuía e senhoreava aquella costa até con
testarem comos Tamoyos" (id., ib., p. 105). Fala também que com este 
gentío se "teve pouco trabalho, por ser pouco bellicoso e fácil de conten
tar" (id.,ib., p. 106). O grupo vivia no campo, morando em "covas debaixo 
do chao, onde tem fogo de noite e de dia", dormindo também no chao (id., 
ib., p. 111). 

Estas informa<;ües foram retomadas em parte por Rocha Pitta, 
que afmna que os "Guaianases tem casas construídas debaixo do chao, 
onde conservam de día e de noite o f ogo e fazem das ramas e das peles 
dos animais as camas" e nao comem carne humana ([ 1730] 1950:38). 

Mas foi sobretudo Frei Gaspar da Madre de Deus quem divulgou 
estas informa96es, afirmando explícitamente que "os Guaianases vivi
am no planalto" e que Tibiri~á era seu "Rei ou Cacique" ([ 1797] 197 5: 54 ). 
A partir daí os historiadores passsaram a repetir esta tese. 

Numa análise mais detalhada do texto, verificar-se-á que estes 
Guaianases de Sousa nao poderiam ser de cultura tupi. Este cotejamento 
já havia sido feíto no início do século por Borba, no seo estudo sobre os 
Kaingang (1908: 128-37). Assim podemos elencar os pontos da descri9ao 
de Sousa ([1587)1938:110-1), comparando-os comas popula90es que 
viviam no planalto, por ocasiao da chegada dos jesuítas: 

a. "Nao usavam entre si lavoura, vivem de ca~a que matam e 
peixe que tomam nos rios, e das frutas silvestres que o mato dá" 
(p. 110). Os jesuítas afirmam a existencia de lavoura entre os grupos 
Tupi do planalto, nao apenas de mandioca, "o principal alimento desta 
terra" (ANCHIETA, Carta de 1.9.1554, CPJ 1:112), como também "fa
rinha e legumes" com os quais os indígenas pagavam os servi~os do 
irmao ferreiro (id., ib.). Este relato é importante, pois foi escrito em 
1554, antes que os jesuítas tívessem interferido de maneira mais profun
da na cultura indígena. 
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~ b. "Nao matam aos que cativam, mas aceitam-nos por seus es-
cravos" (id., p. 11 O). O ritual antropofágico, realizado pelos Tupi, foi 
um dos costumes mais combatidos pelos jesuítas. Anchieta nesta carta 
de 1554 afirma explicitamente: "Estes, entre os quais trabalhamos, estao 
espalhados pelo interior( ... ), e todos comem carne humana" (id., ib.). 
Relata também alguns rituais antropofágicos, sendo que um deles foi 
dirigido por Tibiri~á, o cacique amigo dos missionários (mar~o de 1555, 
CPJ 2:206-7; 1.6.1560, CAP, p. 162-3). Mesmo alguns mamelucos que 
ali viviam, como foi o caso dos filhos de Joao Ramalho, participavam 
destas cerimonias (l.9.1554, CPJ 2: 115).4 

c. "Nii.o costumam estes gentios fazer guerra a seus contrários 
Jora dos seus limites, nem os vao buscar nas suas vivendas, porque nao 
sabem pelejar entre o mato, se nao no campo, aonde vivem" (id., p. 
111). A prática dos indígenas do planalto era o oposto. Como diz Anchieta, 
"freqüentemente percorrem mais de 300 milhas quando vao a guerra. E 
se cativam quatro ou cinco dos inimigos, sem cuidarem de mais nada, 
regressam para com grandes vozearias e festas e copiosíssimos vinhos, 
que fabricam com raíz.es, os comerem" (l.9.1554, CPJ 2:113). 

d. "Niío vivem estes gentios emaldeas com casas arrumadas, como 
os Tamoyos seus vizinhos; mas em covas pelo campo debaixo do chii.o, 
onde tem fogo de noite e de dia, e fazem suas camas de rama e pelles de 
alimarias que matam" (id., p. 111 ). Os jesuítas atestam que os indígenas 
com os quais trabalham "habitam casas de madeira e barro, cobertas de 
palha ou cascas de árvores" (ANCHIEIA, CPJ 2: 113). Mais adiante este 
missionário acrescenta: "( ... )cada Aldeia consta só de seis ou sete casas, 
nas quais, se nao fosse o l~o e a uniao do sangue, nao podiam pennanecer 
juntos mas comer-se-iam uns aos outros" (id., ib., p. 114). 

4 "Da guerra, a que me referí acima, tendo um destes cristaos trazido um cativo, entregou-o a 
um innao deles para o matar. E matou-o de facto com a maior crueldade, tingindo as proprias 
pernas de vennelho e tomando o nome de quem matara em sinal de honra. corno é costume 
dos gentíos; e se o nao corneu, deu-o ao menos a comer aos índios, exortando-os a que nao 
deixassem perder quem ele matara, mas o assassem e levassem para comer" (CPJ 2: 115). 
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e. "A linguagem d'este gentio é differente da de seus visinhos, 
mas entendem-se comos Carijós" (id., p.111 ). Aqui há urna incoerencia 
na inf orma~ao de Sousa, se entendermos que os Tamoio sao seus vizi
nhos, como afinna explícitamente acima. E se os Tamoyo e os Carijó se 
entendiam, pois estes grupos falavam a mesma língua (CARDIM, [ 1625] 
1978: 121-3), os Guaianá deveriam também entender a língua dos Tamoio. 

A descri~ao deixada por Sousa sobre os Guaianá, refere-se mui
to mais a um povo carador, próximo aos podr5es dos povos de língua 
puri, do que a um povo de cultura tupi. 

O dormir no chao, sobre pele de animais e o morar em covas vao 
ser características dos Guaiana do Sul. Talvez Sousa tivesse mesclado 
informa~5es de grupos diferentes, mas com denornina~5es semelhantes. 

4. OS GUAIANÁ NOS RELATOS DOS CRONISTAS 

Serao analisadas agora outros cronistas que conheceram de perto 
os Guaianá do Sudeste, como Knivet, Thevet, Léry e Staden. Um dado 
curioso é que nenhum cronista ou missionário portugues, com exce~ao 
de Soares de Sousa, tratou com mais detalhes <leste povo. Isto mostra 
que devia ser um grupo de pouco contato com os moradores de Pirati
ninga e Sao Vicente, ou que viviam mais próximos do Rio de Janeiro, 
onde viveram aqueles cronistas. 

Um autor, nao devidamente considerado pelos estudiosos desta 
questao, foi Knivet. Embora seu texto nao tenha as qualidades históricas 
de Soares de Sousa, como observa Capistrano Abreu ([ 1917] 1963: 245), 
sua convivencia com vários grupos, inclusive com os proprios Guaianá, 
valorizam seu relato. Este descaso que recebeu da "crítica esclarecida", 
como diz Teodoro Sampaio, precisarla ser reavaliado ([c. 1903] 1978b:34 l ). 

Em decorrencia do tráfico de escravos, estimulado e dirigido pelo 
govemador Correia de Sá, Knivet teve um contato regular com os 
ifyanasses (Guaianá) que viviam nas proximidades da Ilha Grande, per-
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.. to de Angra dos Reis, e que "por facas e machadinhas, vendiam suas 
mulheres e filhos" ([1625]1947:46). Conheceu também outros grupos 
da serra do Mar, como o da aldeia de Juqueriquere, já próximo a ilha de 
Sao Sebastiao. Foi com indígenas desta aldeia que partiu para o sertao 
de Minas, com Martinho de Sá, filho do govemador, em busca de escra
vos Tamoio (id., p. 61-3). Quando os portugueses necessitavam de es
cravos, era a Ilha Grande que se dirigiam, onde encontravam cativos 
"tao barato quanto se queira" (id., p. 135). 

Deles deixou-nos detalhada descri9ao: 

Esses canibais sao de pequena estatura, muito barrigudos, de pés 

chatos, e niio muito escuro de pele. Sao bastante covardes. Nao 

tatuam seus corpos, nem se vangloriam muito de comer carne hu

mana, como os tamoios, tomominós, e outros antropófagos o fa

zem. As mulheres sao grandes de corpo e medonhas, mas de apa

rencia saudável. Neste país pintam elas seu corpo e faces com 

uma coisa chamada da sua língua urucú, que cresce em vagem 

redonda, qual Javas, e dá uma tinta vermelho-ocre, que as toTTUJ 

mais horrendas. O cabelo, tanto os homens como mulheres, usam

no crescido dos lados e raspam-no ao alto da cabefa, como frades 

franciscanos. Estes selvagens deitam-se em redes feitas de cascas 

de árvores e quando viajam através do serttio, carregam as suas 

provisoes também em pequenas redes as costas; nunca lhe falta o 

tabaco, estimam-no mais do que qualquer outra coisa que pos

suem no país e com ele curam suas feridas e machucaduras (id., 

p. 134). 

O que chama a aten9ao oeste relato, é o uso que fazem de 
redes para dormir, o que os assemalha aos Puri, o caráter pacífico, a 
ausencia de antropofagia e o fato de serem baixos e barrigudos. A 
colabora9ao estreita com os portugueses, comos quais comercializa
vam, remete a urna observa9ao de Vasconcelos, que dizia que sao 
indígenas que se "contam entre os mansos [e] sao dos mais tratáveis" 
(CCJ 1:110). 
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Thevet é a segunda fonte de informa~ao. No manuscrito de 
1592, ainda pouco estudado, descreve os vários grupos indígenas que 
viviam próximos ao Rio de Janeiro, e afirma que entre estes há os 
Ocauan, formado por pessoas que "parlent tout autrement [que ceux 
de langue toupi]" (MBP I: 122).5 Comercializavam com seus vi~i
nhos, os Guaitaká e Tupinikim, sobretudo arcos, "a raison qu'ils 
demeurent es [en] bois et montagnes" (id., p. 123).6 

E continua este autor: 

lis labourent la ferre pour /aire des naveaux, du mil, et autres 

perites choses, lors qu 'ils ne font point de maniac ( ... ). /ls ont 

des loges fort longues, et non rondes( ... ). Elles sont couvertes 

5 
•• .•• falam de fonna diversa [dos de língua tupi]". 

6 
" .•• pois eles rnoram ern florestas e nas rnontanhas". 
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d'escorce de bois, et non d 'herbe; ( .. . )leurs lits sontfaits de fin 

cotton, comme sont des reizeaux, de quoy lon prend les poisson 

par defa, qu'on nomme mortugabes (p. 123).7 

Nao eram valentes como os Guaitaká, nao tendo as artimanhas 

da guerra. E continua: 

La plus parte du temps ils errent, et vagabonden parmy les 

montagnes, ne vivent que de bestes sauvages, de poisson d 'eau 

douce, avec des naveaux, et mil qu 'ils f ont d' a u cune f ois: mais le 

moins souvent qu'íls prennent de peur d'estre appercues de leurs 

ennemis. /ls ne sont point de belle forme, comme les a u tres, mais 

sont gros courtaux, camus. Leurs femmes se tondent les cheveux 

comme les hommes. /Is ont tour autre maniere de danser, et chanter; 

que les autres. A toutes heures ils usent de petun, et est la chose 

qu'íls ayment le plus, soit en compagnie, soit a leurs maisons, ou 

ailleurs. ( ... )Quand ils mangent de quelques bonne chai r ou poisson, 

les uns s'enfrottent le corps, presumants que ce leur soit bonne 

médicine, sont g rands avalleurs de caoüyn plus que d 'autre cho se, 

et duque[ üs s 'enyvrent tres bien, et chantent toujours en beuvant. 

/ls ont quelques cordes, desquelles ils se servent tant pour soutenir 

leurs lits, que pour lier leurs prisonniers, qu'ils font d'escorces 

d 'arbres, et de cotton, qui sefait comme chanvre, que lesfemmes 

fillent sans fuseau, sur leurs cuis ses. ( ... ) [ Ils ont des] petits coffins 

a porter leurs perites besognes, qu 'ils nomment Caramenoo, et 

d'autres propres pour mettre leurs ares, et leursflésches, qui sont 

malfaits: mais ils tiennent qu'ils en sont d'autant plus dangereux. 

C 'est um plaisir de les voir mutiner les uns contre les autres (id., 

p. 123-4).8 

7 "Eles trabalham aterra para faz.er planta~ de batata do doce(?) e de milho e outras pequenas 
coisas, pois eles nao plantam mandioca.( ... ) Eles possuem casas ~tante compridas, e nao 
redondas.( ... ) Elas sao cobertas com casca de árvores e nao com capim; ( ... ) fazem suas camas 
com fino algodao, como sao as redes comas quais pescam peixe e que chamam de mortugabes." 

8 " A maior parte do tempo eles perambulam e vagam pelas montanhas, nao vi vendo apenas de 
animais selvagens, de peixe de água doce, mas com batata doce(?) e milho, que eles plantara 
algumas veres: mas com pouca freqüencia, com medo de serem vistos por seus inimigos. 
Eles nao sao debela aparencia, como os demais, mas sao um tanto gordos, camus barrigudos(?). 
Suas mulhe~ cortam o cabelo como os borneos. Possuem urna maneira diferente de danirar, 
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É de se notar neste texto algumas particularidades, como uso 

da rede para dormir, cu jo nome na língua foi conservado-mortugabe; 

o uso de casas compridas e nao redondas, cobertas de casca de árvo

res; e a perambura~ao. 

Mesmo que esses Ocauan nao sejam os mesmos Oueanen/ 

Oneanan de Léry, as semelhan~as sao tantas que há de se admitir que 

pelos menos seriam subgrupos da mesma etnia, como já sugeriu 
Métraux (MBP 1:120). 

O próprio Knivet encontrou semelhan~a entre esses Guaianá 

da serrado Mar e os Puri do sudeste de Minas, como relatou: 

Os selvagens chamados Pories [Puri] habitam pelo menos a urnas 

cem milhas para o interior da terra; siio bastante parecidos com os 

Wainasses [Guaianases]: homens de bai.xa estatura, alimentam-se 

apenas de pinh0es e pequenos cocos do tamanho de mafiis, mas que 

tem cascas como nozes, e um pouco mais duros; os índios chamam

nos airiris .. Possuem estes nativos urna bel.a tez; gostam muito de 

roupas, se conseguem apanhar algwnas; as mulheres aparecem pin

tadas com diversas cores, como vermelho, azul e amare/o; estiio em 

paz com os portugueses, niio gue"eiam com nenhwna nafiio e nem 

comem carne hwnana, desde que tenham qualquer outra carne; 

deitam-se em pequenas redes feitas de cascas de árvores; niio pos

suem casa algwna, mas apenas dois ou tres ramos amarrados jun

tos, cobertos com f olhas de palmeira, quando chove ( ... ); aqui po

dem-se obter destes selvagens por uma faca ou um pente, cinco ou 

seis galñes de óleo de bálsamo" (id., p. 137). 

cantar. O. tem~ todo eles usam o tabaco, e é a coisa que eles gostam, e o fumam seja em 
comp~~a, seJa em casa ou em qualquer parte.( ... ) Quando eles comem boa ca~a ou peixe, 
um fnc~1ona o co~ do outro, imaginando que seja um bom remédio. Sao grandes 
con.sunudores de cauun, que bebem mais que outra bebida, e com a qual se embebedam 
mmto, e cantam enquanto bebem. Eles fai.em alguns tipos de corda, que utilizara tanto para 
sustentar suas camas, quanto para amarrar seus prisioneiros, e as fazem com casca de árvore 
ou de algodao, que eles fai.em como chanvre (?), que as mulheres fiam sem fuso, sobre suas 
coxas. Possuem pequenos cestos, onde levam os objetos de uso, que eles chamam de 
carame'!°º· e outros proprios para colocar seus arcos e flechas, que sao mal f eitos: mas eles 
os cons1deram por isso mesmo mais perigosos. É urna diversao ve-los lutar uns contra os 
outros." 

199 



Benedito A. Pre:zia 

Deve destacar-se neste texto igualmente o uso da rede de casca 
de árvore, a coleta de pinhao e coco airiri, o caráter pacífico do grupo e 
urna antropofagia eventual. 

Urna terceira referencia é urna passagem, narrada por Léry, e que 
passou despercebida a vários pesquisadores. Trata-se de um encontro do 
missionário frances com "deux de nos Sauuages Toupinenquins & d'un 
autre de la nation nommee Oueanen (qui leur est alliée) lequel auec sa 
femme estat ven u visiter ses amis s' en retournoit en son pays ( 1578:288). 9 

Convidado, que foi por esses Tupinik.im, Léry os acompanhou e 
ao passar por um bosque, enlevado bela beleza das árvores e pelo canto 
dos pássaros, püs-se a cantar o salmo 104: 

Os tres selvagens e a mu/her, que vinham atrás de mim tiveram 

tamanho prazer na música de minhas palavras, pois o sentido niio 

entendiam, que ao terminar eu o cantico, o Oneanan (sic )10 todo 

comovido e embevecido e.xclamou: 'Na verdade cantaste maravi

lhosamente bem e fiquei muito contente em ouvir o teu canto que 

me recorda o de uma nafiío aliada, nossa vizinha. Mas nós niío 

entendemos a tua língua, por isso explica-nos o teu canto' (id., 
1972: 170). 

Tentando seguramente se fazer entender em tupi, Léry falou de 
Deus e como aquele salmo havia sido composto há cerca de 10.000 luas 
atrás, por um grande profeta. E comentando o episódio, acrescenta: 

Lembro mais urna vez que os selvagens niio costumam interrom

per os discursos de ninguém; por isso me ouviram atentamente 

pelo espafO de meia hora proferindo apenas de quando em quan

do sua habitaual interjeifáo: Teh. E afina! disseram-me: 

- Como v6s os mairs sois felizes por saberdes tantos segredos 

ocultos a nós, entes mesquinhos, pobres miseráveis! 

9 " ••• dois de nossos selvagens Tupininquins e um outro da na~ao Oueanen (que lhe era aliada) 
o qual com sua mullier tinha vindo visitar seus amigos, e voltava a sua terca". 

10 A tradu~o de Milliet traz o etnonimo grafado desta fonna, diversamente do que está no 
original, Oueanen ( 1578:288). 
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E para agradar-me, deram-me um pequeno aguti {cotia] que 

traziam, dizendo: "Toma lá, já que cantas tiío bem (id., ib.). 

O que chama a aten~ao neste episódio, é o bom relacionamento 
entre Tupinikim e Guaianá e o uso da língua tupi por parte desses indí
genas, que entendiam e falavam esse idioma. Isso mostra urna tupiniza~ao 
deste povo, que <leve ter ocorrido seguramente devido aos intercambios 
comerciais e talvez aos casamentos interétnicos, como foi notado por 
Anchieta (CAB, p. 448). 

O bom entrosamento neste Guaianá, que f oi comercializar com 
sua esposa na terrados Tupinambá, onde deveriam existir também mer
cadorias francesas, mostra que, pelo menos com alguns grupos Guaianá, 
eram boas as rela~óes de amizade. 

Quanto ao etnonimo Oueanen, Ayrosa que trabalhou os vocábu
los tupi desta obra, acredita que poderia se referir a na~ao Nonha ou 
Nhonhii, que vivia no sertao de Minas (In: LERY, 1972: 170, nota 516). 
É estranho que tenha ido buscar um grupo tao distante, quando o Coló
quio assinala a existencia dos Oueanen/Oneanen entre os Ouétaca 
(Guaitaká), Margaiat (Marakajá), Caraia (Karajá) (LÉRY, 1578:355). 

Assim parece ser o mesmo grupo os Oueanen/Oneanen do Coló
qu io e o Oneanen do texto citado. 

Um outro autor que trata sobre os Guaianá é Staden. Na sua obra 
traz urna descri~ao de um grupo que chama de Wayganna e que, pela 
localiza~ao geográfica, seriamos Guaianá aqui analisados (ver mapa 6). 

&ta última característica nao condiz com os demais relatos sobre os 
Guaianá, e como diz Teodoro Sampaio, seguramente foram infoffila\:OeS 
passadas pelos Tupinambá, que talvez tivessem exagerado a violencia ou 
poderiam ser também características de um grupo ([ 1903] 1978a:209). 

Na serra vive urna rafa de índios, que se chamam Guaianás. 11 

Náo tem domic11io fixo, como os outros selvícolas que habitam 

11 
No original alemiio o autor grafa Waiyanna (ver mapa, 1988:202). 
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defronte ou atrás dos montes, e fazem guerra contra todas as ou

tras tribos. Quando indivíduos de tribos estranhas entram em seus 

domfnios, comem-nos. O mesmo fazem os outros com eles. Vao 

atrás de cafa nas montanhas, atiram-na, ágeis, com o arco e em

pregam com dextreza outros petrechos, como lafOS e armadilhas, 

com que a apanham. Existe também na serra muito mel silvestre, 

que comem. Os índios conhecem geralmente o grito dos animais e 

o canto dos pássaros e valem-se disto para assim melhor espreitá

los e atirá-los. Acendem o fogo com dois pedafOS de pau, como 

também os outros selvagens. A carne que comem, assam-na em 

geral. Perambulam com as mulheres e prole.( ... ) Deixam crescer 

os cabelos e as unhas. Como outros gentíos, temas matracas cha

madas maracás, que consideram deuses. Organiz.am também fes

tins e dansas. Cortam com dentes de animais selvagens e racham 

com cunhas de pedra, como as tinham outras tribos antes que ti
vessem comércio de permuta comos navios ([1557] 1988:153-4). 

Quanto as guerras, eram extremamente cruéis com os prisionei-

Quando acampam nas proximidades de terreno inimigo, levantam 

em tomo de seus ranchos um tranfadO compacto de galhos que 

lhes serve também de abrigo contra o jaguar, de sorte que nao se 

pode surpreende-los sem mais nem menos. Fincam também no solo 

espinhos pontudos, chamados maracaibá, em volta de suas palho

fªS - como aqui se póem armadilhas de pé. /sto fazem por medo 

dos seus inimigos. Alimentam urna fogueira durante toda a noite. 

Quando rompe o dia, extinguem-na, a fim de que nao se aviste a 

fumafa e nao se lhes siga o rasto. ( .. .) Marcham freqüentemente 

contra seus adversários. Quando querem capturá-los, postam-se 

atrás de galhos secos na vizinhanfa das chofaS inimigas. No mo

mento em que vem para buscar lenha, procuram apanhá-los. Tra

tam com mais ferocidade os seus inimigos do que estes os tratam e 

cortam-lhes muitas vezes, com sanha furiosa as pernas e os bra

fOS do corpo em vida. Os outros, porém, matam primeiro o inimi

go, antes de esquartejá-lo e come-lo (id., ib. , p. 154). 
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Esta descri~ao confirma alguns tra~os culturais, como o morar na 
montanha, a destreza no manejo do arco, o uso do mel, o cabelo longo, 
mas contrasta com outras características acima citadas, como a precari
edade da moradia, a antropofagia e sobretudo a crueldade por ocasiao da 
morte do prisioneiro. 

Talvez alguns desses costumes tivessem levado os Tupinambá a 
chamá-los de Guaianii, no sentido de "gente rude, selvagem", como se 
viu atrás. 

A partir destes relatos, podemos concluir, que os ifyaanasses de 
Knivet, deveriam ser os mesmos Oueanen/Oueanen de Léry e os Ocauan 
de Thevet. Apenas os Wayganna/Guaianii. de Staden poderiam perten
cer a um outro sub-grupo. 

De forma concisa pode-se tra~ar o perfil deste povo: eram 
andarilhos, vagando pelas montanhas, vivendo de frutas silvestres que o 
mato~ de c~a e peixe. Alguns já haviam se sedentarizado, possuindo 
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aldeias e comercializado com os franceses e portugueses. Plantavam 
algumas r09as de milho, como qual fabricavam o cauim, bebida fer
mentada que muito apreciavam e coma qual se embriagavam. Usavam 
o tabaco, que fumavam sempre, seja em companhia de outros, seja na 
própria casa, utilizando-o também para curar ferimentos. 

De pequena estatura, eram barrigudos e tinham os pés pequenos. 
Suas mulheres eram gordas e possuíam o hábito de pintar o rosto e o 
corpo com urucum. Nao tatuavam o corpo. Tanto os homens como as 
mulheres possuíam o cabelo longo, raspando o alto da ca~a, como 
urna coroa, semelhante a tonsura dos franciscanos. 

Nos combates nao se destacavam pela valentia. Nao tinham o 
hábito de comer carne humana e nao matavam os cativos, mas os torna
vam escravos, comercializando-os com mercadorias portugueses. Mui
tas vezes permutavam suas próprias mulheres e filhos . Comercializa

varn seus arcos com grupos vizinhos.12 

Construíam casas simples, compridas e coberta de f olha de pal
me ira ou de casca de árvores. Dormiam em redes feitas de casca de 
árvore presas com algodao, fiadas pelas mullieres. Fabricavam cordas, 
com as quais amarravam os prisioneiros e cestos para levar utensilios e 
flechas. Cantavam e dan~avam de maneira diferente dos Tupinambá. 

Algumas destas características os aproximam de outros grupos 
que lhe deviam ser aparentados, como os Maromomi, que eram "gente 
muito boa e amigável [e que] nao come gente" (VIEGAS, 1585. In: 

HCJB 9: 385) e que possuíam "bom trato com os portugueses [e] nao 
curam de cria~6es porque vivem pela flecha da c~a do mato" (ANCHl

ETA, TH, p.142). 

O cabe lo longo, com urna coroa de frade, f oi característica dos 
Coroado de Minas assim como a rede de casca de árvore e a ausencia de 
tatuagem (MÉTRAUX, In: MBP 1: 119-20). 

12 Em 1814, FREIREYSS ficou surpreso coma qualidade dos arcos dos Puri e dizia que "o arco 
de um Puri, nenhum Coroado pode armar" (RIHGSP, 1900, 6: 250). 
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Esta semelhan~a cultural apontada por Métraux, foi também in
dicada alguns anos antes por Capistrano de Abreu, quando questionou 
de modo contundente os adeptos da tese dos Guaianá-Tupi ([ 1917] 
1963:247-248). Para corroborar este ponto de vista, é interessante cote
jar os tra~os culturais dos indígenas do sudeste de Minas, a partir de 
relatos dos viajantes do século passado, como Freireyss13, Spix & 
Martius 14 E Wied-neuwied. 15 

Picará agora mais compreensível a descri~ao dos Guaianá/ 
Guaianii, deixada por Soares de Sousa: 

Nao siio os Goaianazes maliciosos, nem refalsados, antes simples 

e bem acondicionados, e facilimos de crer em qualquer cousa. É 

13 Da descri~ que nos deixou, pode-se resumir que os Coroado, Puri e Coropó se assemelhavam, 
sendo de baixa estatura, cabelos soltos e emaranhados. Viviam de ca~a e coleta, sobretudo do 
fruto da sapucaia, cultivando ~as de milho, com o qual faziam urna bebida fennentada. 
Moravam em cabanas toscas, em fonna de barraca, coberta de palha e dormiam em rede. Os 
Coroado eram muito guerreiros e temidos pelos Puri, com os quais vivam em constantes 
confrontos. Eram extremamente ágeis no mato e "como um veado o índio desliza pela mata 
mais espessa e effectua marchas de 15 a 20 horas seguidas". Eram fleugmáticos, parecendo 
"nao conhecer a alegria nema dor ( ... )e pennaneciam sempre impassíveis nas suas redes" 
(RIHGSP, 1900-1 , 6:239-52). 

14 "Os índios [Puri] sao baixos ou de estatura mediana;( ... ) todos tem corpos robustos, largos e 
atarracados. ( ... )O pé, estreito no calcanhar, é muito largo na frente, e o dedo grande aparta-se 
dos outros (p. 230). Quanto a bebida, é apaixonado da sua vin~a ou da cac~a, quando a 
pode obter. Taciturno, dócil no servi~o dos brancos, tenazmente perseverante no trabalho 
obrigatório, nao se encolerizando com modo aJgum pelo qual o tratam, porém suscetível de 
rancor demorado, o mdio, como costumam dii.er os colonos, nasceu para ser mandado. Nao é 
dado ao furto nema fraudes. ( ... )Nada loquaz, donne também durante urna parte do dia: fora das 
ca~adas. gosta de brincar com seus animais domésticos, ou fica sem nada pensar com o olhar 
fixo, como em sonho, as veres espantado por fantasmas imaginários ([J 823] 1981 :23 l-2). 

15 Os Puri de Sao Fidélis, que viviam ao norte do Rio de Janeiro, "eram todos baixos ( ... ) em 
geral, homens como mulheres, eram robustos e de membros musculosos. ( ... )Alguns traziam 
na testa e nas faces, manchas vermelhas e redondas pintadas com urucu; no peito e nos b~os, 
ao contrário, usavam listas azuis, feitas com o suco do fruto chamado jenipapo. Sao essas as 
duas cores empregadas por todos os tappuias" ([ 1820), 1989: 107). Quanto a habita~ afirma: 
"Sao, nao há dúvida, as mais primitivas do mundo. A rede de dormir, tecida de embira, fica 
suspensa entre dois troncos de árvores, aos quais, em cima está amarrada transversalmente, 
com cipó, urna viga, contra a qual dispóem obliquamente, do lado do vento, grandes palmas, 
forradas em baixo com folhas de Heliconia ou de patioba e, quando perto das plan~. de 
bananeiras" (id., p. 110). Fabricavam cestos grandes, "feitos de folhas verdes de palmeira 
entrela~as; embaixo, na parte que se aplica as costas, tem um fundo ~o. e, dos lados, 
urna borda alta feita da mesma maneira, sendo geralmente abertos em cima. Carregam-nos, 
do mesmo modo que as crian~, aplicando-os as costas por meio de urna faixa passando pela 
t~sta, e algumas vezes por meio de urna tira passando pelos ombros". Afirmavam que "por 
vmgan~a devoravam carne humana" (id., p. 111-2). 
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gente de pouco trabalho, muito mollar, niio usam entre si lavoura, 

vivem de cara, que matam e peixe que tomam nos rios, e das frutas 

silvestres que o mato dá; sao grandes flexeiros e inimigos de carne 

humana. Nao matam aos que cativam, mas aceitam-nos por seus 

escravos; se encontram com gente branca, niio fazem nenhum dano, 

antes boa companhia, e quem acerta de ter um escravo Goianá 

niio esperad' elle nenhum servifo, porque é gente folgasa de natu

reza e niio sabe trabalhar. Niio costuma este gentio fazer guerra a 

seus contrários, fóra de seus limites, nem os vilo buscar nas suas 

vivendas, porque niio sabem pelejar no mato, se niio no campo 

onde vivem, e se defendeni com seus arr:os e flechas dos Tamoyos, 
quando lhes vem fazer guerra, com quem pelejam no campo mui 

valentemente e ás flexadas, as quaes sabem empregar tiio bem 

como os seus contrários. Nilo vive este gentío em aldeas com casa 

arrumadas, como os Tamoyos seus vizinhos,· mas em covas pelo 

campo debaixo do chiio, onde tem fogo de noite e dia, e fazem suas 

camas de rama e pelles de alimarias que matam. A linguagem 

deste gentio é muito diff erente da de seus visinhos, mas entendem

se com os Carijós; siio na cor e proporrao do corpo, como os 

Tamoyos, e tem muitas gentilidades, como o mais gentio da costa 

([1587], 1938:110-1). 

Pelo que ficou exposto nos textos dos outros cronistas, a primeira 
parte desta descri~ao confirma a semelhan~a dos tra~os culturais desses 
indígenas, comos Gua.ianá dos relatos anteriores: simples, crédulos, 
nao usando lavoura, grandes flecheiros, inimigos de carne humana, nao 
fazendo guerra a seus contrários, pacíficos e acolhendo bem os euro
peus. 

Quanto a ser gente de "nenhum servi~o, por ser folgasa", é possí
vel que se referisse a este grupo, já que povos coletores sao avessos a 
agricultura e portanto pouco afeito a um trabalho sistemático (MABILDE, 
[1833] 1983:90). 

Os tra~os culturais retratados na segunda parte do texto, como 
"viver no campo, morar em casas feítas em covas, debaixo do chao, 
dormir sobre ramas ou sobre peles de animais, sendo na propor~ao do 
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corpo como os Tamoyos", seriam de um outro grupo Guaianii, que vi
via no Sul, como se verá mais a frente. 

Quanto as casas casas subterraneas, recentes escava~6es arqueoló
gicas tem confirmado sua existencia apenas nas regi6es do Sul, em sítios 
de várias tradi~6es culturais como Taquara (MEN1Z RIBEIRO), 16 Cantu 
(CHMYZ, 1981:91. In: VEIGA, 1994:22) e Bituruna (ver mapa 7). 

Ainda boje essas covas sao chamadas pela popula~ao regional de 
fojes (VEIGA, id., p. 23) ou "fojos dos bugres" (ROHR, 1971:14. In: 
VEIGA, id., ib.). 

111 FAS! 81TLillU IU. 
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Mapa 7 - Presen~ de casas subterraneas no Sul ·d~··a~·¡¡ 
(seg. CHMYZ. In: VEIGA, 1994:21a) 

16 
"( ... ) sao as casas subterraneas a grande característica desta tradi~ao cultural: Tradi~ao 
Taquara. Escavadas no solo, a partir de 450 de nossa era, apresentam urna fonna cilíndrica 
(como um p~o); as dimens0es variam entre 2 a 28 m de diametro e vao até 6 m de 
profundidade; encontram-se isoladas ou agrupadas. Entremeados e nas proximidades das 
casas, existem, em igual número, montículos de terra que serviram de túmulos" (MENTZ 
RIBEIRO, 1985:42). 
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5. O IDIOMA 

Como já foi assinalado, muito se escreveu sobre se os Guaianá 
falavam ou nao tupi . Alguns, como Afonso de Freitas, sustentam que 
"pelas afinidades glotticas demonstradas, parece-nos perfeitamente ad
missivel suppórmos seremos Guayanas, Guayanis e nao Tapuias, como 
se pretende, e serem Guayanis os pavos que, emigrados dos Andes, se 
espalharam por todo o oriente" (1910:18). Desta forma ele criou, sem 
base lingüística, mais urna etnia tronco, que passou a se chamar 

Guayani. 

Para corroborar sua tese, chegou a escrever: "em Piratininga, pois, 
estudou Anchieta entao ainda innao leigo, o idioma dos Guayanás que 
lhe deveria servir de vehiculo á catechese dos conterraneos de Tebiri~á o 
proprio chef e piratinguara: ora, esse idioma, o unico aborigene fallado e 
escripto pelo thaumaturgo da America e do qual compoz elle um tra
balho intitulado - Grammatica da lingua guayani - outra nao era sinao 
o proprio guayani'' (RilIGSP, 1914, 19:127. Grifo nosso). 

Devido a afinna~6es como estas,17 que permearam os textos de 
muitos defensores da chamada tradi~iío paulista, esta tese pareceu pou
co consistente, embora tenha permanecido junto a alguns autores e junto 
ao grande público, como já se viu anteriormente. 

Entretanto o maior argumento para refutar esta corrente dos 
Guaiana-Tupi, é a carta do Pe. Viegas, já citada, em que diz textualmen
te que Maromomi, Guaiana, Karajá e Ybirajara "tero urna língua [pare
cida], de que eu já sei muito" (1585, In: HCJB 9:385). 

E para dirimir qualquer controvérsia, acrescenta no final do 
texto: "Está esta gente [Maromomi] muito perto aqui de S. Vicente, 
e já algumas suas filhas e filhos estao com os brancas e algumas e 
alguns que estao com os brancos sao já cristaos, e se confessam já 
pela língua desses nossos índios, que se chamam tupim" (id., ib. Grifo 

nosso). 

17 Quanto a este estudo de FREITAS, ver a severa avaHa~ao de BALDUS (1954:252). 
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As dúvidas que pairaram, devem-se também ao texto de Knivet, 
onde aparecem nomes tupis tanto para os chefes, como lawarapipo, 
quanto para as aldeias, como /aquerequere e Pianitá. 18 

Poderiam ser levantar tres hipóteses: ou eram nomes dados por 
falantes tupis, como os indígenas e mamelucos do Rio de Janeiro que ali 
traficavam escravos; ou havia grupos Guaiaruí tupinizados, como teria 
ocorrido com algumas etnias do Paraguai que f oram guaran izadas 
(MÉTRAUX, 1928:281; SUSNIK, 1975:85); ou houve confusao por 
parte de Knivet, atribuindo nomes tupis a um povo nao-tupi, como acon
teceu no caso de um grupo denominado Puri, mas com características 
tupis (1947:46-7). 

Este autor relata também um episódio que pode confirmar que os 
Guaiana nao deviam ser falantes tupis. 

Por exigencia do filho do govemador, o aventureiro ingles teve 
que partir para a regiao além Paraíba, em busca de escravos. Estando 
naquele rio, cruzaram com outra embarca9ao que levava indígenas da 
na9ao Morusoey (?). Para se fazerem entender e realizar trocas de mer
cadorias, utilizaram um intérprete indígena <leste grupo, que havia sido 
vendido pelos Guaianá aos portugueses e que estava na mesma embar
ca9ao do ingles (1947:59-60). E o autor observaqueesteMorusoey fala
va a língua dos Tamoio, que ele "entendia muito bem" e coro a qual se 
comunicavam (id., p. 60). Portanto se a língua dos Guaianá fosse a mes
ma que a dos Tamoio, o cronista nao teria chamado a aten9ao para este 
fato ou teria dito que o escravo falava a "língua dos Guaianá, que é a 
mesma dos Tamoio, que ele entendía muito bem". Mas isto nao ocorreu. 

Thevet é mais explícito, quando no seu texto diz que 

les Ocauan parlent tout autrement [que les Toupinambaux, 

Toupinenquin, Temenynon, Touajat et Carios], jafoit qu 'ils 

s'entendent quelque peu les uns les autres, ainsy que l'experience 

me l 'appris, et lafrequentations, quej'ay eue avec l'une, et l'autre 

18 Sampaio sugere a grafia Jaguarapipo, e contesta a tradu~o dada por Knivet - "é esse o 
cao?", propondo como tradu~ao "o~em pé". Paraos outros topónimos prop0e: Juquiriquere 
(planta donninhoca, ou sensitiva) e Piauirá ("Pedra dos piaus") (1978b:364). 
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nation qui avoient apprins le langage des Toupinenquin, auquel 

tant les Oueitaca [Guaitaká], que les Ocauan me disoient plusieurs 

choses concernant leur traficq par ensemble (MBP I: 122).19 

Isto mostra que além do Guaitaká e Guaianá terem idiomas diver
sos do tupi, aprendiam essa língua, que se tornara urna espécie de língua 
franca para o comércio. Ademais, um pouco mais a frente, este mesmo 
texto traz dois vocábulos em língua nativa: mortugabes ( = ''rede de dor
mir") e caramenoo (="cesto, caixa"), além da palavra tupi caoüyn ( cauim ), 
que designaría a bebida indígena fermentada (id., p. 123-4). Como já foi 
assinalado atrás, o segundo vocábulo também é tupi, tendo sido registrado 
no Colóquio de Léry (1578:359) e no VLB (1 :63). Neste caso teria ocor
rido um empréstimo lexical, assim como em rela~ao a cauim. 

Entretanto o primeiro vocábulo parece nao ser tupi. Porém nao foi 
possível indentificá-lo em vocabulários afins, como o da língua puri. Tal
vez os Guaianá nao estivessem, sob o ponto de vista lingüístico, tao pró
ximos dos Puri quanto os Maromomi.2° Convém observar que os vocabu
lários por nós consultados apresentam urna certa limita~ao. Mas nao deixa 
de ser significativa a existencia da rede, nao só entre este grupo, como 
entre os Puri, o que nao ocorre com os Guaianii do Sul, que donniam no 
chao, nao possuindo também este vocábulo. Nem os Guaianii de ltapeva 
(SAINT-HILAIRE, [1851]1976:226-7) e nem os atuais Kaingang 
(TEMPSKI, 1986) registraram este lexema nos seus vocabulários. 

Quanto a tupiniza~ao da regiao onde viveram povos nao tupis, é 
possível que ela tenha ocorrido no século XVI coma difusao do tupi 
falado pelos colonos (STADEN, [1557] 1988:74; VASCONCELOS, CCJ 
1 : 121 ), pois o próprio Anchieta afirma a existencia de urna toponímia 
niio tupi, que nao se conservou (CAB, p. 302). 

19 "Os Ocauan [Guaianá] falam de maneira diferente [que os Tupinambá, os Tupinikim, os 
Temiminó, os Tobajara e os Carijó], embora se entendam um pouco uns comos outros, como 
a experiencia me ensinou e a convivencia que tive com urna e outra na~o que aprendiam a 
linguagem dos Tupinikim, sendo que tanto os Guaitaká, quanto os Ocauan me disseram muitas 
coisas referentes as trocas que praticavam conjuntamente". 

20 MARTIUS traz para rede (lectus pensilis) o vocábulo puri pita (1863: 194). 
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A presen~a portuguesa, cada vez mais acentuada, <leve ter pressi
onado a cultura desse povo, impondo inclusive nomes cristaos a alguns 
dos Guaian~ citados por Knivet, como um dos líderes da aldeia de 
Juqueriquere, identificado como Alécio.21 

Com esta limita~ao de vocábulos, fica atualmente difícil classifi
car o idioma, exceto quanto a hipótese de que faria parte de urna prová
vel f amília lingüística puri (URBAN,1992:91). 

# -

6. AREA DE OCUPA~O 

Pelo exposto, é possível identificar urna possível regiao ocupada 
pelos Guaianá do século XVI. 

Ao se referir aos inimigos dos Tupinambá, Staden diz que "do 
lado da terra a dentro seus inimigos sao chamados Karaya [Karajá]. 
Depois vemos Wayganna [Guaiana], que moram na serra, perto deles 
há mais urna ra~a que se chama Markaya [Marakajá], que habita entre 
elles" (1900: 124). No mapa que elaborou, os Karajá sao localizados na 
regiao da serra da Mantiqueira e os Wayganna/Guaianá na altura da 
serrado Mar (ver mapa 6). 

Knivet, por sua vez, dizque alguns grupos viviam no litoral, per
to da Ilha Grande e ilha de Sao Sebastiao e outros, na mata, na serra do 
Mar ([1625]1947:46; 57; 61-63). Como estavam próximos ao litoral, é 
possíve] que Soares de Sousa, ao receberesta informa~ao, passe a localizá
los no litoral de Sao Vicente, entre os Tamoio e os Carijó ([ 1587] 
1938:110). 

Pelas referencias dos cronistas, parece que viviam afastados dos 
núcleos portugueses. A expressao usada por Anchieta, quando afirma 
que Cay Obiy deixou sua mulher e secasou "com outra, que era Guayamii 
das do mato" (CAB, p. 448), indica provavelmente o habitat deste gru-

21 FRANCO imagina que este nome deveria ter sido Aleixo (In: KNIVET, 1947:63). 
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po, e reflete também, com probabilidade, o etnocentrismo portugues, 
que classifica como "do mato" os que nao viviam em aldeias, mais pró
ximos aos padr0es culturais europeus. Os Guara.ni possuíam igualmente 
este etnocentrismo, como anota Montoya, ao chamar de anami "salvaje", 
indígenas arredios (1639:33 v). 

Parece que nao procede a conclusao a que chega Sampaio ao 
dizer que "da expressao - Guayana das do mato - se infere em boa 
lógica que havia também em Piratininga o Guayana do campo" (RMP, 
1897, 2:121). As fontes documentais quinhentistas nao o confirmam. 

Sao relativamente poucas as referencias aos Guaianá na docu
men~ao paulista, o que sugere a ausencia <leste grupo no planalto. Numa 
ata da Cfunara de Sao Paulo, de 1583, o procurador do Conselho proíbe 
a popula~ao de ir "as aldeas dos guaanazes por rezao de algus 
dezaguizados que la fazem por homde podem matall alguma pa. que 
venha perda a tera" (ACSP, 1 :21 O). O final do texto é obscuro, ficando a 
dúvida se se refere a perda que teria aterra com possíveis mortes de 
paulistas ou a possibilidade de as pessoas se perderem naquelas regi0es, 
com risco de morte. 

Quatro anos depois, constata-se que a escraviza~ao <leste grupo 
ocorria de forma sistemática, pois os camaristas afinnam "aver aqui muito 
gentío guaiana e asi a mor parte do gentío de sertao falar mal e estar 
alebantado" (20.9 .87, id., p. 329). O falar mal, seria falar um idioma nao 
compreensível, portanto nao a língua tupi. 

Em 1593 a Camara volta a se referir a esses indígenas da serra, 
praticamente proibindo o con tato com eles: " ... q se nao fose a tera dos 
guaramimis e goianazes por aver pª iso muitas rezois e por se nao 
alevantarem comos do sertao ( ... ) e a mais vozes asentariio q se nao fose 
ne resguatase antre elles em suas teras visto elles terem pouquo q dar" 
(15.8.1593, id., p. 469). 

Ve-se por aí que eram grupos que tinham poucos objetos para 
troca e que a escraviza~ao nao deveria ser o objetivo destas expecli~0es, 
para se evitar levantes de grupos do interior. 
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Quanto a área de ocupa~ao, Capistrano de Abreu propüe urna 
extensa regiao: 

a imagem provável dos Gaianases-Guarulhos-Maramumis pré

cabralinos, é de vasto grupo distribuído pelo litoral, por uma e 

outra aba da cordilheira marítima e da Mantiqueira, estendendo

se para o Norte até o rio Jequitinhonha, ta/vez; as incursoes de 

Tupinambás, Tupiniquins, Goitacases, Aimorés, produziram lar

gos rombos sem destruir a trama. No baixo, como no alto Paraíba, 

sua presenra persistiu até que a mestifagem, as epidemias e per

seguifoes e Cafadas os dissolvessem ((1917)1963:247-8). 

A existencia de alguns topónimos nao tupis na costa, como a 
enseada dos Maramomis, citada por Vasconcelos (VA 1:83) e o próprio 
testemunho de Anchieta (CAB, p. 302), revelam esta presen~a primiti
va, que foi apagada pela chegada dos grupos tupis no litoral e segura
mente pelo uso do tupi pelos portugueses e mamelucos. 

Assim, com a expulsao dos Tamoio do litoral norte paulista, os 
Guaianá puderam voltar ao litoral, as regi0es próximas de Sao Sebastiao 
e Ilha Grande. A tradi~ao conservou o trajeto desse caminho, como se le 
num documento de 1633, quando Miguel Aires Maldonado pedia urna 
sesmaria, sendo que um dos limites era "um caminho antigo sobre a dita 
serra [do pico do Frade], que está na mesma cordilheira dela sobre o rio 
de Parati, por onde foi o capitao Martim de Sá para o sertao, com o seu 
arraial e por onde ordinariamente se serviam e servem o gentio guaianá 
para virde suas terras para o ditorio deParati" (ABN, 57:274. In: FRAN
CO, ap. STADEN, 1988:125, nota 124).22 

Assim nao é totalmente erroneaa l~ litoranea dos Guaianá 
dada por Soares de Sousa, que escreveu um pouco antes de 1587, época 
em que os Tamoio já tinham sido expulsos da regiao, abrindo o caminho 

22 
A autenticidade deste documento está sendo constestada por alguns pesquisadores modernos 
o que na~ invalida esta info~ao, que o autor anonimo deve ter recuperado, seguramente d~ 
urna trad1~ao oral, que tem seu valor. 
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" a outros grupos para a ocup~áo do litoral. A falha de Soares f oi de re
los situado na regiáo vicentina na época de Martim Afonso, o que nao é 

comprovado pela documentac;ao da época. 

Seria importante recorrer a arqueologia, para urna identificac;ao 
mais segura da regiao ocupada por esta etnia, já que a presenc;a de gru
pos Puri foi identificada na serrado Mar e litoral do Rio de J aneiro, além 
do vale do Parruba (PROUS, 1991 :333-45). 
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V. OS GUAIANÁ DO SUL 

l. A PRESEN(:A GUAIANÁ NO PLANALTO 
NO SÉCULO XVII 

No século XVII vao surgir em Sao Paulo outros Guaianá, vindos 
do Sul. 

Devido a escravizac;ao sistemática contra populac;5es indígenas 
que viviam no planalto e em regi6es circunvizinhas, como os Tupi, 
Tupinikim, Maromomi/Guarulho e Guaianá, alguns destes grupos se 
rebelaram, como os Tupinikim do vale do Paraíba (ACSP 1: 404). Ou
tros, como os Tupi, ou morreram pelas doenc;as ou f oram integrados 
pela mestic;agem1 ou fugiram para o interior, como os MarÓ'momi e os 
Guaianá (MONTEIRO, 1994a:55). 

lsto fez com que os paulistas pa<;sassem a buscar mais longe a 
mao-de-obra escrava, como os Temiminó do Paranapanema e sobretudo 
os Guaraní. Estes vieram incialmente da regiao dos Patos, no atual lito
ral de Santa Catarina. Depois serao os Guarani das reduc;5es do Guairá 
(oeste do Paraná) e do ltatim (Mato Grosso do Sul), tomando-se a popu
lac;ao escrava dominante (id., ib., p. 54; id., 1992:490-3). 

Quanto aos Guaianá, como o próprio Monteiro observa, eles de
sapareceram nos registros do início do século XVIl, voltando somente a 
partir de 1640 (1994a:55). 

Embora este historiador deixe entender que estes Guaiaruí se
riamos mesmos do século XVI (id., p. 83), nesse momento haverá tarn-

1 "Os moradores [de Sao Paulo] sao pola maior parte Mamalucos e raros Portugueses; e mulheres 
[portuguesas] há só urna. a que chamam de Maria Castanha" (MONlEIRO,Jácome, 1610. 
In: HCJB 8:395). 
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bém em Sao Paulo os Guaianii que foram trazidos do Sul (MCA 1 :277; 
NP 3:63-7), como se verá mais a frente. Mesmo que tenham havido 
expedi96es escravagistas na regiao da Mantique~ para onde teriam se 
refugiado os que agora chamaríamos de Guaianá da Serra do Mar, nao 
eram tao numerosos para ter o número significativo conservado nos re

gistros paulistas. 

Num levantamento feito por John Monteiro, que estudou exaus
tivamente a escraviza9ao indígena em Sao Paulo no século XVIl, para 
194 homens Guarani/Carijó havia 66 Guaiana/Guaianá (23.8%) e 17 
Maromomi/Guarulho (6.1 %). E para 242 mullieres Guarani/Carijó ha
via 59 mulheres Guaiana/Guaianá (18.3%) e 21 mullieres Maromomi/ 
Guarulho (6.5%) (1994a:84). Como se ve, a pesen9a masculina Guaiana/ 
Guaianá é quatro vezes maior do que a presen9a de Guarulhos, o mesmo 
ocorrendo coma presen9a feminina (tres vezes maior), número muito 
alto, considerando que os GUílianá da Serra do Mar era um grupo coletor, 
como os Maromomi/Guarulho, e de baixa densidade populacional. Assim 
estes Guaiana do século XVII, encontrados em Sao Paulo, deveriam ser 
na sua maioria, provenientes do Sul. 

Nossa hipótese irá se basear em tres argumentos: os Guaianii do 
Sul já eram escravizados pelos paulistas desde 1628, como relata 
Montoya, em rela9ao aos Cabeludos, outro nome dos Guaiana (CMA 
1 :277); urna grande transferencia de Guaianii/Guyaniía, feíta por Femao 
Días na segunda metade do século XVII, da regiao de Apucarana, no 
atual Paraná, f oi registrada por Taques Leme (NP 3 :63-7) e a existencia 
do etnonimo Guaianii/Guanhana conservado até o início do século pas
sado, em Itapeva, no sul do estado de Sao Paulo, para indígenas Kaingang, 
que pela cultura, se identificaram comos Guaianii do Paraná (SAINT

HILAIRE, [1851]1976:227). 

Por isso dos vários grupos do Sul que receberam o nome de 
Guaiana nos últimos tres séculos, apenas dois deles serao aqui analisa
dos, ou porque explícitamente as crónicas afirmam que f oram levados 
para Sao Paulo, como os GUílianii de Apucarana ou que, pela proximi-

216 

dade da regiao, deveriam ter sido alvos da escraviza9ao paulista, como 
foram os Gualachos do Paraná. 

2. OS GUAIANÁ DE APUCARANA 

Ao escrever o histórico de Femao Dias Paes, Taques Leme relata 
o episódio em que este sertanista esteve no "sertao do sul até o centro da 
serrada Apucarana, no reino dos índios da na~ao Guyanaa, pelos annos 
de 1651 [1661]" (TAUNAY, 1955:165):2 

{Aquele] reino se dividia em trés diferentes reis, vulgannente cha

mados Caciques, e cada um deles se tratava como soberarw, com 

leis ao seu reinado gentílico, que praticava contra os vassalos cul

pados até o suplício de garrote. Tinhani tratamento e uso prático 

de cultura, com economía de recolherem os frutos aos celeiros. 

(. .. )Eram estes tres reis os seguintes: TombO, que usava de armas 

sobre o portico de seu palacio, e eram e/as um ramo seco com tres 

araras vivas( ... ). Era este TombO o mais poderoso entre os dois 

reis da sua nafiio e o mais observante do cumprimento de suas 

gentilicas leis. [Os vassalos] depois de admitidos á sua preset1fa 

lhe falavani com os joelhos em terra, sem jamais levantarem os 

olhos para ver a face do rei. Quando safa Jora se fazia carregar 

como em andar em que ia sentado, e este fingido trorw era sobre 

os hombros de quatro homens dos mais principais do reirw. ( ... )O 

outro se chamava Sondá, e o outro Gravitay (NP 3:64). 

Convencidos por Femao Dias e sob a lideran~a de Tombu "cinco 
mil almas de um e outro sexo" vieram até Sao Paulo, tendo sido aldeados 
as margens do 1iete 

2 A edi~ao da Nobiliarr:hia Paulistana, de Taques Leme, editada pela Livraria Martins (sem 
data), coloca o ano de 1()61 (3:63), ao passo que o texo citado por Taunay indica o ano de 
1651, o que parece ser um erro tipográfico. A presente cita~o é a do texto de Taunay, por 
conservar a grafia original do texto de T. Leme. 
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abaixo da vila de Santa Ana de Pamafba, para aproveitar este 

grande número de gente dafertilidade do dito rio pela abundflncia 

dos seus peixes e da grande mataria para a cultura das sementei

ras de milho, feijiio e trigo. (. .. )Tombu praticava sempre as vir

tudes mora is (. .. ) Teve grande amor e inclinariio sobrenatural aos 

religiosos de Siio Francisco, os quais eram atualmente hospeda

dos do agaza/ho deste gentílico rei, que com grandeza osfomecia 

da abundancia do trigo e mais fartura de suas sementeiras (id. 

p. 65. Grifo nosso). 

Após a morte do sertanista, "f oram repartidos pelos paren tes do 

mesmo Femao Días" (id., ib.). 

Tra~os culturais 

Mesmo que este relato de Taques Leme contenha fantasía e exa
geros, mostra que estes indígenas, além de belicosos, eram agricultores. 
Pela descri~ao que dá do grupo, fica patente que nao eram horticultores 
eventuais, como os Guaiana e Puri, mas eram realmente horticultores, 
pois conseguiam até guardar excedentes, caso nao se ja exagero do cro-

nista. 
Quanto ao garrote (id., p. 64), parece que autor confundiu os 

vocábulos castelhano e portugues. O garrote neste caso seria o cacete ou 
bastao (ybirá) e é por isso os grupos que moravam no médio Tibagi 
eram chamados de Ybirayara ("senhor do bastao"), nao só pelos Guaraní 
(MCA 1 :279), como também pelos Tupi (VASCONCELOS, CO 1 :262). 
Esta arma correspondía ao garrote, na accePVao castelhana - "palo 
gruesso y fuerte que puede manejarse a modo de bastón" (ARISTOS, 
1969:296). Em portugues este é o significado do bilro/2 (GNDLP, 2:242) 
e também do garrote, na acePVªº arcaica que é o "pau curto com que se 
apertava a corda que estrangulava os condenados" (FERREIRA [ 197 5]: 
677). Por isso foram denominados Bilreiros (VASCONCELOS, CCJ 
1 :262). Assim Taques Leme deve ter compulsado fontes castelhanas, 
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onde aparecería o vocábulo garrote, tendo dado o significado corrente 
portugues. Por isto diz que "praticavam contra os vassalos culpados até 
o suplicio de garrote" (NP 3:64), confundindo o estrangulamento como 
pau do garrote. 

Mais a frente Taques Leme, ao relatar a expedi~ao de Fernao 
Di as as esmeraldas, narra o episódio da morte do sertanista e o embalsa
mamento do corpo do mesmo, já que seu desejo era ser enterrado na 
igreja de Sao Bento (id., p. 69). 

O genealogista afinna que este processo teria sido feito pelo filho 
Garcia Rodrigues Paes. Mas urna ata da Camara de Santana do Parnaíba, 
ao narrar o episódio do naufrágio do barco em que ia o corpo, diz que o 
filho estava ausente, tendo este encontrado a comitiva apenas neste mo
mento, quando participou do resgate do mesmo nas águas do rio das 
Velhas, depois de muitos dias de busca (Arq. Marinha e Ultramar, 2462. 
In: TAUNAY 1955:260-1). Isto mostra que o corpo nao fora embalsa
mado, segundo técnicas européias, mas mumificado, de acordo compro
cedimentos indígenas, como faziam os Guaiana do Sul, como se verá 
mais a frente. 

O idioma 

Quanto ao idioma, o texto apresenta apenas os nomes de tres 
chefes - Tombu, Sondá e Gravitay. Estes dois primeiros parecem ser 
nomes guaianas, caso identifiquemos este grupo comos atuais Kaingang, 
pois neste idioma há urna predominancia de vocábulos monossílabos e 
dissílabos, sendo estes exclusivamente oxítonos (D' ANGELIS, 1991 :3-
4). O terceiro seria um nome tupi ou guarani. 

Infelizmente nao pu demos f azer um levantamento nos registros 
dos escravos indígenas ou nos inventários seiscentistas de Sao Paulo, 
para identificar possíveis nomes guaianas, pois fugiria a proposta de 
nossa pesquisa, que f oi a de trabalhar a documenta~ao dos cronistas e 

. . , . 
m1ss1onarios. 
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3. OS GUAIANÁ/GUAIACHOS 

Nos textos seiscentistas dos jesuítas do Paraguai, aparece de forma 
bem descrita a vida e os costumes de outros Guaianá, que habitavam o 
atual estado do Paraná. 

Receberam vários nomes, como os Guanhanos, aldeados na Re
dufáo da Concepción de Nuestra Señora de Guañanos, no alto Piquiri 
(MCA 1 :345); ou os Gualachos, que viviam nos campos do médio Tibagi 
(id., p. 295); ou Ybíraiyara, que também viviam no médio Tibagi e que 
se estabeleceram perto da redu~ao de Encarnación (id., p. 279); Camperos, 
por habitarem em "dilatados campos ( ... ) a distinción de las <lemas 
naciones que viven en los montes y ríos" (id., p. 242); Cavelludos (Ca
beludos) ou Coronados (Coroados) "porque traien tendido el cave11o 
tan crecido que les cubre los ombros solo cercenada por toda la frente 
hasta las orejas, dixense con otro nombre coronados porque aun las 
mugeres y niños usan a abrirse las coronas como los fray les" (id., ib.) e 
Chequis/Chiquis, que era "gentilidad de Gualachos", vivendo entre os 
ríos Piquiri e Igua~u (id., p. 295). 

Pela localiza~ao, parecem ser os mesmo Ybiraiaras, descritos por 
Anchieta em setembro de 1554: 

( ... ) se avantajam a todos estes no uso da ra-:iio, na inteligéncia e 
mansidiio. Todos estes obedecem a um só senhor, tem horror em 
comer carne humana, contentam-se com uma só mulher, guarda1n 
diligentemente as filhas virgens - coisa de que os outros niio cuidam 
-niio as entregam a ninguém seniio ao próprio marido, e se a espo
sa comete adultério o marido mata-a. Mas se esta,fugindo as miios 
do marido se refugia na casa do chef e, é recebido por ele com bon
dade e é conservada lá até se aplacar compl.etamente a ira do mari
do. Se alguém se apodera duma coisa alheia, é Levado diante do 
che/e e ele manda-o a~oitar por um algoz, Niio créem em nenhuma 
idol.atria oufeiticeiro, e avantajanz-se a muitíssimos outros nos bons 
costumes, de maneira que parecem muito próximos da leida nature
za. Só parece neles digno de repreensiio matarem as vezes na guerra 
os cativos e guard.arem as cabefaS deles como troféus (CAP, p. 79). 
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Mapa 8 - Grupos indígenas do Sul, no século XVII (Mapa Paraquaria, ERNOT. 1632. 
In: MELIÁ. 1993:63). 
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" Este relato traz várias informa~6es que precisariam ser melhor 
cotejadas com textos de Montoya e de outros jesuítas paraguaios, pois 
Anchieta escreveu a partir de informa~6es de terceiros. Correia, que se 
prepara va para ir a este povo, já havia recolhido "vocábulos e modos de 
falar desta gente de um índio que tinha estado entre eles cativo" (CCJ 
1 :262). É de se lamentar que este registro tenha se perdido. 

O mapa de Pe. Ernot traz também a localiza\:ªº dos Ibituruna 

("os serra negra"), situando-os a sudoeste do Paraná e dos Caaguá ( .. gente 
do mato"), na atual Santa Catarina (ver mapa 8). Para Melia, estes dois 
etnonimos designariam os mesmos Guaianii/Gualachos (1983:174). 
Tanto ele (id., ib., p. 174-5) quanto Hemming (1982:579-80) admitem 
que estes grupos formavam urna mesma etnia, sendo os ancestrais dos 
Kaingang. Convém observar que muitas vezes a regiao identificava o 
grupo, como no caso dos Ibituruna. 

Quanto a Caaguá, foi urna designa\:ªº que os Guaraní davam a 
grupos mais arredios, como foram designados outros Guaraní que vivi
am nas matas, como anotou Nimuendaju, sendo o etnonimo CaiwKaywá 

urna deforma~ao de Caaguá (1987a:16). 

Estes nomes, como diz Melia, seriam "como apelidos com que 
estes índios foram designados pelos 'outros', no intento de descreve-los 
sob o aspecto visual ou alguma característica do seu comportamento e 
modo de vida" (1983: 174). 

Tra~os culturais 

Urna das melhores descri~6es dos Guaianii/Gualacho, foi feita 
,., 

por Montoya, na Carta Anua de 1628: 

Es esta gente mui guerrera y exercitada en 1natar principalmente 

en tempo de borracheras a que son mui dados por averles dado la 

naturaleza mucha miel por los montes( ... ). \lísrense de ortigas que 

Las benefician y texen ropa gntesa. Los Indios muchos andan des

nudos, las mujeres todas andan cubiertas y honestas, tienen poco 
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recato son muí entremetidas y los maridos las ceÚln poco o nada 

porque en enfadandose ellas dexan a los varones. Ellas si: felan a 

los maridos. No tienen mas que una muger casanse luego que tienen 

edad. Duennen al modo que los Indios del Peru sobre un poco de 

paja cubiertos con unas mantas de ortigas. Ttenen sus casas re

dondas y pequeñas. Todos son labradores. Su cosecha es de maiz, 

No cuidan de otra cosa y deste comen poco. Su sustento es de 

piñones y ca{:'a de venados, puercos y antas. Cojenlos a la fleca 

[flecha] o en trampas, o festos mui largos y grandes que hacen los 

quales los ponen al modo que las nasas en los rios para cojer 

can1aro11es (MCA 1:296-7). 

Assim estamos <liante de um grupo muito próximo aos atuais 
Kaingang, como o fato de serem guerreiros, dados a matar, sobretudo 
durante as bebedeiras (MABILDE, [1866)1983:181-9, 120; BORBA, 
1908:14-5); a coleta de pinhao (MABILDE, ib., p. 125); o cultivo do 
milho (BORBA, id., p. 1 O, 16); o tecido com fibra de urtiga, para as 
mullieres se cobrirem (id., ib., p. 7) e o dormir no chao, sobre capim (id., 
ib.,p. 9). Ao referir-se as "casas pequenas e redondas", parece que 
Montoya nao está fazendo referencia as casas redondas e subterraneas 

' 
coino imaginou Melia no seu texto sobre os Kaingang (1987:16), senao 
aquele jesuíta teria sido mais explícito. 

Esta identidade Kaingang/Guaiana já havia sido apontada tam
bém por John Monteiro (1984:24). 

Quanto as cerimonias fúnebres, aquele jesuíta apresenta o ritual 
funerário, com mumifica9ao do corpo, incinera<;ao e enterramento: 

Lloran mucho tienpo sus muertos y si es el Casique o deudo 

[pariente] cercano, matan dos o tres o mas confonne a la calidad, 

la mitad Indios y la mitad Indias para que en La otra vida le 
acompañen los varones y las hembras le ha jan chicha. 3 (. •• )Lloran 

en casa al muerto hasta que le pueden sufrir por el hedor, luego lo 

sacan al campo pegado al pueblo o en la chacara de los parientes 

3 Bebida feita a base de milho (ARISTOS, 1994:28). 
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y allí hacen un rarro [zarzo] 4 alto del suelo un estado5 y el Lo 

ponen cubierto de paja por en cima. Con el sol y frio se enjuga. 

Estando ya seco hacen mucha chicha Limpian aquel lugar y en el 

se sientan todos a beber, y otros queman el cuerpo en medio de 

aquella plaruela recojen las reniras y hacen un hoyo y entierran/as. 

Hacen en sima una casita mui pequeña redonda en la qual cabra 

una persona sentada, levantanse todos y a grandes vozes dicen en 

su lengua: sal, sal; vete, vete, repetindolo muchas veces a grandes 

gritos con lo qual dicen que sube al rielo. Cada año limpian aquel 

Lugar sus deudos. Y sus Casiques hacen un monton de Tterra sobre 

la sepultura (id., p. 297-8). 

Neste relato identificamos a prática de mumifica~áo, cu jo pro
cesso seguramente deve ter sido usado pelos Guaiana de Femao Días, 
por ocasiáo de sua morte no sertáo de Minas. No século XVlli, Lozano 
descreveu um ritual dos Guaiana/Gualacho que viviam as margens do 
rio Igua~u, que os faz aproximar dos Kaingang, como sugere Métraux 
(HSAI 1 :465): 

( ... )forman un género de cem.enterio, que conservan muy limpio; y 

en él abren sus sepulturas, y enterrando á alguno, ponen sobre 

cada una un montón de tierra en figura piramidal, en cuyo remate 

sientan un medio calabazo, y al pié conservan de contínuo un fuego 

Lento que van cebar todos los días con leña muy tenue, sus mas 

cercaMS parientes. EL calaba~o. dicen, es para que M falte al 

difunto con que beber, si el afligiere la sed; y el fuego para que 

ahuyente las moscas ([c. 1755] 1873-5 1:423, Hist. conq. Paraguay. 
In: MÉTRAUX, ib., p. 465). 

Em meados do século passado, os Kaingang do Rio Grande do 
Sul ainda conservavam o hábito de colocar vasilha e cuia com água para 
os mortos (MABILDE, 1983: 116). Quanto a crema~ao e ao enterramento 

4 "Tran~ado plano, feito de taqu:ira, junco ou galho" (ARISTOS, 1969:646), que em portugues 
corresponderia ajirau. 

s (Acce~ao antiga) "altura ordinária de um homem" (NDLP, p. 575). 
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das cinzas, Borba as encontrou nos montes funerários no município de 
Tibagi ( 1908: 124-5), assim como o uso do kiki/quiqui, bebida fennenta
da a base de mel, semelhante a chicha do relato jesuítico (id., p. 13): Os 
Xok.leng, que faziam parte dos chamados Guaianá, ainda conservavam 
até décadas atrás o hábito da crema9ao dos mortos (SANTOS, 
1973:212).6 

Num texto de 1630, Montoya apontava outros tra9os característi
cos, como a belicosidade e as corridas com cargas pesadas, o que os 
aproxima mais dos povos je do Centro-Oeste, do que do caráter pacífico 
dos Guaiana do século XVI: 

Son estos yndios mui guerreros, assi unos con otros como con las 

naciones vezinas principalrn"' con Los guaranís de q tienen aun 

muchos captivos ( ... ). Exerr itanse todos los di as en annas, com-0 

en flechar a un blanco, en correr y en llevar cargas pesadas, y 

algunas vezes se llevan unos a otros corriendo para q si se ven 

venridos en la guerra y huyendo puedan traer a questas a los 

heridos. Despues q se comenro esta rredurion reñeron dos pueblos 

en un campo raro flechandose de una parte y otra muchos (MCA 

1 :347-8). 

Seguramente foi a belicosidade <lestes indígenas que ocasionou 
muitas rebeli6es nas fazendas paulistas, sobretudo a partir de 1652 
(MONTEIRO, 1995:177-86). 

O idioma 

Como afirma Montoya, este grupo possuía língua própria, di
ferente da guaraní, (MCA 1 :293, 345). Os jesuítas elaboraram gra
mática e vocabulário, além de verter para a língua ora~5es e o cate
cismo cristao (id., ib.). Nao se pode verificar se este material foi 

6 Para mais detalhes dos ritos funerários ver MÉTRAUX (HSAI l :465-6) e VEIGA ( 1994: 196-7). 
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conservado, mas neste texto há urna frase na língua guaiana, muito 
semelhante ao kaingang atual: 

niyi chi catu tapli: "humo negro sube al ~ielo" (id. p. 34 7). 

nija che kanhkiitu tiipry: "fuma~a preta sobe ao céu" (trad. para o 

kaingang moderno. In: MELIÁ, 1983: 175). 

Dos Guaiana do lguas;u, Lozano conservou apenas urna palavra -
acupli ("alma, espírito"), que no kaingang moderno seria vaicupli 

(MÉTRAUX, HSAI 1: 446). Guérios encontrou entre os Kaingang do 
Tibagi a variante vaikupri (In: TEMPSKI, BIHGEP 1986, 44:348). 

No século passado, tanto no Paraná, como em Sao Paulo, os 
Kaingang eram chamados de Guaianii ou Guaianás, como se ve num 
oficio de 1843, do Barao de Antonina, que se queixava ao govemador 
de Sao Paulo, dos atos de violencia praticados por indígenas, em ltapeva: 
"( ... )continuaram outros grupos de Guaianás ou Kaingangues, no seu 
primitivo estado selvagem" (In: BORBA, 1908: 132). 

Alguns anos antes, em 18?0, Saint-Hilaire, ao passar por esta 
regiao, colheu de um jovem escravo Guaianii ( Guanhanii como escre
ve ), que vivia numa fazenda, várias palavras na língua indígena, e que 
ref ors;a mais ainda a identificas;ao des ses Guaiana do Paraná com os 
atuais Kaingang ([1851)1976:227). 

Dos 31 vocábulos recolhidos, 18 sao identicos ou próximos ao 
kaingang, o que dá urna percentagem de 58, 1 %. Dos 13 que se diferen
ciam, um deles (juba) é estranho a cultura kaingang, o que faz aumentar 
a percentagem para 61,2 % . 

Na amostragem abaixo, colocamos também os vocábulos tupis 
correspondentes, para dirimir possíveis dúvidas~ O próprio Saint Hilaire 
nesse momento supós que o nome Guaianii tivesse sido dado aos indí
genas da regiao por "alguma lembran9a histórica" dos indígenas de Pi
ratininga e se admira que f os se dado este etnonimo a um grupo nao tupi 
(id., ib., p. 226). 
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Segue, abaixo, urna amostragem: 7 

Portugues Guaiana · Kaingang Tupi , 
Agua . , 

go10 goi (T), goyo (B) y 
Anta CO]Unl oiúr (T), oyoro ( B) tapijra 
Estrela clingué cring (T), crin (B) jacytatá 
Feijao ingró réngró (T) comiínda 
Grande crangué bagn (T), bang ( B) gttaf U 

MiJho nheré gór (T), nór 8 aba ti 

Pequen o carove cónéng(T), canxire nunm 

(B) 

Tabela 1 

Para se ter urna vi sao destes vários grupos, que foram denorrUna
dos Guaianfi/Gunianá/Guaianazes, elaboramos um quadro comparati
vo diacrónico, a partir dos elementos culturais encontrados nos relatos 
dos cronistas e missionários (ver folha anexa). 

7 
A lista completa deste vocabulário encontra-se no Anexo 2. Os vocábulos kaingangs, extraídos 
da obra de TEMPSKJ ( 1986), elaborada a partir de informantes do Rio Grande do Sul trazem 
a letra ff/ e os vocábulos coletados por BORBA (1908), na regiao do Paraná, trazem'a letra¡ 
B/. O~ v~ulos tupis foram reproduzidos do Vocabulário na lingua Brast7ica, copilado 
pelos Jesuitas no século XVI e XVII. 

8 Ni, 
or, com r retrotlexo, é o som que ouvimos dos Kaingang do Rio Grande do Sul, num curso 

para professores (1993, APBKG/Unijuí). Foi também assim registrado por D'ANGELJS 
(1991 :13). 

227 



..... ~ .. ~~~~~.~ .. P.~~.~z.~.P..~.~~~~~····· 
, ... .-• .,,.. • ....,...,.-.... ,~_.......,. , .... ...._., ... , , •• , ~ .. •~•n ...... .'o' .. •••••••••'• • • ••.,..•._,,,,.,,..,,,.,,.~ 

CONCLUSÁO 

Com este trabalho visamos dois objetivos: mostrar a importancia 
dos relatos dos cronistas e missionários num estudo de etnolingüística 
do período colonial e tentar demonstrar que os Guaianii, que aparecem 
nessas crónicas do século XVI e início do XVII, que chamaremos de 
Gauianá, pertenciam a um grupo de língua do tronco macro-je, vi vendo 
na serrado Mar, próximos a cultura puri, diversos dos Guaianii que 
surgirao mais tarde, em meados do século XVII, procedentes do Paraná, 
e que seriam provavelmente os ancestrais dos Kaingang. 

Quanto ao primeito ponto, contemplado na Parte Um, classifica
mos os textos quinhentistas e seiscentistas em tres fases, a partir da ocu
pa~ao portuguesa do Sudeste: a do período inicial, a do escravismo e 
conflito e a da conciliariio. 

No periodo inicial portugues vao ser analisados nao apenas os 
relatos de viagem, como também os escritos dos missionários que vie
ram implantar o projeto colonizador, como Nóbrega e Anchieta. As car
tas dos jesuítas, em geral, foram de grande valor para ajudar a recompor 
o quadro dos grupos que habitavam o planalto em meados do século 
XVI. De fundamental importancia f oi o texto do Pe. Manuel Vi e gas 
para situar vários grupos jes que viviam nas serras da Mantiqueira e do 
Mar (sobretodo os Maromomi e Guaianá), possibilitando aproximá-los 
dos grupos de cultura puri. Embora tivessem vivido em contato com 
indígenas da regiao do Rio de Janeiro, os cronistas nao portugueses, 
como Léry, Thevet e mesmo o alemao Hans Staden, também auxiliaram 
na identifica~ao destas popula~6es nao tupis. Convém destacar sobreto
do os dados colhidos nos extratos publicados da obra Histoire d'André 
Thevet Angoumoisin, cosmographe du Roy, mais conhecida também 
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como Manuscrito da Biblioteca de Paris, ainda nao traduzido para o 

portugues. 

No segundo período, o da escravizarao e conflito, de grande con
tribui~ao f oram as obras da segunda gera~ao de jesuítas, como Cardim, 
Luís da Fonseca e sobretudo a Relariio da Província do Brasil, 161 O, de 
Jácome Monteiro e a biografia de Anchieta, escrita por Pero Rodrigues, 
onde há importantes informa~6es sobre indígenas do planalto. Busca
mos igualmente resgatar o texto do ingles Anthony Knivet, deixando o 
lado fantasioso e as cifras exageradas de seu relato, e recuperando as 

informa~6es etnográficas. 

No terceiro período, que chamamos de conciliarao, aparece de 
forma quase solitária a obra de Simao de Vasconcelos, que apesar de seu 
caráter um tanto ufanista, exaltando a Companhia de Jesus, tem urna 
toponímia significativa, trazendo inclusive variantes regionais, como 
Praná Piacá Miri (CCJ 1 :252), própria da regiao de Sao Vicente (AN

CHIETA, [1595)1990:24). 

Na análise dessa documenta~ao, procuramos destacar o aspecto 
lingüístico, sobretudo a etnonímia e a toponímia, cuja pesquisa servirá 
de base para nosso projeto futuro, quando pretendemos estudar as re
gi6es por onde passaram os paulistas falantes do tupi. 

Quanto ao segundo ponto, contemplado na Parte Dois deste tra
balho, a partir de urna análise dos etnónimos, buscamos identificar os 

' . 
moradores da regiao, onde se situa hojea cidade de Sao Paulo. A ra1z da 
polemica-"seriamos Guaiana de Piratininga tupi falantes?" - , procura
mos reconstituir o quadro étnico do planalto, estudando os Tupi, os 

Maromomi e os Guaianá. 

A partir da incidencia dos etnónimos, chegamos a conclusao que 
os moradores do planalto, em meados do século XVI, deveriam se cha
mar Tupi e nao Tupinakim/Tupinikim como geralmente sao identificado, 
respaldado, também pela opiniao de Edelweiss (1949:33-55). 

Retomamos os pontos centrais da polemica ero tomo da questao 
Guaianá, e a partir das f ontes quinhentistas e seiscentistas, pu demos 
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concluir que o etnónimo Guaianá/Guaiana é um nome genérico, signi
ficando popula~5es arredias, como sugere Montoya (1639:33 v.) ou como 
diz mais explícitamente GAY, era um nome "que se dá a todos os índios 
que nao sao Guaranís" (RIHGB 1863, 26:430), tese retomada por 
SCHADEN ( 1958:754 ). Supondo que este nome significaría "índio rude, 
selvagem", acreditamos que os vários etnónimos Guaianií/Guaianá en
contrados, nao indicariam urna etnia específica, mas popul~5es viven
do "nas matas e montanhas". 

A partir daí iniciamos um estudo tentando identificar os que po
deríamos chamar de Guaianá da Serra do Mar, por terem sido ali loca
lizados. Para este trabalho foram de grande valor os textos de Thevet, 
Léry e Knivet, que nos possibilitaram trac;ar o perfil de um grupo coletor, 
muito próximo aos Puri do vale do Paraíba. Sao estes que aparecem na 
documenta9ao do século XVI e início do XVIl. 

Mostramos que a descric;ao dos Guaiana/Guaianá deixada por 
Soares de Sousa, origem deste equívoco etnográfico, traz elementos 
culturais de dois grupos chamados igualmente Guaianii/Guaianá: os 
moradores da serra do Mar, denominados por Anchieta de Guaianti do 
mato, e os Guaiana do Sul, que viviam na regiao Sul, chamados tam
bém de Gualachos, Camperos ou Coroados. 

Isto nos levou a tra~ar um perfil deste último grupo, a partir de 
textos de jesuítas do Paraguai, sobretudo Montoya, encantando um povo 
de cultura je, muito próximo aos atuais Kaingang. Palavras no idioma, 
conservadas no texto de Montoya, confirmam esta identifica9ao. Mais 
tarde, no início do século XIX, o naturalista frances Saint-Hilaire reco
lheu de indígenas da regiao de Itapeva, identificados como Guaiana, um 
vocabulário cujas palavras sao muito próximas do kaingang. 

Tra~amos igualmente o perfil dos Maromomi, mais tarde chama
dos Guarulho, e que f oram aldeados próximos a vila de Sao Paulo, no 
início do século XVIl. A partir de inf orma~ües dos jesuítas, sobretudo 
por alguns vocábulos registrados por Viegas, levantamos a possibili
dade desse grupo ser igualmente de cultura puri, senda este o motivo de 
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11 transcrevermos, em anexo, um glossário puri, elaborado com vocábulos 
recolhidos por Martius e pelo engenheiro Torrezao, no século passado. 

Quanto as fontes, como nossa pesquisa se restringiu a um levan
tamento de cronistas e missionários do século XVI e XVII, nao encon
tramos material significativo no Arquivo Público do Estado, cu jo acesso 
tomou-se mais difícil devido a transferencia do acervo para um novo 
local, ficando quase um ano fechado ao público. 

Entretanto várias obras raras foram localizadas no Instituto de 
Estudos Brasileiros-IEB, da Universidade de Sao Paulo, como a edi~ao 
prínceps da Histoire des choses memorables advenves en terre dv Bresil, 
partie de l'Amerique Australe (1561), a Histoire d'vn voyage fait en la 
terre dv Brasil, avtrement dite Amerique (1578), ambos de Léry; La 
Cosmographie Universelle (1575), de Thevet; o Tesoro de la Lengua 
Guaraní (1632), de Montoya, a Vi.da do P. Joam d'Almeida da Compa
nhia de Jesus (1658), de Vasconcelos e a Vida do Ven. Belchiorde Pon
tes (1752), de Fonseca, além da Histoire Véritable d'un voyage curieux 
fait par Ulrich Schimidel ( 1599), tradu~ao francesa de 1837, já que nao 
existe tradu9ao portuguesa desta obra. 

Pesquisamos também na Biblioteca do Instituto Histórico e Ge
ográfico de Sao Paulo, onde localizamos o Glossaria Linguarum 
Brasiliensium, de Martius (1863). 

Infelizmente nao pudemos pesquisar os arquivos da Companhia 
de Jesus no exterior, que deverao conter documentos importantes para o 
enriquecimento deste trabalho. Ativemo-nos apenas aos textos jesuíticos 
publicados por historiadores como Mauro, Viotti e sobretudo Leite. 

Com este trabalho esperamos ter trazido alguma contribui~ao para 
o levantamento cultural e lingüístico dos grupos indígenas que viviam 
na regiao de Sao Paulo nos séculos XVI e XVII. 
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l. VOCABULÁRIO PURI E COROADO 

Vocábulos recolhidos por Karl von Martius e Alberto de 
Noronha Torrezáo 1 

POITTUGuES PURI COROADO 

Amar tammathih (M) tima (M) 

Acender pothéh gaJchin (M) --
, 

Agua mniama (M), m' nhama (T) Mniama, nhaman(M) 

ATLo mirining (M), ohmrin <n --

Casa guara (M), nguara (T) guara (M) 

Cho ver nhama ku-uh (T) --

Donnir thara (M), kataha (T) téra (M) 

Flecha obuug (M), aphon <n aboug aphon (M) 

Fogo pothéh (M), boteh (T) poté (M) 

Pai attéh(M), charé (T) --

lagoa nhama rorá (T) --

Rede de donnir pita (M) --

Sol oppeh (T) opeh (M) 

1 Os vocábuJos puris recolhidos por MARTIUS (1863:194-207), no Sudeste de Minas, e os 
vocábulos coroados, a regiao dorio Xipotó, também em Minas, trarao a letra /MI. Os vocábulos 
puris coletados na regiao de Muriaé, no Río de Janeiro, pelo engenheiro TORREZÁO 
(RIHGB,1889, 52:65-7) tramo a letra ff/. 
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# 

2. VOCABULARIO COMPARADO 
GUAIANÁ-KAINGANG2 

PORTUGuEs -GUAIANA KAINGANG3 

Abóbora Paco(ve)4 Peho 
, 

Agua Goió Goi 

Anta Cojuru Oiúr 

Cachorro Fogfog(ve) Querfó 

Cava lo Mingbagare Conüoru 

Deus Tupé Tupén 

Estrelas Clingué Cring 

Feijao Ingró Réngro 

Flecha Do( ve) Do 

Fogo Finfin(ve) Pin 

Fubá Manen fu Farin 

Grande Crangue Bagn 

Homem Dofu(ve) n he 

Jabuticaba Me( ve) Mó 

Jacu Penhe Có he 

Lambari Clingloforce Créncufer pé 

Lua Cassime Quechó 

Macaco Cajere Caiór 

Mae Ningtava Main fi 

Menina Jacro(ve) Guir fi 

2 Estes vocábulos foram recolhidos por A. SAJNT-HJLAIRE de um indígena Guaianfi 
( GuanJuvuil. da regiao de ltapeva, no estado de Sao Paulo, em 1818 ([ 1851] 1976:226-7). 

3 Os vocábulos kaingangs foram extraídos da obra de TEMPSKI ( 1986). 
4 SAINT-HILAIRE afirma que o morfema /el é pronunciado fechado e o /él é pronunciado 

muito aberto e o /ve/ final seria a indica~ao do artigo (id . ib., p. 227). Entretanto o /ve/ parece 
ser a indica~ao do plural, pois em kaingang este se faz pospondo o morfema /e/ a palavra (cf. 
TEMPSKI, 1986:78). 
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PORTUGuES GUAIANÁ KAINGANG 
Menino Confu(ve) Guir ti 

Milho Nheré Gór (nhór) 

Olhos Cane(ve) Canó 

On~a Mingue Min 

Papagaio Iongio(ve) Iognio 

Pau Ca( ve) Cá 

Pé Ope(ve) Pon 

Pequeno Caro( ve) Ign réngre 

Sol Le (ve) Ron 

Perdiz Curupepé Pátu 

Veado Kinbe (ve) Quembe 

., 
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