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canoas pousarem em terra, em algumas ílhas ; cedeu a sua
própria canoa para fazer esta tarefa com os seus escravos
de, permeio com os romeiros mamelucos.

O novo ponto de encontro era a Ilha Grande.
A nau Capitânia teve um acidente, Por causa do ven-

to contrário não pôde aferrar pano como os navios peque-
nos, "teve a verga do traquete quebrada e rendido o mas-
tro grande". (41) /

Enquanto esperavam, mamelucos e índios fizeram ex-
cursões pela Ilha à cata de comida, sem deixar de cometer
violências contra os nativos. Foram satisfeitos .nas suas
necessidades, abasteceram-se de peixe, bugios, cotias, caça
do mato, etc.

. A dificuldade maior era conter os índios da expedição.
Êles estavam sempre prontos' para ir adiante apesar das
ordens dos capitães e dos padres. Meteram-se pela Ilha cha-
mada da Marambaia, domínio pleno dos tamoios e como
isto podia dar lugar a choques, resolveu o capitão mudar
a ordem de marcha e passar as canoas dos mamelucos e
índios para trás dos navios.

O lugar do novo encontro foi "numas ilhas que estão
uma légua da bôca do Rio às quais êles chegaram sem. ne-
nhum encontro com os tamoios ou outro 'perigo algum".
(142) .

Dava-se êste encontro, o terceiro, desde a partida da
expedição no dia- 7 de fevereiro de 1565, sem deixarem os
navios de passar por muitas dificuldades próprias da na-
vegação, sem falar nas preocupações que os indígenas da-
vam aos seus responsáveis.

Ao se encontrarem, a situação não podia ser pior, por
um triz não debandaram êles para as suas terras, uns para
o Espírito Santo, outros para S. Vicente; taltava-lhes tudo,
até água para beber.

"Nestas ilhas não havia mais do que uma pouca d'água
a gente era muita"; (143) a comida era palmito e peixe.

Mas Deus' proveu '0 que se fazia necessário com uma
huva que encheu todos os poços e "abastou ' a todos en-

quanto ali estiveram". (44)
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ses, prometeram coadjuvação na emprêsa contra os tamoios
do RiQ, mas não tiveram pressa em cumprir a palavra : toí
necessario por 2 vezes irem-se até êles, para os chamar.
"Não vieram senão muita tarde e poucos, e tornaram-se logo
de .S. Vicente, sem querer com os nossos vir ao Rio, a qual
foi a principal causa de muita detença que a armada fêz
em São Vicente"; (38) c) por fim as muitas contradições
entre os povos vicentinos, os capitães e a gente d'Armada.

A razão maior era o que se dizia a bôca pequena: - Co-
mo povoar o Rio com tão pouca gente e tão pouco mantí-
mento?

"O Capitão Mar Estácio de Sá e o Ouvidor Geral Braz
Fragoso, que sempre resistiram'a todos êstes encontros e
contracnçoes, determinaram de levar ao cabo esta empresa
que tinham começado". (139)

Dividiram as suas atividades. O ouvido r ficou em São
Vicente tomando providências para consertar o galeão, e
a nau francesavjsscalade" (tomada aos franceses na H ex-
pulsão) a qual se achava em péssimas condições de conser-
vaçao, barcos êstes que deveriam com tempo. socorrer os ex-
pedicionários do Rio de -Ianerro.

O capitão-mar seguiu para a sua emprêsa de povoar o
Rio de Janeiro como uma Armada composta .da nau Capí-
tãnia, de 5 navios pequenos e oito canoas.

Em 2;2 de janeiro de 1565 partiu de Santos, (40) al-
cançando a ilha de S. Sebastião no mesmo dia, onde ficou
aguardando o resto da Armada, isto é os pequenos navios
que partiram de Bertioga a 27 de janeiro. A tripulação não
excedia a 200 homens e se compunha de tupíniquíns, vin-
dos do Espírito Santo, índios e mamelucos de São Vicente,
os discípulos de Píratininga e provàvelmente alguns bran-
cos, - troço de homens não muito expressivo para o grave
empreendimento. A munição de bôca também não era das
maiores, na melhor hipótese daria para 3 meses.

O encontro com a nau Capitânia se deu em' S. Sebas-
tião onde se celebrou missa e houve confissões e comunhões
de alguns. .

Estava próxima a terra dos tamoios. Era preciso vigi-
lância. Deu ordem o capitão para todos os dias algumas

. (137) . Cartas J esuíticas, pág. 237.
(138) Ibidem, pág. 245.
(139) Ibidem, pág. 245.
(140) Iconografia por Benedito Calixto - "Partida da frota de Estácio

de Sá, de Bcrtioga", Rev, Inst. Histórico de São Paulo, Vol. XX

(141 )
(142)
(143)
( 144

Cartas Jesuíticas, pág. 247.
Cartas J esuíticas, pág, 247.
Ibidem, pág, 248.
Ibid m, pág. 248. ./ • 'til ,J. ,
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Neste ponto houve ainda um pequeno levantamento d
ânimo com a proibição dada pelo capitâo-mor de não avan-
çarem mais, d'agora em diante, pois podiam prejudicar· o
plano da estratégia.

A ânsia dos indígenas expedicionários e também de al-
guns capitães de navio, para penetrarem na Guanabara era
muito grande. Alegavam aqueies que o combate contra os
tamoíos os reanímaria do estado de tome em que se achavam.

"Houve muito trabalho em os aquietar, porque em ver-
dade o. porto em que estavamos era muito perigoso, os na-
VIOSnao tmnam breu e era necessario granue parte ao ma
dar à oomoa ; os menos nao tmnam que comer, os portugue-
ses nao tmnam para ines aar; porque navia ummes que

· com os parucos tonos andavam rracos, e muito doentes".
(H5) .. _.__ '. ~ __ .:...~~l

A nau Capitânia não aparecia. Aparece, porém, vindos
· da. Bahia 3. navios.com mantimentos e outros socorros, soo
·o comando. ae Joaoae. Anuraue.i.da Caprtama ae l1neus -
o que 101 naturarmente o motivo de multa sansraçao .e .a
legenda de Ancmeta colheu neste acontecimenro mais um
norao, e completa-se a satisfação com outra não menor, aa
cnegaaa ao capitao-mor l!;StaclO de cá e o seu sequito, ao
mesmo ponto onde todos se achavam. "Assim todos juntos,
em uma mesma maré, com grande' alegria entrámos pela
boca do Rio de Janeiro, começando já os homens de ter
maior fé e confiança em Deus, que em tal tempo socorrera
as suas necessidades". (146)

Era o dia 1~de março de 1565, data que marca o primei-
ro passo da história do Rio de Janeiro.,

A 30 de março parte' o' Irmão José de Anchieta para a
Bahia no navio de João de Andrade que regressava, levan-
do-o a fim de receber as ordens sacras da mão .do segundo
Bispo, Dom Pedro Leitão.

Ficou no Rio o 'P. Gonçalo de Oliveira. Fechava-se as-
sim gloriosamente o ciclo do Irmão .José, da Capiania de S.
Vicente, para se abrir o ciclo do Padre José de Anchieta,
de memória a mais sagrada para o Brasil de todos os tempos.

(145) Cartas jesuiticas, pág. 248.
(146) Ibidern, pág. 249, " - .:.r 'J

CARTA DO r. LEONARDO DO VALE
23 DE JUNHO DE 1565

S, VICEN'l;'E,

Parte de S. Vicente levando grande correspondência
sob os últimos acontecimentos passados na costa do Rio d
Janeiro, o comandante Luís Alvares. Essas cartas estão
cheias "das apreensões em que fica, não só esta Capitania,
mas todo o Brasil, que assim se pode dizer". (147)

A Capitania de S. Vicente por suas vilas litorâneas não
deixava de sofrer alguns insultos por parte dos tamoios,
todos eies reanzados aepois da partida de Luís Alvares em
dezembro de 1564~ Fizeram muitos assaltos; em uma fazen-
da .foram mal recebidos, porque se, com a escuridão conse-
guiram passar a entrada do pôrto despercebidos, no laga-
mar santista, um tiro dado por pescadores pôs a vila em
alarme. Sentindo-se, percebidos os assaltantes decidiram
sair pelo lado de São Vicente, o que. conseguiram, mas com
dano para êles, pois alguns homens postaram-se na bôca

. do rio, ferindo e matando a muitos dêles.: "Assim se torna-
ram a embarcar sem nada tomar" (148)

A consolidação da conquista do Rio de Janeiro, teve a
melhor repercussão nas. vilas vicentinas; um estado de vi-
gi-lância ativa cobria as vilas e populações ribeirinhas,

, A vida religiosa sob a orientação do Padre Manuel da
Nóbrega concentra a resistência moral dos vicentinos em
race CiOSacontecimentos que se passaram longe, dos quais
a Capitania havia de colher muitos frutos.

A vida econômica da Capitania se sustentava com os
engenhos e mais fazendas, cuja escravatura disciplinada
era visitada e doutrinada pelos jesuítas.

. . Em Piratinínga está um padre e um. Irmão, entre os
muitos afazeres que os assoberbam, está o ofício de barbei-
ro, que são obrigados a exercer, visto os da vila de São Pau-
lo terem seguido com os expedicionários para o Rio.

Fazem êles muitas sangrias, "comumente na escravaria,
que como anda nua, ora com calmas, ora com frios sempre
tem necessidade". (149)

As cousas de botica e outras que do Reino se recebem
andam muito escassas,' "por serem de alguns anos a, esta
parte os navios tão poucos na terra", (150)

(147) Cartas Avulsas, pág, 443.-
(148) Cartas Avulsas, pág, 443_
(149) Ibidem, pág. 451.
(150) lbidem, pág. 45'.
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Esta carta foi escrita para aproveitar a ida de um ber-
gantim que chegara a Santos e que devia partir imediata-
mente para o Rio ainda em tempo de alcançar o navio que
de lá devia seguir para Portugal a fim de pedir socorro ur-
gente a EI-Rei.

Chega a S. Vicente em 1567 o P. Visitador da Compa-
nhia, Inácio de Azevedo, depois de ter estado em visita às

,Capitanias do norte, inclusive o Rio de Janeiro, trazendo
em sua companhia os Padres Luís da Grã, Provincial, P. José
de Anchieta, recentemente ordenado, e Baltasar Fernandes,
chegado com êle da Europa.

Logo que chegou; subiu a Piratininga onde encontrou
2 padres e Irmãos ; visitou Itanhaém onde não havia pa-
dres, visitou muitas vezes a vila de Santos, onde pregou, e
permaneceu em S. Vicente 4 meses na companhia dos 2 pa-
dres Manuel da Nóbrega e Luís da Grã onde examinou tô-
das as questões relativas à vida da missão. Estabeleceu com
êles o 'que se fazia mister, deixando por escrito o convencío-
nado. Deixou translado de tudo.' Tôdas as casas tinham
um regulamento, Anchieta ficou como Superior da Casa de
S. Paulo.

Regressou ao Rio de Janeiro levando consigo o P. Luís
da Grã e o P. Manuel da Nóbrega, ficando êste para sem-
pre no Rio, pois aí morre depois de fundar o famoso Colé-
gio do Rio de Janeiro, a 18 de outubro de 1570. .

Seguiu para a Bahia num caravelão especialmente equi-
pado com remos a fim de poder fazer a viagem sem espe-
rar pela monção de março. Levou da parte do Governador
Mem de Sá que estava no Rio, palavras aos capitães-mores
das Capitanias do norte para que acudissem ao Rio com
mantimentos, pois êstes faltavam. '

/

CARTA DE BALTASAR FERNANDES - S.-VICENTE
DE PIRATININGA, 5 DE DEZEMBRO DE 1567

No Rio tudo vai bem. O Governador está "em paz com
o gentio da terra, e os franceses estão botados já fora dela
por guerra, ainda que todavia não deixam de vir algumas
naus a Cabo Frio a fazer suas fazendas e levar brasil, con-
tra quem não pode ir a nossa armada (ainda que pequena)
pelos tempos contrários". (151)

(151) Cartas Avulsas, pág. 482,483,

1~r.vl IA IJ) IN~jlllJ'1(J ((O !\'\l"ICO DI:. S, J.I A uto 127

Em S vícente ficou como Superior da missão o P. José
de Anchieta coadjuvado pelos Padres Gonçalo de Oliveira,
Afonso Braz e o Irmão Adão Gonçalves. Em Piratininga
estavam os Padres Vicente Rodrigues como Superior da 'Ca-
sa, Manuel de Chaves e Manuel Viegas e Baltasar Fernandes.

Píratínínga sôbre a serra (62) "terra como essa do
Reino, fria e temperada, dá-se nela vinho, azeite se houver
muitas oliveiras havendo já mostras' disso, dá pão como lá,
se o semearem, mas é tão bom o mantimento desta terra
que não alembra o pão do Reino; há muito gado vacum .. ,
Finalmente é esta terra das boas que há no Reino, e se. da-
rá nela, segundo parece, quanto se lá dá". (53)

, Assim era S. Paulo de Piratininga 14 anos depois da
sua fundação. Apesar dos contratempos po que já tinha
passado a povoação fundada por Nóbrega e desenvolvida
pelos, jesuítas que nela viveram

Em toda da vila estão 6 aldeias com distância de 2 e 3
léguas. (154) Além destas aglomerações mais densas, há
habitações isoladas espalhadas pela vizinhança da vila.

"Dois dos Padres entendem em visitar e ensinar 'estas
aldeias indo cada semana a uma, uma vez ou mais vêzes,
e dormindo lá uma noite ou duas como a necessidade pede.
O tempo que lá estão lhes ensinam a doutrina... e para'
isto se tange primeiro nossa campainha, chamando-a à dou-
trina que se lhes ensina ao pé da cruz" (155) erguída em meio
das casas aldeadas.

É adotado um método prático organizado pelo P. Ma-.
nuel da Nóbrega sôbre a forma de um diálogo na língua
tupí. (156) -

O P. Baltasar Fernandes relata em sua carta muitas
observações de índianólogo. (157) Nestas observações so-

(152) O. P. Baltasar Fernandes também se impressionou com o cami-
nho de São Vicente aS. Paulo. "Piratininga que está 18 ou 20 léguas pelo

. sertão a dentro, por mui aspero e trabalhoso caminho, que tem uma serra .grande
de passar, a qual é tão alta que faz outra região e campo diferente 00 de São
Vicente ... " (Cartas avulsas, pág. 483).

(153) Cartas Avulsas, pág. 483. .
(154) Serafim Leite, História da Companhia de J esus no Brasil, vol. I,

pág, 275; ordem da fundação das aldeias no planalto piratiningano pelos je-
suítas:

Piratininga - agôsto de 1553
Maniçoba - setembro de 1553
Geribatiba - 1554
Ibirapuera - pouco depois.

(155) Cartas Avulsas, pág. 384.
(156) Ver nas Cartas do Brasil, pág. 229, Diálogo do Padre Nóbrega sô-

bre a conversão do gentio.

I
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bressaem fatos relativos a nudismo, totemismo, curandei-
rismo, folclore.e até medicina.

\

CARTA DE BALTASAR FERNANDES - S. VICENTE,
22 DE ABRIL DE 1568

A malavença entre os brancos e indígenas permanecia
ainda por aquela época aqui e acolá. "São muí aborrecidos
à gente branca; sómente a nós que os tratamos bem e os
amparamos e livramos das unhas dos lobos, nos têm amor
e se dão bem conosco". (58)

"Um hoíne~ branco que há 60 anos que está nesta ter-
raentre êste gentio que agora é quasí de cem anos, estan-
do entre os índios e vivendo não sei de que maneira e não
querendo nada de nossas ajudas. nem ministério, deu-lhe
Deus de rosto' com um acídente-além de muitos corrímen-
tos e pontadas- que tinha, veiu então um rílho seu que pou-
sava daqui uma légua a dizer-nos que seu pai morrera; e
suspeitando nós que não seria ainda morto, foram 2 Padres
cedo a correr por águas que estavam pelo campo por onde

• haviam .de passar, por ser grande a cheia. Chegados a casa
do miserável velho, que não queria nada de Deus, veiu Deus

(157) Cartas Avulsas, pág. 484.
"Os Gentios andam nús (diz em sua carta de 5 de setembro de 1567) são

tão inocentes nesta parte que parece que vivem em estado de inocência. Acei-
tam para os filhos o batismo e os sacramentos, mas não largam mão das suas.
mancebias" .

"Crêem muito .110S . feiticeiros, mais neles do que nos Padres que lhes ' pre-
gam", .

"Os feiticeiros são médicos. O modo que êstes ieticeiros tem de curar e
chuparem-nos retirando da parte sucionada qualquer coisa: palha, ou pedrinha,
ou outra qualquer ninharia. O 'paciente cuida que fica bom, e dá por esta cura
o .que eles pedem".

"Bebem a mais não poder e no auge da. bebedeira enfeitam-se de penas de
côres vivas, e dão para falar e gabarem-se contando e fazendo nisto grande ma-
tinada".

"São supersticiosos e por superstição tomam nomes de cobras, pássaros, rãs,
baratas e outros peiores.: .." . . ,_ ..»

"Apreciam muito fazer resgates, por isto bÚZIOS, contas, valem C0l110 di-
nheiro. Resgateiam muito com ceras, rêdes e peças (humanas) ".

"É gente pobríssima, tão pobríssima que assim como não trazem sôbre u
corpo nada, assim não tem nada".

"Há de quando em quando grandes mortandades entre eles, .C01110 aconte-
ceu ha pouco tempo, que pedaços lhe caiam ele carne, com muito mau cheiro",'

"Correm pelas matas sêres invisíveis que eles chamam. Curypirans, qu HR'I'l-
dem, lerem e matam .as pessoas sem que 'estas o vejam".

. . (1 58) Cartas A,vI11R;" páR'. SOl,

. I
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a visitar com os nossos, porque o que estava dantes já mor-
rendo em mau estado, acudíu-lhes Deus com a confissão,
que êle fêz boa, pondo-se em bom estado e comungando; mas
não morreu daquele acidente, senão anda para isso apare-
lhado e posto na verdade, esperando por sua hora que cedo
lhe virá". (59)

Nâo cessava a imigração dos gentios para os campos
piratininganos e do sertão vinham êles, pela divulgação dos
bens que podiam receber dos Padres, seus missionários e de-
fensores da sua liberdade, A língua não era mais razão
para os desentendimentos. As razões da é, se tornavam
através da língua, compreensíveis.

(Nota - Devem-se-a Anchieta os seguintes compêndios
em língua tupi: Doutrina, Diálogos das Cousas da Fé, Con-
fessionário, Instrução para os que hão, de ser batizadose
para ajudar' os que estão para 'morrer, Cantigas).

Os índios "iam com determinação de trazerem suasrnu-
lheres. e famílias e ainda mover outros a que também se
viessem pousar aqui perto, porventura que se abrirá por
aqui algum caminho de Deus, se as guerras Que até aqui
sempre houve e os arreceio que ainda, agora tem dela, ces-
sarem".' (160)

"Até agora houve um comércio com êles, indo lá os bran-:
cos levando-lhes resgates e ferramentas, trazem cera pelo
tronco, e peças e rêdes, mas torna-se esta entrada agora a.
tapar por certos perigos que -se temem". (61) v ..

Em 25 de janeiro de 1568 por ocasião do 14':'aníversá-
fio da fundação de São Paulo, prega o Superior P.José éIe
Anchieta um sermão gratulatório sôbre a conversão de. S..
Paulo.

(159) A dúvida elos Padres a respeito da notícia desesperadora elada pelo.
filh~ de João Ramalho tinha qualquer coisa de inspiração sobre-humana, pare-'
cendo que outro sentido estaria reservado para sua memória entre os homens.
Não seria êle o Ierrabraz impenitente, de quem muito se fala, mas sim um ho-
mem cristão que reconheceu a própria decadência e com ..humildade a recebeu.

obreviveu a esta enfermidade. . .
Affonso de E. Taunay, ·Ensaios. daFlistóriaPaulistana, "O' testamento' de'

João Ramalhho, São Paulo, 1941, pág, 61. . ..
. "O testamento de João Ramalho" do Desembar~ador Vieira Ferreira, Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, VaI. 206, pág. 272.

(160) Ser. Leite.v Páginas ele História do Brasil, págs, 156, 157,
(161) Cartas Avulsas,' pág. 501.

1/ 'chte:i: da apitania le ão Vicente" por Ale biad s Furtado, 1~('vi~l'nd« IIJI~' ,I
tituto Il'iatól·j d' S~() )'(\\110. 11,'1 '\TIIl, j)(\i, .,



em S. Vicente:
P. Afonso Braz
P. Adão Gonçalves
P. Baltasar Fernandes
P. Manuel Viegas
P. José de Anchieta (Bup.)

em S" Paulo de Piratininga:
P. Vicente Rodrigues, Prepósito
P. Manuel de Chaves
P. Simeâo
P. Antônio Gonçalves
Irmão João de Souza
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"Há bastante trabalho em visitar tantas povoações co-
mo há o acudir a tantas necessidades em tão diversos lu-
gares, distantes três e quatro e até sete léguas ... " (162)

Os proprietários do Engenho ·S. Jorge dos Erasmus sem-
pre foram bem relacionados com os padres da Companhia,
embora já se houvesse dado qualquer rusga entre um dos
Schetz e os padres. Não teve, porém, maiores conseqüên-
cias. O motivo foi de somenos importância, pura questão
do fôro íntimo do querelante, que, parece; refletindo, cor-
rigiu-se. Foi uma questão de ligação ilícita, tão habitual
no S. Vicente da era dos quinhentos.

/

era falecido o Sr. Melchior Schetz (64) no tempo daquelas
turbulências de Antuérpia".

A morte de tão alta personalidade tão cheia de servi-
ços à causa católica na Europa, teve grande repercussão no
Brasil e "por não faltar nossa parte a nosso ofício e a muí-

.ta caridade que tem V. M. à nossa Companhia muitas mis-
sas lhe dissemos por tôda esta costa como nos obriga a
razão". '

Não se achava a indústria do açúcar em maré de pros-
peridade, ao contrário, desde uns 10 anos a esta parte, a
fabricação de açúcar em S. Vicente mostrava-se decaden-
te. A falta de braços escravos era a maior causa dêste es-
tado lastimável.

A intranqüilidade em que se vivia até então era outra
causa. Uma, porém, de natureza moral não valia para esta
situação da' decadência da indústria do açúcar, a deslealda-
de dos administradores. (165) Êles tinham o vício de tra-
balhar cada um pro domo sua .

"Sempre trabalhei porque os feitores de V. M. vivessem
conformes", mas êles divergiam e brigavam.

c Dentre. os mais considerados estavam João Batista
Maglío, cujos filhos Isidro e Luís chegaram da Europa e
se achavam em S. Vicente.

As relações entre patrão e empregado não pareciam
ser amistosas pois que aquele queixava-se dêste. "Eu o com-
preendo (Gaspar Schetz) muito bem, aqui onde estou e ain-
da que de uma parte muito me compadeço de V. M., por
outra contudo me alegro in Domino, pois tão particular-
mente ama a V. M. que o toma por caudilho dos seus e tan-
tos trabalhos lhe comunica por sua Igreja .e pela república
aos -quaís certo haver-se de seguir muito estimada glória.
(166 )

As comunicações entre S. Vicente e o Rio de Janeiro
./ não deixaram nunca de ser ativas, tanto na guerra como

na paz. .
Sendo esta Capitania um dos esteios da situação polí-

tica da nova cidade de S. Sebastião, era natural que os seus

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AO P. GERAL
FRANClsco DE BORJA - S. VICENTE

10 DE JULHO DE 1570

Aos 10 de julho. de 1570 a missão jesuítica se compõe:

\

CARTA DE JOSÉ DE ANOHIETAA GASPAR SCHETZ
BAHIA - 7 DE JUNHO DE 1578

"Todo o tempo que residi em S. Vicente, procurei de
socorrer a casa de V. Mercê com os ministérios de nossa
Companhia como também agora fazem os Padres que lá
estão. Resido agora nesta cidade da Bahia porque me dei-
taram as costas o cargo de Provincial, mas para outubro
espero lá volver a visitar aquela terra, com a graça de Nos-

- so Senhor". (163)
Os filhos do feitor do Engenho S. Jorge, João Batista

Maglio, de passagem pelo pôrto da Bahia, foram ao Colégio-
dos Jesuítas em visita ao Padre José, e "deram notícia que

(162) Cartas ] esuíticas, págs. 257, 258.
.Nota: O original desta carta' acha-se entre nós, enviada de Roma à Pro-

víncia do Brasil. Affonso de Taunay que examinou a. caligrafia consi ICI'a co-
mo documento das mãos do Venerável Padre.

(163) Cartas ] esuíticas, pág, 265.

(164) "Os Schetz da Antuérpia e de S. Vicente" por F. Sornmer publica-
do na Revista do Arquivo Municipal I1.Q XCIII, pág. 75, São Paulo, 1943.

(165) "Os Schetz da Antuerpia e de S. Vicente", F. Sornmer, Revista
do Arquivo Municipal, n.v XCIII, pág. 83, São Paulo - 1943.

(166) Anuncia-se como um dos documentá rios mais importantes c' IV
Centenário de São Paulo, a vinda da Bélgica de cartaz e papéis dos proprie-
tários do famoso engenho São Jorge. Fundado por Martim Afonso ele Sonsa
e seus sócios, , .



432 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGl1...\FICO;:DE S. PAULO

. capitães e outras pessoas' de responsabilidade na vida civil
e religiosa, se amparassem mutuamente ..

O Governador ffitlvador Correia de Sá mandou a S. Vi-
cente a sua canoa para nela seguir o P. José de Anchieta
que lá se achava em 1779 depois que assumira o cargo de
Provincial. Não está esclarecido ainda hoje a razão por que
Anchieta que era Provincial do Brasil com residência fix·a

, na Bahia, se achava naquele ano em S. Vicente, ou melhor
em S. Paulo dePiratininga donde escreveu: "Depois que eu
vim até agora, andei por estas aldeias negociando gente
para a viagem, pouca achei porque tôda ela é pouca". 067,

CARTA DE J. DE ANCHIETA AG>CAPITÃO JERõNIMO
LEITÃO- DE SÃO PAULO AS. VÍCENTE ~. 15-11-1579

O capitão-mor de S. Vícente.: Jerônimo Leitão a quem
escreve também era interessado em que o padre não par-
tisse só, mas levasse com êle uma leva de gente píratínín-
gana ..' "Porque ela (canoa) com ajuda de Nosso Senhor .bas-
tava para me levar, todavia bem sei que nem com isto V. M.
me há de deixar ir só".

Homenagem à pessoa do Provincial de quem o capitão-
mor, de longa data, honrava-se de ser amigo?

Receio de algum perigo na travessia das 10 léguas de
distância entre um pôrto e outro? • / .

Outro motivo de ordem mais secreto que só os 3 ho-
mens: os 2 capitães e o ,Provincial do Brasil sabiam?

Interêsse do P. Anchieta para que os homens de Pira-
tininga fôssem com êle para o Rio, era bastante grande.
"E por isto não quero partir de cá até não aviar a gente e
levá-Ia comigo porque se a deixar à sua discrição não sei
quando 'partirão". •

(167) éarta's Fesuiticas, pág. 268. Idem Af fonso de E. Taunay, Antigos
AspectosPaulistas, pág, 375, São Paulo, 1927'.

Nota: Esta carta cujo original se encontra no Museu Paulista, foi objeto
de uma cerimônia muito tocante, por parte de alguns intelectuais de São Paulo,
Paulo Prado à frente, ao ser ela entregue ao Diretor do Museu a 29 de abril
de 1926. .

"Esta carta, como se a tivessem posta no correio levou 347 anos a peregri-
nar pelo mundo em fora, -até voltar aos céus e terras donde partira" HSl'il11falou
Paulo .Pradncorri-a maior .emoção.

Foi, adqtiiridapor uma transação original. Trinta subscritores 'uj S nu- ,
mes estão gravados em' documento, ofereceram cada um uma saca 1· café, ri r1111 I
de comprar elos antiquários ing] SCs Ma'g-~s, Br 55 o l)rccioso pupel. , , ,

------ -~~-~~

.Anchíeta .toí. ao seu conhecidosurrão píratíníngano
ém 'busca de gente da sua confiança para levar consigopára
mais uma ernprêsa em bem do Rio de Janeiro. Mas, a gen-
te era escassa. "Antônio Monteiro conseguiu 20 mancebos,
com seu irmão João Femandes,os quais partirão segunda-
feira querendo Deus, mas não pude acabar com êles que
fôssem senão por um caminho velho da Borda do Campo.
E lá hão de esperar por canoa".

S. Paulo possui neste ano' mais um templo: a Capela
de' Nossa Senhora de Guaré, graças à benemerência de Do-
mingos' Luís, por alcunha o "carvoeiro", havendo já nela
celebrado com pompas bProvincialJ osé de Anchieta de
passagem por S. Paulo. . .

Com êste cavalheiro conseguiu ainda menos. "Não
achei de sua banda gente para tirar.",

Com tudo isto vão 15 a 15 cornparthetros entre os quaís
o Oáirobaca que se achava muito prevenido contra o Domin-
gos Luís e para evitar aborrecimentos resolveu ir também.
E vai sem paga. .

"Faço contas de partir terça-feira ç0Il! êles por água. "
E até sexta ou. sábado ser no Cubatão com a ajuda de

Nosso Senhor", '. .
Segue Domingos de Paiva escoteiro, levando ao capitão

Jerônímo Leitão esta carta, para que' êle dê providência de
enviar as canoas aos portos pata êles seguirem. As canoas
devem estar rornídas de tudo "porque esta gente não leva
mais que arcos e' flechas, como V. M. mandou".

Que melhor a fazer? Partir imediatamente barra a fo-
ra ou ir buscar-lhes comida antes do embarque?

Vão também índios carijós. O de norhe Alonso que se
achava em Piratininga segue com: receio do carvoeiro. Pede
ao capitão que providencie para que nada lhe' aconteça.

Caírobaca reclama também de Antãd Nunes o achade-
go de um escravo que êste lhe tomou em' Píratínínga,
pois está, sem roupa" e deseja ."achá-Ia felta quando de' cá
fôr".
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significar que êle passaria menos para a .hístória da Capi-
tania de S, Vicente, ,do que para a hagiografia universal.

CARTA _DO p, MANUEL VIEGAS AO P. GERAL
CLAUDIO AQUA,VIVA - S. VICENTE, 21-Il1-1585

"Jesus fique em vossa alma e nunca dela se aparte,
ainda que de muitos inimigos seja. combatida. Amem. E
a Virgem Maria sua Mãe e Mãe de piedade vos dê sempre
o leite de sua consolação, de cuja doçura sejais tão cheio,
que assim como lhe pedis que seja para convosco Mãe, assim
vós sejais para com ela filho humilde, casto, obediente até
a morte. Amem. Esta bênção vos deixo por despedida, e vos'
peço que a metais no coração. E quando vos virdes atribu-
lado, lançai mão dêste papel, e presentai-o ao Senhor, e di-
zeí-lhe : "Senhor, o que está em vosso Iugar.ime deixou esta
bênção. Cumpri-a vós pelos merecimentos de vossa Paixão,
e da Virgem Maria vossa Mãe e Senhora minha". "Eu con-
fio que vos ouvirá e consolará, e isso também lhe pedirei
sempre. Tendo isto em muita estima, como a derradeira
manda de vosso Pai, que muito vos ama, e rogai-Ihe sem-
pre porêste pobre pecador. Amem". (168)

Era ,Superior da casa de Santos em 1585, o P. Pedra
Soares. Na sua pessoa se juntaram duas estréias, A estréia
da casa dos padres jesuítas na vila de Santos, e a sua, pró-
pria escolha como Superior. A mudança para Santos da ,
casa de S. Vicente, por volta de 1585, deve-se à boa vonta-
de do capitão-mor Jerônimo Leitão, coadjuvado pelo povo
e pela Câmara, cujos membros. ofereceram o próprio prédio
onde funcionava para que os padres da Companhia ali se
instalassem. Já ao tempo do P. Anchieta, havia uma ten-
tativa dessa mudança. A vinda do P. Visitador neste ano
deu confirmação à nova fundação. (169)

Neste ano Sant9s recebe a visita do P. Cristóvão de Gou-
veia, segundo visitador da Província do Brasil. Traz em
sua companhia como secretário o P. Fernão Cardim, de
tão notável memória como polígrafo 'da era quinhentista.
(170)

"Chegou aqui a esta Capitania de S. Vicente a 17 de
janeiro de 1585 e com a sua' chegada e vinda muito nos ale-
gramos". (71) , . •

Não foi por parte de seus pares que o P. Cristóvão de
Gouveia foi bem recebido, entre, os seculares também o foi
"e com a sua vista e bom modo de tratar e bom modo de
falar com todos se alegraram e consolaram todos". /

A sua palavra de ordem a seus filhos em S. Vicente foi
que se estudasse a língua dos, indígenas com tôda a atenção
de modo a ninguém que pertença à Companhia deixe de fa-
zer a catequese por não poder falar o idioma indígena em
todos os seus dialetos.

"Êle deseja prover tódas estas casas e tem grandezêlo
de conversão dos gentios do Brasil e manda que todos são
para Isto, aprendam e saibam a língua da terra, e à ne-
nhum consente que se ordene de ordens sacras, e ainda que
sejam muitos para isto, sem que primeiro saibam e apren-
dam- a língua da terra" (72)

Esta ordem tinha de fato, a maior oportunidade, porque
eram poucos os que tinham esta concepção, "o que foi bem
ordenado por V. Paternidade porque saiba V. Paternidade
que muito poucos a queriam aprender e saber e dar-se a ela.
Tudo~era darem-se as letras e serem pregadores dos portu-
guêses, e subir ao' púlpito a pregar aos brancos e não se
lembram desta pobre gente de lhe pregar em sua língua".

"No Japão são muito necessárias (as letras) porque é
gente de melhor saber e subtil engenho e é necessário sa-
ber: responder às suas 'subtis perguntas, mas para cá, para
está gente do Brasil; poucas letras bastam e quem nesta ter-
ra 'sabe a língua dela é aqui teólogo". (73)'

,
CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AO IRMÃO ANTôNIO

RIBEIRO AO DEIXAR S. VICENTE

I

(17\:) Serafim :Leite, História-ela Companhia de Jesüs 110 Brasil, Volume
IX~pág, 384 :... " _ _ " , .'

, '(172f Seraf im Leite, .História da. Companhia ele Jesus .no Brasil. VaI.
]X ..:.....pág 38'1, ' . _. "

(173)' Serafi1l1 Leite, Histó;'ia cl;íCollljJanltiit de Jesus, VaLI X, pág. 384,
O próprio P. Viegas não faz de si mesmo nenhuma modéstia : "Eu digo a VOS"
sa Paternidade, que não darei a minha língua por tôda a sua teologia e folgaria
que eles ficassem' C0111a sua teologia e soubessem também a lingua". ,

() l'. Viegas é autor dos seguintes trabalhos: '..' "
1) l.Jout rina c Vocabulário na liugua : Maromemins. ,
2) Arto de (;r:\ll1átira na líllgua dos Ma romemins, (COIl1 (( ('ola],()J',tçãi!l (I"

I', 11\'11 ictu ) .

(168) Cartas J esuíticas, pág. 271.
(169) Azevedo Marques, Apontamentos Históricos,' Geográfico', i grit·

í icos, Estatísticos e Noticiosos da Província ele São Paulo, Tomo T, llág. 163,
(170) Fernão ardirn, Narrativa Epistolar ti uma viagem rn MiR" fi ,li

suitica. Tratad s ti;\' T, rra (; ut du' I1rasil, póg. 247, Bm"ilhll;\' 19 ,
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Êste partic~Ia~. conceito já foi formulado por muitos
padres, que aqui v~era~ e aqui trabalharam. "E muitos pa-
dre~ que vem de Ia teólogos, nos dizem que se pudesse ser
danam metade de sua teologia pela língua". . '

A presenç~ d~ P. ~ristóvão de Gouveia em S. Vicente
~r?uxe a.o I?elO vIcen,tmo um grande bafejo em prol dos
IdlOma;smdIgenas. Ja se podia distinguir vários dialetos e
uma língua geral, unive,rsalm~n~e falada pela indiada, vi-
v~ndo n~..scostas do pais. DIstmguia-se porém, a exíst n-
C:Ia de dIaleto. falado por tribos como que isoladas. ou loca-
llza~~s e por ISto m~smo diferentes no seu modo de viver.

Agora com .a vínda e chegada do p,. Visitador, se há
de a~nr agora aqui em S. Vicente uma porta nova de um
gentio que se chama Maramemim e com estes Maramemins
se. ajunta ~:mtragente que se chama Carojó e com estes Ca-
rOJ?s se ajunta outra gente .que se chama Ibira-ba-qui-iara,
~,toda. esta gente t~m un-:a lmgua de que eu já. sei muito e
Ja, a~:u temos um filho deles, que já é cristão. Ainda é ra-
paz, ja sabe be.ma doutrina e tôdas as cousas da terra, outros
levaram daqui os Padres para o Colégio da Bahia". (74)

Esta aproximação através do idioma foi muito feliz para
amb~s as partes. Oxalá tivesse ela p'revalecido sempre nas
reíacões entre os colonizadores e os índios desde os primei-
ros dias e em tôdas as latitudes da terra brasílica.'

: As possibilidades para esta comunhão de vida entre os
dois povos que se enfrentavam nunca foram fáceis. "Esta
gente e muito boa e amigável, e tem boa inclinação e folga
m~Ito de saber e aI?render as coisas da nossa santa fé ...
S~Ib~,V~~sa_Patermdade que nas mais aldeias não sendo
cristãos ja tem cruzes arvoradas e levantadas". (75)

Não se foi embora o P. Visitador Cristóvão de Gouveia
sem encarregar a .êste notável tupinôlogo P. Manuel Viegas
de fazer a. conquista desta família dos maromemins dife-
rente dos tupis, que já estabeleceu contato com os padres
a quem chamam Arê. (76)
.' "Está esta .gente m1:litoperto aqui de S. Vicente e já.

algumas suas filhas ~ fIlhos estão com os brancos e algu-
.f!1ase algut;~ que eS,taocom os brancos são já cristãos e se
confess~m ja pela língua dêstes nossos índios que se cha-
mam tupim". (177) ,

CARTA DE MARÇAL BELIARTK ~BAHIA
9 DE AGôSTO DE 1592

. Marçal Beliarte, que era Provincial da Companhia de
Jesus no Brasil, desde janeiro de 1588,' visita a Capitania
de S. Vicente em 1591. Conta os perigos por que passou.

"Porque deixando os perigos do mar e navegação (Deus)
nos livrou quasi milagrosámente de uma armada de ínglê-
ses Iuteranos que por esta costa anda, havendo tomado ou-
tro navio de nossa Companhia e feito, nos que iam nele,
grandes pesquisas por nós. Depois do qual deram na Ca-
pitania de S. Vicente,. que é a última da banda do sul, e,
tomando-a de improviso, a entraram,' e queimando uma vila
tôda, e parte da outra, fazendo grandes desacatos à:B ima-
gens, templos, relíquias, etc. Os nossos, contudo; tiveram
algum' tempo para se acolherem,' consumindo primeiro o
Santíssimo Sacramento, \e levando a prata e alguns orna-
mentos. Depois de haverem estado os inglêses quarenta
dias senhores dá terra, e feito muitos insultos, se partiram
com intento, segundo cremos, de passar o Estreito de Ma.-
galhães e dar no Peru".

"Tôda a nossa pobreza roubaram e desejaram bem e
procuraram haver os Nossos às mãos. ..Entraram a 26 de de-
zembro de 1591 e foram a 3 de fevereiro de '1592. E porque
aquela terra ficou sem defesa alguma, por lhe haverem êles
levado tôda a artilharia, com intento de fazerem ali sem-
pre escala e fornecerem-se de bastímentos, ordenei aos. No~-
sos, que, não tenham ali mais fato que o que, em os ínglê-
ses entrando, se possa logo levar e passar à serra, em terra
firme, onde tudo é seguro". (178)

O último decênio do século XVI na Capitania de S. Vi-
cente não corria como sería de esperar.

convivia com os Maromemins, indo da casa de Santos até a barra da Bertioga,
éI ensinar os princípios da religião aos mesmos.

Diz o P. Pero Rodrizues seu primeiro biógrafo que foi num dêstes coló-
quios que o P. Anchieta= teve O' prenúncio da derrota de Dom Sebastião na
A f rica, ocorrida a 4 de agôsto de 1578.

(Anais da Biblioteca Nacional, Vol. XIX, pág. 26).
(Serafim Leite, Os Jesuítas e os índios Maramomis na Capitania de S.

Vicente, Revista do Instituto Histórico de São Paulo, Vol. 32 - pág, 253).
C 178) Serafim Leite, História da, Cia. de Jesus, tomo I, pág, 265, Carta

de Beliarte, Bahia, 9 de agôsto de 1952, Bras. 15, 409.

---_.-
(174) Serafirn Leite, História da Cia. de Jesus, pág. 385.
(175) Ibidem, pág. 385.
(176) Ibidem, pág, 385.
(177) peve-se êste entrelaçamento reconhecido pelo P. Manuel Viega'S.
bons oÍlCIOS do Venerável P. José que desde os seus tempos de Superior

aos
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CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AO P. GERAL CLÁUDIO
AQUAVIVA- 7 DE SETEMBRO DE 1594

\

O autor do sacrilégio sofreu uma forte reação contra o
seu ato sendo castigado exemplarmente. (181)

O Colégio de Píratínínga, em 18 de janeiro de 1590, la-
mentou' o passamento de mais um dos s~us fu??adores,. o
Padre Manuel de Chaves, de quem Anc~let~ dizia que ele
"suspendia os arcos guerreiros entre os. m?I~S e os portu-
guêses. Nunca enquanto esteve em Píratínínga se abriu
uma guerra entre uns e outros". (82) .

"Desde abril de 1590 a população de São Paulo de PI-
ratininga por intermédio da C~mara do P?VO começa a
apelar para o capitâo-mor pedindo garantl~s_ contra as
ameacas dos índios. Êstes andavam em ebulição contra a
vila é as áldeias adjacentes. (183)

. Dá-se aqui mais uma c?~ncidência' de.stas qu~, é dad?
ver na vida da missão jesuítíca daquela epoca.. Uma so
vez o Padre Manuel de Chaves se ausentou e fOI o n;tesmo
que rompessem a guerra que com sua presença depois pa-
rou, durando a paz tôda a sua vida, 'eacabando com a sua
morte". (84) ..

O têrmo final dêste período, para os que' hoje sabem,
o que se seguiu, tem o valor de um prenúncio das lutas que
anuviaram o céu de São Paulo. .

O Colégio dos Jesuítas não era mais. o centro da vida
civil e social. Não era mais o centro de comando donde par-
tiam as ordens para serem cumpridas por todos, brancos e
índios.

O Padre Beliarte não pôde fazer de novo sua visitação,
ordenando que o P. Anchieta fizesse a 'vísítaem seu lugar
'nas capitanias do Rio de -Janeiro e de S. Vicente.

Continuava em S. Vícente o P. Pero Soares e com 'I
o P. Domingos Ferreira como superior de uma das. casa .

Em Santos construia-sea nova igreja sob a direção d
Irmão Francisco Dias .. As obras eram patrocinadas pela
caridade dos santistas. Infelizmente grande parte das es-
molas se perdera por ocasião do ataque dos corsários in-
glêses do Cavendísh, em 1591. .

A casados padres fôra ocupada. Um dos píratasen-
controu no' quarto que lhe coube um pequeno tesouro. "Estão
caixa .estava bem pregada e tinha os ângulos ornados de
veludo brahco.PuxandQ-a para mim, vi _que pesava .bas-
tante; despreguei-a e econtrei nela mil e setecentas pías-
tras (cruzados) valendo cada piastra quatro shillingsin

o

-

glêses .: Assentei morada .nesta cela e ninguém soube do meu
feliz achado: (179) - . . .

As desventuras da Capitania "por uma parte saqueada
pelos inglêses e por outra parte se levantaram os Brasis e
mataram alguns homens" não. davam o sossêgo necessário
para a doutrinação. .

Os índios tupíníquins fizeram contra S. Paulo e suas
aldeias uma investida muito séria, acudindo-os o capitão-
mar Jerônimo Leitão com gentios e portuguêses de Santos.
O Padre Pero Soares acompanhou esta expedição por exi-
gência dos Portuguêses.

Os danos maiores verificaram-se em Jeribatiba, cuja
igreja foi incendidada e as imagens depredadas inclusive a
estátua muito venerada de Nossa Senhora da Conceição, a

. qual gozava por parte dos jeribatibanos de especial devo-
ção. (80)

(179) Sera tim Leite. HisÍt1ria ela Cia. ele JéSlIS, pág. 266, citando Kniíre.
Narração ela viagem, 190-191.

'(180) Desde o tempo do velho João Caiubi, é perceptível esta afeição ,IR
gente desta aldeia pela Virgem Santissim», lê-se jJáginas atrás, que t1l11 Índio
ensinado em .Ieribatibn bateu-se 'valentemente contra um magote de tiipiuinqins
para tomar das mãos de um dêles uma imagem ele Nossa Senhora que o mesmo
havia' roubado na bagagem de uns portuguêses que viajavam por entre êles e
fo ram trucidados tendo como guarda-costas algulls dêstcs índios c ristiauizados
de Jeribatiby. . _

(181) Serafim Leite, História da Companhia ele Jesus, no Brasil, Volume
I - pág. 294.

(1,82) Ibidem, . ,. Ceoaráf Biográ-
( 183) Azevedo Marques, Apolltal~1elltos Hl~toncos, . eogi a lCOS, • 01 46

ficos Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo, Tomo TI, pag. 3 .
(184). Serafim Leite, ibidem.


