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"Este Brasil he já outro Portugal." 

Fernão Cardim, antes de 1590 ("Tratados" 
(Rio, 1925) p. 104. 
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PREFACIO 

Disse Capistrano de Abreu, e, de tal autoridade, nunca 
será de mais que se rediga, a história do Brasil não se 
poderia redigir antes da história da Companhia de Jesus 
no Brasil. Com os seus arquivos cerrados< á investigação, 
como tentar tal história, sem a colaboração da gloriosa 
Companhia, que educou o Brasil infante e ncs deu as dire
ctrizes de maioridadef 

Foi quando, chegado o momento, nomeou a SociedadB 
de Jesiis um dos seus, capaz entre capazes, para o mister 
de devassar seus documentos inéditos e publicar toda a 
verdade dêles, dando a conhecer factos ignorados, recti
ficando outros, deturpados até, sobre os próprios, expondo 
a versão dos arquivos. . . Vai ser obra memoravel, que 
servirá ao Brasil e honrara a Companhia. 

Mas, na fábrica de grande edificio, sempre M · can
teiro próvido sobra cabedal de arte, que não entra na 
traça de suas fundações e pilastras, parêdes e altares, e 
demandam, pelo nienos, um musêu: é este livro feito dêsse 
material. Nêle se reunem estudos preliminares, lições 
de história do Brasil, umas que não importavam á da 
Sociedade de Jesus, todas essenciais a nossa historia, e 
são êsses prelúdios, que êste. livro ence"ª· 

São páginas de mestre, que os entendidos apreciarão, 
6 serão como que o prefácio da história sist,emática, que 
vai ~ir. . . Que dizer do autor delas, o Dr. Serafim 



Leite, S. J.! A escolha de seus pares, êle bem par dos 
. mais, já diz muito. Os seus estudos publicados no 
"Jornal do Commercio", </.o Rio, ditos nas Sociedades 
sábias do Brasil, dos -quais, sucessivamente sempre fez 
gabo e galardão a Academia Brasileira, revelam como os 
leigos ratificaram as cartas de crença, dos religiosos. 
Finalmente, em concurso público, um grande prémio 
sobre a história da fundação de São Paulo, lhe foi confe
rido. · Agora é apenas o re1nate do livro, que reune, num 
corpo, essa sabedoria esparsa. 

Como nem êle, nem nenhum dos seus poderia dizer 
isso, pois, - para a grandeza não lhes escasseia nem a 
modéstia, - estou aqui para dizê-lo, desautorizada1nente 
embora, por nós, que tanto devemcs à Companhia de 
l esus, - que nos fez a nossa história inicial -, e que 
ficaremos a dever ainda a um dêsses grandes jesuítas, 
que no-la conta - como só êles poderiam fazê-lo - essa 
história... · 

Lisboa, natal de 36. 

AFRANIO PEIXOTO 



NOTA 

Estas humildes e.páginas> são de tríplice feição: 

Con ferêocias ; . 
Apresentação de documentos inéditos; 
Parágrafos da «História da Companhia de Jesus no Brasil> 

da antiga Assis· ência de Portugal. 
Portugal, Brasil, J esuitas... unidos numa obra comum de 

civilização cristã. 
Tendo cada <página> a forma pr6pria do seu gênero, dá-lhes 

unidade a todas o versarem, na realidade, a história do Brasil, e 
terem, como substratum, notícias hauridas nos documentos coevos, 
cuj os autores, ·muitos dêles, foram simu~taneamente testemunha 
e objecto dessa história. 

As fontes impressas anotam-se nos lugares correspondente'!· 
As manuscritas i;,rovêm de diversos arquivos da Europa. As do 
Arquivo Geral da Companhia de Jesus (Archivttm S. I. Rommium) 
indicam-se com a denominação latina, abreviada, da procedência. 
e com o número do códice e f61ios respectivos. 

Abreviaturas usadas: 

Eras. (Brasilia). 

C ongr. ( Congregationes). 
Hist. S oe. (Historia Societatis). 
Lus. (Lusitania) . 
0/>P. NN. (Opera Nostrorum). 

S· L. 
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INFLUÊNCIA R.ELIOIOSA NA FOR.MAÇÃO 
DO BR.ASIL 

GONFER8NCIA NO CURSO DE 
FfiRIAS DA FACULDADE DE 
LETRAS DA UNIVERSIDADE DE 

LISBOA 

(8 DE AGOSTO DE 1935) 

O Brasil nasceu cristão. Ilha de Vera-Cruz lhe 
chamou o seu primeiro historiador, que foi também 
um dos seus descobridores. Se depois, por ser a terra 
abundante de pau brasil, lhe ficou o nome de Terra 
do Brasil, nem por isso se pode suprimir a pagina 
histórica de Pero Vaz de Caminha, primor de simpa
tia e observação. 

Na armada de Pedro Alvares Cabral iam alguns 
franciscanos, missionários da 1ndia. · O superior dêles, 
Fr. Henrique de Coimbra, disse missa no recife da Co
roa Vermelha, costa de Pôrto-Seguro, no dia 26 de 
Abril de 1500 (domingo de Pascoela). Assistiu a gen
te da armada e junto do Capitão via-se "a bandeira de 
Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre 
alta da parte do Evangelho". Alguns duzentos índios, 
com os seus arcos, andavam a distância na praia. 
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Do recife era preciso passar à terra firme. O acto 
oficial da posse do Brasil realizou-se na sexta-feira 
seguinte, que era o primeiro de Maio. Em vez do 
habitual padrão arvorou-se uma cruz ou melhor uma 
cruz-padrão. Vítor Meireles e Pedro Peres fixaram 
em telas conhecidas êsse acto augusto. Pedro Alva
res mandára construir uma grande cruz, de madeira 
indígena. Escolhido o sítio, trouxeram-na em procissão . 

. "Plantada a cruz, diz Caminha, com as armas e divisa 
de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam pregado, ar
maram um altar ao pé dela. Disse missa o Padre Fr. 
Henrique". Ao lado de Cabral assistiam Bartolomeu 
Dias, descobridor do Cabo da Boa-Esperança, Nicolau 
Coelho e outros heróis da índia. Estavam também pre
sentes uns cinquenta ou sessenta índios da terra. Quan
do êles viram os Portugueses a carregar a cruz para o 
sítio onde se devia arvorar, chegaram-se e ajudaram-na 
a trazer. Foi o seu primeiro acto de cooperação. Não 
foi o último, naquela jornada célebre. Durante a missa, 
quando se erguiam os Portugueses, erguiam-se os índios, 
e se ajoelhavam, ajoelhavam também. " E quando levan
taram a Deus, que nos pusemos de joelhos, ê,es se puse
ram todos assim, como nós estávamos, com as mãos le
vantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a 

· Vossa Alteza que nos fêz muita devoção". 
Tem a data dêste dia a carta que Pedro Vaz de 

Caminha enviou a D. Manuel, o Venturoso. Antes de 
a terminar, expõe a sua opinião: "Segundo o que a 
mim e a todos pareceu, esta gente não lhe falece outra 
cousa, para ser tóda cristã, do que entenderem-nos; por
que assim tomavam aquilo que nos· viam fazer como nós 
mesmos; por onde pareceu a todos que nenhuma idola
tria nem adoração têm". E, dando notícias e esperan
ças do que a terra poderia ser, acrescenta: "Contudo o 
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melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será 
salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente 
que Vossa Alteza em ela deve lançar". 

No primeiro contacto de Portugal com o Brasil, fi
cou arvorada a Cruz. Era um símbolo e uma promessa. 
Mas não era ainda a semente. Esta viria, prolífica e 
abundante, quási meio século depois, em 1549, com a insti
tuição do Govêrno Geral e a chegada dos Jesuítas,.., . 

F actores religiosos. 

O período intermédio faz lembrar certas casas apa
laçadas. Depois duni pórtico majestoso, segue-se o cam
po ao ar livre, com alguma árvore ou estátua, aqui e 
além: só mais distante se ergue o palácio que se busca. 
Nestes 49 anos aportaram ao Brasil, nas regiões de Pôr
to-Seguro e Santa Catarina, alguns religiosos, que não 
chegaram a aprender a língua brasílica. Um dêles mor
reu afogado no Rio do Frade ( daqui o nome do rio) e 
os outros foram mortos pelos indígenas, segundo a ver
são de Anchieta. Da sua actividade apostólica não fica
ram vestígios. 

Alguns sacerdotes seculares completam o quadro do 
clero neste período obscuro. Mas esta gente ia para o 
Brasil ou por ser indesejável em Portugal ou por moti
vos de interêsse imediato, como os próprios colonos. 
Nestas condições, não se elevavam acima dêles. Sem 
defesa espiritual suficiente, enredavam-se, em geral, nos 
meandros da mancebia. Esvaía-se o zêlo; anulava-se o 
prestígio, e faziam mais mal do que bem com o exemplo 
de uma vida livre e interesseira, em desacôrdo com a pró
pria vocação. 

Depois da chegada dos Jesuíta'>, melhorou a condi
ção daqueles sacerdotes. E a pouco e pouco foram-se 

2 - P. H, IILUIL 

.. 
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erigindo os quadros hietárquicos : a diocese da Baía, em 
1551_; a Adminis,tração Eclesiástica do Rio de Janeiro, em 
1576. Os portugueses tinham os seus párocos. 

, A seguir a 1580, isto é, mais de trinta anos depois do 
apostolado dos J esuí'tas no Brasil, vieram estabelecer-se 
na Colónia os Beneditinos, os Franciscanos ( agora de modo 
fixo) , e os Carmelitas. A actividade dêstes diversos Re
ligiosos começou a sentir->Se no fim do século e nos se
guintes. :8les, com. 'O clero secular, concorreram com a 
sua parte, preciosa· sem dúvida, pa,ra a cri.stianização da 
terra. Mas todos os historiadores afirmam unànimeipen
te, em face dos documentos, que a Companhia de H-sus, 
foi a iniciadora dlo movimento espiritual db Brasid, gurian
do por s$ mão, segura e maternal, o despertar da grande 
nação para a civilização cristã. 

Sem desconhecer o concurso dos demais, pode-se, sem 
· receio, emitir esta proposição exacta: a história da Com- , 

panhia de Jesus no Brasil, no século XVI, é a propria 
história da formação do Brasil nos seus elementos cate
quéticos, morais, espirituais, educativos e cm grande pairte 
coloniais. A contribuição de outros factores religiosos 
não modifica sensívelmente êstes resultados. 

Á Companhia de Jesus. 
.,)-

A Companhia de Jesus tinha nove anos de existência 
oficial, quando chegou ao Brasil em 1549. Período, por
tanto, que se pode chamar de expansão, caracterizado pelo 
espírito de iniciativa, <liciplina criadora, entusiasmo que 
facilita a conquista. Quinze dias depois de chegarem, já 
tinham os Jesuítas desencadeado a ofensiva contra a igno
rância, contra as superstições dos índios, e contra os abu
sos dos colonos. Abriram escolas de ler e escrever ; pe
ciiram a Tomé de Sousa que restituisse a suas terras os 



PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL 15 

índios injustamente cativos; iniciamm a campanha contra 
o hábito de comer carne humana: catequese, instrução, 
obras sociais, colonização. . . · 

Indiquemos alguns factos característicos que ajudem 
a conhecer a formação do Brasil, expressa naquela sua tão 
elogiada unidade de língua, de religião e de território, 
tríplice unidade que faz o orgulho do Brasil e é um re
fl.exo do método colonizador de Portugal. Falando-se 
da Companhia de Jesus no Brasil, não se pode abstrair da 

1 nação que a enviou lá e lhe proporcionou os meios mate
riais ; prestígio bastante para desenvolver os seus recur
sos, et imprimir naquela terra virgem a feição que possui 
de incontestável grandeza. 

Catequese e adaptação. 

Na Baí'a, à chegada do Governador Geral, estavam 
o Caramurú, com alguns portugueses, e os seus filhos e 
netos. Dois dias depois, a 31 de Março de 1549, cele
brou missa o P. Manuel da Nóbrega, superior dos Jesuí:
tas ( e foi a primeira que eles disseram no Brasil) à 
sombra dum grande cruzeiro, feito de paus. Assistiu o 
Governador Tomé de Sousa e todo o arraial. ' 

Depoii, os Padres puseram-se a observar a terra. E 
a visão inicial foi boa : e assim lhe ficou para todo o 
sempre! 

Enquanto o Governador tratava da fundação do Sal
vador e da posse da terra, os Jesuítas cuidavam da con
quista dos espíritos. 

Não perderam tempo com adultos. Sabiam perfei
tamente que as menta.idades se formam na juventude. 
Também sabiam que para atraír crianças não há como 
crianças. Em 1550, trouxe a segunda expedição de Jesuí-

• 

• 
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tas alguns meninos orfãos, colhidos ao acaso na Ribeira 
de Lisboa, educados já no Colégio que fundara Pero 
Domenech. :8stes órfãos de Lisboa seriam os agentes de 
ligação com os meninos índios do Brasil. E assim foi. 
Fraternizaram. Cada qual aprendia a língua dos outros : 
os índios, a portuguesa; os portugueses, a brasílica. Tam
bém cantavam. E os seus cantares iam por vezes bem 
longe, atingindo as almas dos pais, amantes de cantorias 
e muSica. Para captar os corações dêste gentio, permiti
ram os Padres que os meninos de casa (índios e órfãos) 
juntassem às suas canções, à moda de Portugal, as canti
gas indígenas ; enterrassem os mortos com música; 'e cor
tassem o cabelo segundo o costume da terra. Era a ada
ptação consciente; era a ponte que os. Jesuítas lançavam 
entre a vida americana e o Cristianismo: adaptação ao 
secundário, para a conquista essencial do espírito. 

Surgiram as contradições. D. Pedro Sardinha, o 
bispo recem-chegado, opôs-se, a êsse sistema. Escreveu 
um libelo contra os Jesuítas, que enviou a El-rei. Invo
cando a sua experiência da Índia, dava aqueles usos como 
ritos gentHicos. Nóbrega respondeu que a experiência 
da índia não se podia invocar no Brasil, terra de civiliza
ção rudimentar, completamente diversa. Nem se podiam 
intitular ritos gentílicos os costumes de homens, que não 
possuíam culto público nem ídolos. A conversão dos 
índios do Brasil não era questão doutrinária era questão 
de costumes. Requeria a boa prudência que se permitis
sem os indiferentes ou secundários, para atraír os índios 
com mais suavidade e os levar a abandonar, com mais 
prontidão, ·costumes fundamenta:mente maus como a an
tropofagia e a poligamia. Assim pensavam Nóbrega e os 
Jesuítas. E nesta adaptação precederam de muitos séculos 
o modernissimo Spalding . 

• 
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Antropofagia. 

O combate ao vício de comer carne humana prin
cipiou muito antes da catequese própriamente dita. Os 
padres chegaram a arrancar, em pleno terreiro, das mãos 
das velhas, dispostas já a co~inhá-lo para um banquete, o 
corpo morto de um índio. Tal audácia ia-lhes custando 
a vida. Com a ajuda de Tomé de Sousa saíram felizmente 
indemnes. E, com método e com a cooperação de Mem 
de Sá, que impôs sanções legais contra êsse terrível cos
tume, a antropofagia desapareceu em breve entre os índios, 
que se punham em contacto com os Portugueses. Foi uma 
das primeiras conquistas morais dos Jesuítas. 

Poligamia e mancebias. 

A poligamia entre os índios era bastante ·vaga. Não 
era fáci l distinguir entre as várias mulheres, que tinham 
simultânea ou sucessivamente, qual seria a legítima. 
Houve várias consultas teológicas sôbre o assunto. Os 
Jesuítas trataram, neste caso, de ser pragmatistas. E ri
giram um sistema de protecção monogâmica; favorece
ram o aldeamento dos índios. E, para que OIS lares f ôs
sem cristãos, levaram os índios a viver não em malocas 
promíscuas e comuns, mas em casa própria com terr~s 
de cultivo não longe dela. 

Pior que êste, havia outro elemento de desmoraliza
ção perene. Os brancos, apenas chegavam à terra, admi
tiam as índias em casa ; aliás as índias tinham nisso a 
suprema honra. A falta de mulheres brancas para se 
casarem com os colonos levava os Jesuítas a pedi.em que 
fôssem de Portugal orf ãs pobres, que se casariam tôdas; 
até as "erradas" achariam marido .• . 
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Mas êste caso era dificil e grave. Os colonos, vindos 
de Portugal, ou nascidos já na terra, preferiam muitas 
vezes, ter em casa uma índia, que lhes servissem ao mesmo 
tempo de criada. Quere dizer: queriam tôdas as vanta
gens do homem casado sem nenhum dos encargos matri
moniais. Porque, depois de terem em casa as índias o 
tempo que lhes parecia, ,não raro as abandonavam. O 
único recurso, que restava aos Jesuítas, era negar a êsses 
tais o acesso aos sacramentos. Pois, aínda que outros lho 
concediam, êles tiveram a coragem de o negar. l Acarre
tou-lhes isso más-vontades, intrigas e contradições? Sem 
dúvida. Mas a sua atitude constante foi um elemento 
precioso e forte para o saneamento da moralidade pública. 

Cativeiros injustos. 

A grande cruz dos Jesuítas no Brasil, e na qual ha
viam de ser afinal crucificados, foi a da liberdade dos 
lndios. 

Os índios, como tôdas as civilizações primitivas, pos
suíam espírito demasiado ingénuo para se defenderem 
eficazmente contra a astúcia dos civilizados. Ora os 
colonos precisavam de braços. Quem embarcava para o 
Brasil, ou ia constrangido (degredado), ou como funcio
nário público, ou como mercador. Em qualquer das 
hipóteses, procurava compensações materiais. E é natural; 
ninguém deixa o torrão natal por simples prazer. A terra 
era farta. Houvesse mão de obra, e seria a riqueza. O 
cativeiro dos índios nasceu dest, ideia. Em tal emer
gência, a posição dos Jesuítas, tendo em vista os princí
pios da moral e da jurisprudência da época, foi esta: o 
cativeiro pode ser justo ou injusto. Caso em que poderia 
ser justo: Está um índio prestes a ser morto e devorado 
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em ~rreiro por .wna tribu contrária. Chega um branco 
- e compra-o. Admitia-se, então, que entre perder a 
vida e perder a liberdade, era menos mal perder a liber
dade. 

Mas êstes casos eram pouco freqüentes. Por isso, os 
brancos, aproveitando-se das condições de manifesta in
ferioridade em que se encontravam os índios, introduzi
ram entre êles, em ocasiões de fome, criadas às vezes 
pelos próprios colonos, o costume nefando de se ven
derem a si próprios ou aos seus parentes, a trôco das 
subsistências ou objectos necessário.s à vida. No Brasil, 
não existia a instituição da escravatura, como na África, 
anterior à vinda dos Portugueses. :8.sse costume foi-se 
metendo, até chegar a uma quási exploração industrial no 
tempo dos Bandeirantes. Há várias espécies de Bandeiras, 
algumas de -sentido glorioso. Falamos aqui únicamente 
das expedições, organizadas com o fim expresso de cativar 
índios nas regiões onde habitavam. É o chamado ciclo 
da caça ao índio, eufemismo usado para mascarar a caça 
ao homem. Esta caça foi combatida tenaz e invariàvel
mente pelos Jesuítas, numa luta porfiada, com alternati
vas de triunfo ou de derrota. Como os índios, afinal, eram 
homens, a sua atitude, a-pesar dos seus detractores, ficará 
na históri_a da humanidade como uma das campanhas mais 
puras a favor da liberdade humana, só comparável e 
superior à que no mesmo Brasil se conhece com o nome 
de Campanha Abolicionista, bem tarde, no século XIX, a 
favor dos escravos africanos. 

Aldeamentos. 

Um dos primeiros actos dos Jesuítas para a defesa 
dos lndios foi criar aldeias próprias para êles : corola de 



20 SERAFIM LEITE 

povoações com que circundaram a Baía e outras cidades. 
Ali, adquiriam os 1ndios hábitos de trta.balhos, cultivavam 
as terras, viviam matrimonialmente, educavam os filhos. 
exercitavam as indústrias mais usuais e necessárias, que os 
Jesuítas pessoalmente lhes ensinavam, de tecelões, alparga
teiros, ferreiros, pedreiros. 

Destas Aldeias, saíram os ma:is eficazes auxiliares nas. 
guerras do Brasil contra os inimigos internos ou externQs. 

Cada aldeia tinha a sua igreja e escola. Os meninos 
índios gostavam de música e do canto, e purificavam in
sensivelmente a disposição inata para as cerimónias sun
tuosas do culto, compatíveis com a majestade e grandeza 
do cenário da floresta. • 

Obras sociais. 

Nestas aldeias tiveram os Padres ocas1ao de exer
citar mil actos de caridade individual e social. Os índios, 
acostumados a uma vida de dispersão pela selva, resen
tiam-se ao comêço do apêrto das povoações. De-vez
em-quando, eram vítimas do impaludismo, das bexigas, e 
outras epidemias. Nestas desgraças públicas, os Jesuítas, 
que já eram médicos da alma, transformavam-se em mé
dicos e cirurgiões do corpo até sucumbirem, muitas ve
zes, na liça. :Êles assi>stiam aos doentes, consolavam-nos, 
saingravam-nos. Nas Aldeias e até em vilas como São 
Paulo de Piratininga, a botica do Colégio era o reserva
tório geral de todos. No Rid de Janeiro, quando da es
tada ali da armada de F lores Va!dez e Pero Sarmiento, 
destinada ao Estreito de Magalhães, grassaram entre os 
expedicionários doenças contagiosas. Para os socorrer, 
lá estavam os Jesuítas. E dessa assistência surgiu, ou se 
ampliou em moldes efectivos, a Misericórdia do Rio de 
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Janeiro. ~les eram, às vezes, o supremo recurso do con
denado, quando lhe faltava a demais espe,.ança. João de 
Salazar e outros espanhoes iam

1 
da Costa do Brasil para 

o Paraguai. Saem-lhes ao caminho os tndios para os 
matar. Nóbre~a. avisado, salva-lhes a vida. O aventu
reiro inglês, Knivet, da armada de Cavendish, condenado 
à morte pelo Governador do Rio de Janeiro, Sa1vador 
Correia de Sá, pediu a interferência dos Jesuítas, e teve 
a vi da salva. . 

Os 1ndios nada sabiam de solidariedade e de previ
são do futuro. Nas aldeias da Baía, fundam os Padres 
oonfrarias e corporações à moda de Portugal: as primeiras 
luttiosas brasileiras datam de 1573. E era coisa natural
mente digna de ver-se .concorrerem os 1ndios, apenas sai
dos da barbárie, e em pleno século XVI, com a sua quo
ta-parte ~ra um fim colectivo. 

Métodos de trabalho. 

· A vida dos índios, quando chegaram os Portugueses 
ao Brasil, estava na escala inferior da civilização. Não 
é possível subir a um grau superior sem necessidades 
correspondentes. Os índios não as tinham. O rio ou 
o mar dava-lhes o peixe; a floresta, a caça. Vestuário 
não era preciso, sobretudo para os que habitavam as 
regiiões tropicais. l Para quê tôc.Jt;1,s as complicações civi
lizadas? Houve tempo, quando Chateaubriand escreveu 
Atala, em que a vida dos 1ndios apareceu transfiguradi,. 
e quasi simpática e superior à nossa. l Quem não co
nhece o Guarany de José de Alencar? O romance é belo, 
mas a realidade é outra. António Blasques deixou-nos 
a descrição das casas dos 1ndios antes de aldeados, das 
quais os próprios meninos, depois de conviverem com os 
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Portugueses, sentiam náuseas: "São suas casas escuras, 
fedorentas, e afumadas". E nelas os tndios, ao mesmo 
tempo, "estão rindo uns, e outros chorando, tão de vagar, 
que se lhes passa uma noite em isto, sem lhes ir ninguém 
à mão. Suas camas são umas redes podres com a ourina, 
porque são tão preguiçosos, que ao que demanda a na
tureza se não querem levantar". Afránio Peixoto, desas
sombradamente, comenta: "Esta realista descrição diz 
bem do que eram as casas e os usos domésticos dos tndios, 
de uma repelente sujidade, não aturada mais nem pelos 
seus filhos, criados pelos Jesuítas. A página deve ser 
conservada para substituir a ilusória impressão com que 
o romantismo nacionalista, político e literário, falsificou 
os nossos abo1:ígenes, no correr do século XIX. Aliás os 
documentos coloniais são concordes: o Í'ndio era assim". 

Para sair duma vida quási só vegetativa, como esta, e 
ascender aos estádios superiores da civilização, era preciso 
criar o hábito do trabalho e a necessidade dêle. Além da 
pesca e da caça, os tndios apenas cultivavam a mandioca, 
e somente para o dia a dia, e às ·vezes nem para isso. 
Pouco a ·pouco, desenvolveu-se essa cultura e fez-se dela 
objecto de troca. E introduziram-se as culturas europeias. 
Fernão Cardim deixou-nos primorosas descrições das 
plantas indígenas e portuguesas das cêrcas dos Jesuítas, 
donde irradiavam para as outras. Ao lado das culturas, 
os pastios. As suas fazendas de gado eram modelares. 
Delas se abasteciam os Colégios, professores, alunos e 
missionários; - e também os inúmeros trabalhadores, es
cravos e livres, que viviam à sombra dos Colégios e dos 
Padres. 
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Instrução. 

:e.stes Colégios tiveram na formação do Brasil uma 
influência capital. Os Jesuítas foram os primeiros mes
tres do Brasil e o seu primeiro discípulo, rezam as cró
nicas que foi um índio principal, que aprendeu o A B C 

. todo em dois dias. Foi excepção com certeza. Os alunos 
que realmente merecem tal nome não foram os índios 
adultos, mas os seus filhos e os dos Portugueses que iam 

· nascendo na terra. 
Os netos de Diogo Álvares, Caramurú, na Bafa, e os 

de João Ramalho, na Capitania de S. Vicente, contam-se 
entre os primeiros. Os órfãos de Lisboa, chegados em 
breve, completam o quadro. 

Com a reorganização do Colégio da Baía vieram tam
bém os capelães da Sé a estudar latim, em 1557, mas 
faltaram daí a pouco. Motivo? O Caraniurú, falecido 
neste mesmo ano, deixou um legado a favor do Colégio. 
O Vigário levou-o a mal. Teria êste facto influído no 
abandono dos estudantes da Sé? Como quer que seja, na 
ausência do Governador, houve certa frieza e desordem, 
informa Rui Pereira. As cartas da Rainha D. Catarina 
ao Governador Mem de Sá e à Câmara da Baía, puseram 
têrmo a isso. E o curso reabriu em 1564 com grande 
fervor. E nas aulas estudava-se a Eneida . .. 

Para reforçar o curso, sugeria Luiz da Grã que vies
sem estudantes de Portugal. Manuel da Nóbrega tinha 
também os olhos postos nos meninos índios. Admitiu em 
1557 vinte, de 10 a 11 anos. Mandou-os estudar Gra
mática, e queria enviar os melhores a Coimbra (ainda 
enviou pelo menos dois) para voltarem depois, prepara
dos dignamente em virtude e letras. 

Entre os estudantes ela Baía andava, aí por 1573, um, 
resgatado pelos Jesuítas no. sertão de Pôrto-Seguro, 
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Estava já na fatal muçurana para ser devorado pelos sel
vag-ens, uma vez que lá fo:-am os Padres. Conseguiram 
libertá-lo, pagando o que pediram. No Colégio, bapti
zou-se e dava mostras de bom talento. Que nisto de ta
lento são quási todos unânimes em afirmar que o tinham e 
bom! O pior, oorrit>"e uma carta, é que também nasce 
"nesta província um bicho, como raposas, a que chamam 
preguiça" ... 

A-pesar disto, temperando-se na disciplina forte da 
Companhia de Jesus, em breve começaram a surgir ho
mem formados, párocos, professores, escritores, capitães. 
Em 1580, andava no Colégio <la Baía, Bento Teixeira, 
''mancebo alto, grosso e dê pouca barba", que parece o 
Autor da Prosopopeia. 

Foram alunos dos Jesuítas, ainda no século XVI, 
Fr. Vicente do Salvador, autor da prim.eira História do 
Brasil, Jerónimo de Albuquerque Maranhão, Gregório 
Mitagaia, etc. Tempo depois, viria. Amónio Vieira, e, a 
seguir, até ao século XVIII, todos ou quási todos, diz o 
Barão do Rio Branco, os que no Brasil Colonial tiveram 
algum nome nas letras, nas ciências, nas artes e na política. 

Enquanto se estabelecia o Colégio da Baía, funda
vam-se outros simultânea ou sucessivamente nas princi
pais povoações portuguesas do Brasil, que durante o século 
XVI não teve outros mestres. Onde existia uma casa de 
Jesuítas logo se erguiam uma igreja e uma esco'a: pão de 
espírito completo! Assim sucedeu em S. Paulo, S. Vicen
te, Santos, Rio de Janeiro, Espírito-Santo, Pôrto-Seguro, 
Ilheus, Pernambuco. Assim sucederia, depois, na con
quista progressiva do Brasil, ao Norte e ao Sul. Assim 
sucedeu nas Aldeias, com que se foram circundando as 
·cidades e vilas. 

Não se tratava, apenas, de ensino elementar. No 
Rio de Janeiro e Pernambuco, havia também aulas de 
Humanidades ; e na Baía, capital da Colónia, além dêste 
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ensino primário e secundário, ministrava-se o superior nas 
três faculdades de Teologia Dogmática, Teologia Moral 
(Casos de Conciência) e Artes (Filosofia). O século 
XVI terminava, até, com um curso de Artes, florescente 
e numeroso. Tinham-se· matriculado nêle, em 1598, 
quarenta estudantes. 

"E os estudantes apro~itavam· bem o seu tempo .. . " 

Graus Académicos. 

Tal aproveitamento reflectia-se depois, é claro, nos 
graus académicos a que subiam. Os primeiros, que se 
deram no Colégio da Baía, foram os de Bacharel em 
Artes, em 1575. :8, portanto, uma data histórica nos 
anais da instrução.O próprio redactor da Carta Anua cor
respondentl!, pressentiu a importância dêste facto, porque 
diz, não sem alguma ênfase, que foram os primeiros a 
que ninguém até ali tinha subido no Brasil, desde todos 
os séculos. 

Como era natural, assistiu em pêso a cidade do Sal
vador. Em 1578, conferiram-se as primeiras !áureas de 
Mestre em Artes, com a assistência do Governador Geral, 
do Bispo e mais gente grada. Mestre em Artes era o 
mesmo ou melhor do que doutor por qualquer Universi
dade actual, diz Rodrigo Octávio, citando a Moreira de 
Azevedo. As cerimónias com que se acompanhava a 
colação dêstes graus, foram-se aperfeiçoando pouco a 
pouco. E em 1581 o aparato foi já semelhante, lê-se 
numa carta inédita, assinada por Anchieta, ao que se cos
tumava nas Universidades da Europa. "Não faltou' nem 
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o anel, nem o livro, nem o cavalo, nem o págem do bar
rete, nem o capêlo de estôfo de sêda" ( 1). 

Além destas festas académicas havia outras na aber
tura do curso, que era em geral, passada a temporada dos 
calores, no dia de S. Braz, a 3 de Fevereiro. Em 1574, 
constarão de oração de Sapientia, prémios para os alunos 
mais classificados, diálogos latinos, declamações em prosa 
e verso, acto público de filosofia. 

Apareciam, de. vez em quando, alguns Mecenas qu~ 
estimulavam os estudos, do modo mais positivo e prático. 
Assim, o prelado Dom António Barreiros, amigo dedicado, 
instituíu, em 1590, no Colégio da Baía, um prémio anual 
de 15 arrôbas de açúcar, que valeriam então trinta cruza
dos, e que equivalem, no seu poder de compra actual, 
segundo os cálculos de Lúcio de Azevedo para a tenc;a 
de Camões, a 3.600 escudos. No de Pernambuco, instituíu 
um de 20 cruzados. A periodicidade dêstes prémios fá-los 
precursores dos que distribuem as Academias modernas. 

No Brasil, os Jesuítas em vez do curso de grêgo, cos
tumado nas aulas de Humanidades, introduziram o da lín
gua brasílica, instrumento útil e até necessário para a 
catequese. Não tardou que dêste estudo saíssem poesias 
populares e se reduzisse a sistema o conhecimento das 
línguas indígenas com vocabulários e gramáticas. 
Anchieta c~mpôs os primeiros autos representados no 
Brasil, em que intervinham, às vezes, as quatro línguas: 
portuguesa, castelhana, latina e brasílica (tupi-guarani). 

Algumas páginas de Fernão Cardim e Rui Pereira, 
ainda do século XVI, são dignas das selectas luso-brasi
l.eiras. E as cartas, informações e relatórios dos Jesuitas) 
são os mais preciosos monumentos para a história natural, 
étnica e política do Brasil quinhentista. 

(1) Bras. 1S, f. 326. 
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Os Jesuítas foram, incontestàV'elmente, os fundadores , 
(não só precursores) da literatura brasileira. E nos seus 
colégios e casas se formaram as primeiras bibliotecas do 
Brasil. 

Política Colonial dos Jesuitas. 

Além destas actividades no campo da instrução : 
catequese, defesa ie aldeamento dos 1ndios, saneamento 
moral dos colonos, fundação de povoações, entre as quais 
avulta a grande cidade de S. Paulo, tiveram êles outras, 
como entradas ao sertão, visitas de engenhos, grandes e 
belas construções de colégios, residências e igrejas, estímulo 
da trabalho e da arte. Recordemos, apenas, visto que têm 
relação directa com o assunto àesta conferência, certas 
fu11ições de ,carácter patriótico dos Jesuítas. SoutheY' 
chamava ao P. Manuel da Nóbrega, falecido em 1570, o 
maior político do Brasil. 
, A política colonial de Nóbrega pode-se resumir assim: 
Não é possível a paz se a não impuserem os Portugueses. 
Até aí, os Portugueses seguiam o sistema romano de 
dividir para reinar. · Promoviam a divisão dos chefes ín
clios entre si, e dessa divisão se aproveitavam. Nóbrega, 
que cuidou um instante que isso fôsse vantajoso, com
preendeu, em breve, os maus efeitos do sistema. Viviam 
na realidade à mercê dos 1ndios. Às suas mãos iam tom
bando os brancos, vítimas ora de uns, ora de outros. O 
sistema que convinha não era êsse : era o de mão forte. 
Mão forte não queria dizer crueldade. Queria simples
mente clizer que os Portugueses deviam vir em tal número 
e colocar-se em tais condições de firmeza e de força, que 
os lndios perdessem a idéia de se insurgirem, na certeza 
antecipada de serem vencidos. Lucrariam todos 1 
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O Governador Geral, Mem de Sá, logo que chegou, 
adoptou o parecer de Nóbrega. Uma vez, os índios do 
Paraguaçú tomaram à traição três índios, amigos dos 
Portugueses, matatiam-nos e comeram-nos. Os Portu
gueses exigiram a· entrega dos matadores. Do Para
guaçú, cuidando que as coisas iriam como antes, respon
deram que os Portugueses os fôssem lá buscar, que tinham 
milhares de arcos. Mem de Sá resolveu ir. O P. An
tónio Rodrigues reüniu os índios amigos, e todos juntos 

' infligiram aos do Paraguaçú tal derrota, que não se atre
veram a maltratar daí em diante os índios federados. E 
êles próprios quiseram pertencer a êste número, e pude
ram então ser catequizados, entrando pouco e pouco no 
grémio da civilização. 

Armistício de lperoig e conquista do Rio de 
Janeiro. 

Caso mais grave sucedia no sul. Durante o govêrno 
inquieto de D. Duarte da Costa, estabeleceram-se os Fran
ces~s, sob o comando de Vil1egaignon, cavaleiro de Rodes, 
numa ilha da baía de Guanabara. Aliaram-se com os 
Tamóios. Com um pé assim no Brasil, fácilmente atin
giriam a Ilha de Santa He,ena e o Cabo da Boa-Esperança. 
Dali a ter outro pé na-Índia, como advertia Luiz de Góis, 
não ia muito. Semelhante escalracho, demais a mais 
herético, ameaçava cortar em duas a América Portuguesa. 
A sua infiltração entre as tríbus vizinhas colocava-as em 
estado permanente de desassossêgo e revolta. Os Por
tugueses, nestes encontros, nem sempre procediam com 
a devida justiça, e o mal estar aumentava. Nóbrega r~
solveu intervir. Pareceu-lhe que o mais expediente era 
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propor aos Tamóios pazes equitativas. Se êles as acei
tassem, estava resolvida a dificuldade ; se as recusassem, 
passava-se a justiça para o lado dos Portugueses. 

Nóbrega foi amadurecendo o plano, desde 1561. Era 
a época das primeiras efervescências dos índios. Os 
Tamóios já se tinham confederado contra os Portugueses, 
espicaçados pelos Franceses, de quem recebiam ferramen
tas, espadas e arcabuzes. 

O estado da Capitania de S. Vicente era na realidade 
crítico. Os Tupis do sertão, amigos dos Portugueses, 
depois que os Tamóios alcançaram uma vitória dos Por
tugueses; começaram, como tôdas as civilizações inferio-

' res ( e até as superiores), a desamparar os vencidos, sem 
reparar que o eram talvez só na aparência ou de passagem 
Ergueram-se contra S. Paulo de Piratininga. Foram der
rotados, é certo, em 1562, mas inquietavam constantemente 
as fazendas dos brancos e impediam a penetração cate
quética. 

Nóbrega meditou um golpe audacioso. Nada menos 
que separar os Tamóios da Costa, dos do Rio, e confede
rá-los depois com os Tupis de S. Vicente e Piratininga. 
Com o enfraquecimento da confederação geral dos Ta
móios, seri~ possível ou mais fácil a fundação da cidade 
do Rio de J aneiro.; com a aiiança dos Tamóios com os 
Tupis f_iéis, cortava-se o vôo às ou~achas dos Tupis ser
tanejos. Entretanto, os Portugueses impor-se-iam defi
nitivamente. E a colonização e a catequese prosseguiriam 
em paz. 

:Esse vasto plano tinha aínda um pouco do . antigo 
sistema de d1vid1r para remar. .Mas ~oun:ga mc1uíu ne1e 
um meio sunpies, d1recto e imprevisto. .l:'ara o realizar 
oterecer-se-1a a si mesmo como retem, com ns<;o de per
der a v1da. Era a mais pengosa emDa1xa<1a de que nin
guém jámais se encarregou, escreve Southey. .r'ara o 

• - 1' • •• NilD. 
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• 
bom êxito dela contava Nóbrega com a ajuda de Deus e 
com o prestígio dos, Jesuítas entre todos os fndios do 
Brasil. 

A proposta foi aceita com reconhecimento pelos colo
nos. Nóbrega escolheu para companheiro ao Irmão José 
de Anchieta, por ser conhecedor da língua brasílica, e 
homem de virtude e prudência. 

O que passaram nesta célebre jornada, conhecida na 
história do Brasil com o nome de Arniistício de Iperoig, é 
longo. Digamos simplesmente, que os Jesuítas captaram 
as simpatias de dois chefes Tamóios, Pindobuçú (Palma 
Grande) e Cunham beba, e por êles foram livres da mor
te, e por êles conseguiram as pazes. 

Não têm número as impertinências dos Indios, as 
fomes, os tragos de morte em que repetidamente se vi
ram, os assédios contra a castidade; as obras de miseri
córdia e medicina empírica; a habili~ade de que deram 
provas para inutilizar intrigas e traições. E Anchieta, que 
ficou só algum tempo, · enquanto Nóbrega preparava e 
tratava as pazes em S. Vicente, teve de se multiplicar em 
dedicação e solicitude para atraír e ao mesmo tempo do
minar aquelas naturezas selvagens. Tudo isto é uma das 
mais belas páginas da Companhia de Jesus, do Brasil, e da 
Colonização Portuguesa. 

O efeito imediato desfia jornada heróica foi impedir 
que os Tamóios atacassem; com suas canoas guerreiras, 
a S. Vicente numa ocasião em que, andando rebelados os 
Tupis, se veriam os brancos entre dois inimigos. 

Nóbrega envidou todos os esforços, aínda durante 
muito tempo, para que ninguém fizesse mal aos Tamóios 
que andavam na Capitania de S. Vicente. Queria pro
var-lhes que as pazes não se quebrariam da parte dos 
brancos, mesmo que não houvesse refens entre os Ta
móios. Por sua vez, 011 Tamóios que aceitaram as pazes 
não tornaram a guerrear a Capitania de S. Vicente. Mas 
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Anchieta ainda temia: "agora, conclui êle, _são tornados 
todos a suas terras e creio que à sua natureza cruel, ami
ga da guerra e inimiga de tôda a paz; a primeira vinda 
será a roubar e a matar como soem". 

Fdizmente, póde obstar-se a isso. A gente de Ipe- · 
roig mostrou-se sempre fiel, ou por vontade ou por força. 
Porque, como ~ Tamóios de Guanabara e Cabo-Frio não 
quizeram pazes, foi-se preparando Mem de Sá, e entre
tanto chegaram navios e reforços ele Portugal. E a con
quista da baía de Guanabara, desalojando-se dela os fran
ceses herejes, e a fundação da cidade do Rio de Janeiro 
foram um facto dentro de pouco tempo. 

Com êste acto de fôrça impuseram-se os Portugue
ses. E pôde então, implantar-se a nossa civilização na
quelas paragens, suprimindo-se, enfim, o perigoso hiato 
existente entre o Norte e o Sul. 

* • * 
Factos, como êste, condicionados ou sugeridos pelos 

Jesuítas, repetiram-se a cada passo. 'Mas é forçoso con
cluir. E a conclusão será o próprio enunciado desta con
ferência, a saber, que foi realmente preponderante e por 
vezes decisiva a influência religiosa na formação do Bra
sil, na sua tríplice unidade de língua, religião e territo
rio. Queremos, contudo, que tire pot nós esta conclu
são alguém que não seja nem Português nem Religioso. 
Ouçamos a Joaquim Nabuco, antigo embaixador do Bra
sil nos Estados-Unidos e eminente orador e escritor: 

"Acreditais se não fosse o Catolicismo, que o Brasil 
seria o grande bloco de continente que vai das Guianas do 
Amazonas às Missões do Paraná? Acreditais, se não 
fôsse o Catolicismo, que êsse território não se teria pelo 
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menos dividido em três ou quàtro imensos fragmentos: um 
huguenote, outro holandês, o terceir10 espanihol, o quarto 
apenas brasileiro como somos hoje? Isso quanto ao terri
tório, o soberbo apanágio português na América, intacto, 
emquanto o morgadio espanhol se desmembrou, e que faz 
dêste país uma das três ou quatro maiores casas da Terra. 

Quanto à população, acreditais que sem o Catoli
cismo tivesse sido possível fundir pelo modo por que o 
foram, em uma nacionalidade homogénea, o indígena, o 
português e o africano? 

O indí'gena? Duvidais de que sem a acção do Ca
tolicismo o indígena teria sido exterminado pelo mais 
bárbaro dos cativeiros, após as mais terríveis de tôdas 
as razfas ? 

O branco? 'Duvidais que a raça branca e os seus 
cruzamentos adquiririam nessas atrozes correrias, nesses 
costumes de rapina humana, instintos que fariam do bra
sileiro o igual do caçador de escravos sudanês? 

O africano? Supondes se não fora o Catolicismo, 
que o negro bárbaro da África daria em pouco tempo 
êsse 'sublime tipo de resignação e doçura, que foi tantas 
vezes o nosso escravo, o qual, escravo pelo cativeiro e 
pelo castigo, achava aínda meio de fazer-se escravo vo
luntário pela gratidão e pelo amôr? Ou pensais que 
tudo isso se teria dado, mesmo sem a Companhia de 
Jesus? 

Não I O Catolicismo no Brasil foi por muito tem
po, no perí'odo da formação, a Sociedade de Jesus, e 
não só o Catolicismo: o descobrimento, a exploração, a 
posse dos territórios na época da apropriação do Novo 
Mundo. Sem a larga passada do Jesuíta, .Portugal não 
se teria antecipado assim em tão exten.sos domínios, e sem 
êle não teria mantido a sua. posse. E ' de todo duvidoso 
que existisse a unidade brasileira sem a unidade da Com
panhia; a probabiJidade é que não haveria Brasil, se em 
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vida de Loiola não tivesse sido feita Província da Com-
panhia". (2) , 

Descontando ao grande escritor o natural encareci
m~nto oratório, resta ainda um magnífico substratum de 
verdade objectiva. E não foi atitude singular esta de 
Joaquim N abuco. 

Não há escritor brasileiro, que conheça a história 
da sua grande Pátria, que não sinta o mesmo. Da pléiade 
do Centenário, faziam parte, além dêle, Eduardo Prado, 
Teodoro Sampaio, Brasílio Machado, Couto de .Magalhães, 
Capistranoi Rui Barbosa. Rara vez se reüniu, para uma 
celebração histórica, um conjunto tão representativo de 
valores mentais e literários. Se formos hoje à Academia 
Brasileira, lá acharemos outro grupo não menos ilustre 
do que aquele, a repetir em mil páginas brilhantes a im
pressão de que "o nosso país deve aos J esuí'tas tudo o 
que depois teve a fortuna de poder vir a ser". 

Palavras idênticas a estas, de Félix Pacheco, encon
tramos em Afonso Taunay, Baptista Pereira e outros. 
Miais nfüo é agora o momento de fazer a antologia cios 
escritores, que dentro e fora das Academias, dentro e 
fora dos Institutos Históricos Brasi~eiros, conhecem as 
origens da sua terra gloriosia. Far-se-á talvez um dia. 
Hoje e aqui, seria ex-pôr-nos a um dêstes dois. perigos: 
ou a cansar•vos ou a sermos incompletos. Valha-nos por 
todos alguém que, sendo príncipe 4as letras no Brasil, é 
também muito donhecido de nós todos, Afrânio Peixoto: 
"A epopeia dos Jesuítas no Br1a.sil é uma das grandes 
campanhas de Portugal: se vivera, e pudesse conhecê-la, o 
nosso Poe1la teria entoado o Undécimo Canto dos Lu
síadas". 

(2) Joaquim Nabuco, los! de Anchieta - a significação 
nacional do centenario anchietano em III C entenario do V eneravel 
Padre. l oseJ,h de Amhwta, ps, 326-3i7, Paris - Lisboa, 1900, 
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AS PR.IMEl'R.AS ESCOLAS DO BR.ASIL (*) 

CONFERtNCIA NO INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO, RIO, NO DIA 7 

DE MAIO DE 1934 

:Falar das primeiras escolas do Brasil é evocar a 
epopeia dos Jesuítas do século XVI. Ainda não está 
feita a sua história, mas todos reconhecem já, sem es
fôrço, que os Jesuítas ocuparam nela o primeiro lu
gar sob o aspecto da civilização e do progresso. Eles 
foram os protectores natos da liberdade dos índios ; 
foram os seus farmacêuticos e os seus médicos, ensi
naram-lhes as artes e os primeiros passos da indústria. 
Devassaram e descreveram a terra, sendo os mais ca
tegorizados historiadores, filólogos e etnólogos. Obser
varam os factos da natureza, e surgem-nos natura
listas eminentes no campo da botânica e da zoologia. 
Eles desenvolvem a riqueza da terra, com os seus 
trabalhos agrícolas, com as suas criações de gado se
leccionado. São filósofos, oradores e poetas ; arquite-

(*) Conferência publicada em Separata da Revista da Aca· 
demia Brasileira com uma dedicatória aos eminentes Jesuitólogos 
anotadores das Cartas Jesuíticas, Afrânio Peixoto, Rodolfo Gar
cia, A. de Alcântara Macliado. 
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ctos, escultores e pintores. Eles ensinam a música, 
espalham nas selvas a harmonia dos cantos. Fundam 
escolas e colégios, e dão-nos os maiores mestres da lín
gua. Temo-los canonistas, teólogos, jurisconsultos e 
fundadores de associações de carácter social, numa épo
ca em que não estavam em moda como hoje. Por to
da a parte, e de maneira constante, desenvolvem a 
sua actividade multíplice e una, movidos por um fito 
de ordem sobrehumana, porque é mist.ér colocar na 
base de sua acção civilizadora aquilo que às vezes se 
tem receio de enunciar: sendo tudo isto, os Jesuítas 

. foram, ou procuraram ser, primeiro que tudo, missioná
rios e santos. E alguns testeÍnunhatam com o seu 
sangue que êste desejo não era veleidade sentimental, 
mas correspondia a uma realidade concreta da sua vida 
de apóstolos. 

A explanação de tudo isto será um dia objecto 'da 
história; transcende porém os âmbitos de uma confe
rência e quereríamos ser, já nesta conferência, o que 
ambicionamos como historiador: narrar, sem amplia
ções nem verbal ismos, a verdade simples dos factos, 

- focando de preferência os seus aspectos mais impor
tantes, alguns dêles pouco conhecidos ou totalmente 
ignorados. · 

Recebemos a incumbência de escrever a História 
dos J esuitas no Brasil, do tempo em que o Brasil fazia 
parte da antiga Assistência de Portugal da Companhia 
de Jesus. Percorremos já os principais arquivos da Eu
ropa, em todas as nações depositárias de manuscritos 
respeitantes ao Brasil dos primeiros séculos, e dispomos 
das joias históricas encerradas até agora no rico es
crínio da Companhia. Antes de começar a redacção 
documentada dessa história convinha-nos conhecer, e 
já agora conhecendo-o, amá-lo, o teatro glorioso da 
sua actividade. 
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Ora do confronto da história escrita e · dos do-
. cumentos relativos aos primeiros tempos do · Brasil 

achamos, e já o esperava Capistrano de Abreu, assun
tos, cujas páginas precisam de ser refeitas ou desen
volvidas. Neste momento recordo estes três, entre 
muitos: as relações de João Ramalho com os Jesuítas 
e a mudança de Santo André da Borda do Camno para 
São Paulo de Piratininga; a actividade · e influência, 
que chamariamos política, de Nóbrega sôbre os seus 
contemporâneos e os governac!ores, em especial Tomé 
de Sousa e Mem de Sá; e os começos da instrução no 
Brasil. 

O quadro para João Ramalho é naturalmente São 
Paulo; o da actividade colonial e nacional de Nóbrega 
não é para esta casa. Resta-nos a instrução. E pare
ce-nos assunto maravilhosamente adaptado a um Instituto 
como êste;' de alta cultura, onde com tanta competência 
se ensina e com tanta diligência se aprende a nobilís
sima arte de ensinar. 

Lancemos, pois, um olhar retrospectivo sôbre o de
sabrochar da cultura brasileira aqui neste mesmo lugar, 
coberto então ~e arvoredo e por toda a costa, quando 
o Brasil, ainda na infância, começava a soletrar o alfa
beto, e os filhos dos portugueses e os filhos dos índios, 
unidos nos mesmos bancos silvestres das primeiras es
colas do Brasil, recebiam as primeiras luzes da instrução, 
dos seus primeiros mestres, os Jesuítas. 

Permiti-nos, antes de começar, que relembremos o 
centenário do Ven. P. José de Anchieta, em cujo ano 
estamos, e a quem esta casa celebrou com tanto brilho 
e elevação. No honroso convite que nos fez o seu ilus
tre director, dr. Lourenço Filho, havia estas palavras, 
aludindo a outras do grande espí'rito e glória das letras 
brasileiras, Afrânio Peixoto, a saber, que ao celebrar 
Anchieta se glorificava "o apostolado jesuíta que educou 



38 SERAFIM LEITE 

o Brasil infante. Antes dêle já havia jesuítas e jesuítas · 
continuaram depois : a todos ia o nosso amôr e a nossa 
gratidão, celebrando a todos num dêles". 

Estas nobres palavras facilitam-nos a tarefa de his
toriador, que nas suas investigações e nos seus resul
tados, tem obrigação de olhar, e saber olhar, para antes 
e para depois. Mas, de qualquer lado que surja na 
perspectiva da história, o vulto de Anchieta ocupa uma 
posição central, como educaqor, com o prestígio da sua 
arte de gramática, as suas cartas e informações, as suas 
peças teatrais, os seus sermões e poemas. E' mestre no 
sentido de quem sabe e se impõe pelo seu saber e escri
tos. Outros mestres porém acharemos, antes dêle, sob 
o aspecto estritamente pedagógico, - e como iniciador 
entusiasta, responsável e superior de todos, a Manuel da 
Nóbrega, o glorioso "maioral dos Padres de Jesus" (3). 

Pediremos a documentação segura, aqui e além iné
dita, o complemento ou esclarecimento de pontos obscuros, 
único meio ao nosso alcance para corresponder á genti
leza da vossa presença e da vossa atenção. 

• • • 
Quando o homem entrá num lugar escuro, o pri

meiro que faz, podendo, é munir-se de luz que o ilu
mine. Achamos nalgumas cartas primitivas a dupla ideia 
do estado da terra à chegada dos Jesuítas. Os índios 
davam-se como "boçais". Parece uma palavra dura, mas 
não é na realidade, porque pouco depois de chegar, con
ta Nóbrega, como coisa digna de se saber na Europa, 
que a disposição do Brasil era excelente, e que ~ 

(3) Documentos Hist6ricos, vol. XIII (XI) Bibl. Nac. do 
Rio de Janeiro, a,. 441 (1929). Manuel da Nóbrega maioral dos 
Padres de Jesusl - qye bela inscrição para o seu monumento! 
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índio principal aprendeu o ABC em dois dias ( 4) . 
Boçal, portanto, significa naquelas cartas, falto de cul
tura, não significa falho de inteligência. E o facto de 
um índio aprender o ABC "todo" em dois dias prova 
que o discípulo era esperto. Prova também (porque 
não?) que o mestre sabia o seu ofício. João de Deus, 
Montessori ou outro mestre da Escola Activa não fa
riam mais, nem melhor, na actualidade. 

Quando os Jesuítas chegaram ao Brasil os índios 
eram pois naturalmente incultos. Era preciso iluminar 
as suas inteligências com as ideias mais nobres da época. 
Feita a primeira experiência, com aquele e outros ín
dios, a candeia da instrução começou a penetrar as sel
vas do interior num movimento envolvente e tríplice pela 
Baía, Porto Seguro e São Vicente. 

E assim, na Baí'a, enquanto se fundava a cidade do 
Salvador, quinze dias depois de chegarem os Jesuitas, já 
funcionava uma "escola de lêr e escrever", início daquela 
sua política de instrução, que êles haviam de manter 
inalterável, através dos séculos, de abrir sempre uma 
escola, onde quer que erigissem uma igreja. O mestre 
desta primeira escola foi Vicente Rijo ou Rodrigues, ir
mão do célebre ministro do colégio de Coimbra, Jorge 
Rijo. Vicente Rodrigues é pois, historicamente, o pri
meiro mestre-escola do Brasil, a quem consagrou mais 
de 50 anos de uma -vida, entrecortada de trabalhos e. 
doenças - e benemerências ( 5). 

O círculo não tardou a alargar-se. Em agosto já 
se faziam convites explícitbs aos índios dos arredores 

(4) Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil, 1549-1560, p. 72. 
Rio de Janeiro, 1931. Tomo 1.0 das Cartas Jesuíticas, com uma 
nela preliminar de Aírânio Peixoto e notas de Vale Gabr~ e 
Rodolfo Garcia. 

~ (5) Id. ib., p. 72. 
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para aprenderem a lêr ( 6). E êles corresponderam de 
tal fórma, que o povo se entusiasmou e Nóbrega, mesmo 
sem auxílio especial da metrópole, ordenou que se cons
truissem casas "para se recolherem e ensinarem os mo
ços dos gentios e também dos cristãos", e ~'os mora
dores ajttda-yam com o que podiam" (7). O governa
dor Tomé de Souza, amigo sincero de Nóbrega, doou 
em 21 de outubro de 1550 a estas escolas uma sesmaria, 
que ficou conhecida, por. isso mesmo, com o nome de 
Agua de Meninos (8). 

Qual era o fim deste movimento escolar? 
Nóbrega explica-o. Este movimentq escolar era útil 

evidentemente para a instrução considerada em geral, mas 
não só para isso. Os Jesuítas nada tinham de mestres 
anónimos e indiferentes. Eram sobretudo educadores. 
O movimento escolar que assim se iníciava havia de ser 
vantajoso para a catequese e também "para o sossego da 
terra e proveito da república" (9). 

Enquanto esta atividade se desenvolvia na séde do 
governo geral, facto semelhante se notava em Porto Se
guro, onde aprendiam a lêr e escrever os filhos natu
rais da terra ( 10) ; e pouco depois, no Espírito Santo, 
Afonso Braz "tem grande colégio de paredes" e "man
da pedir meninos (ao P. Nóbrega) para o principiar" 

(6) Ndbrega, C. do B., p. 91.· 
(7) Id. ib., ps. 115 e 126. 
(8) Bras. XI, f. 21-22v. 
(9) Cartas A111,lsas, 1550-1568, p. 72, Rio de Janeirro, 1931· 

Tomo 2-0 das Cartas Jesuíticas, com Introdução e Notas de Afrânio 
Peixoto. E esta e mais publicações da Academia Brasileira de 
Letras deu a mesma Academia, por decisão unânime de 25 de 
J1.Jllho de 1931, o :titulo de «Colecção Afrânio Peixoto>, justa 
hcJmenagem à erudição, operosidade e elegância do seu promotor 
e clirector. 

(10) Ib., p· 69. 
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(11). S. Vicente assumiu lógo importância com a che
gada de Leonardo Nunes em fins de 1549. Fundou êle 
aqui uma espécie de seminário ou escola média, onde · 
além da aula de lêr, escrever e contar, havia outra da 
língua portuguesa e até latina ( 12). 

* * * 

Uma circunstância particular, inédita em quási to
dos os seus pormenores, ajudou muito a atraír e esti
mular os pequenino& índios no caminho da instrução. 
Todos sabem que para crianças não há distinção de 
raças. As crianças são por natureza unive.rsalistas e os 
Padres da Companhia, como psicólogos e educadores 
eméritos, compreenderam-no bem. Pero Doménech ti
nha fundado na capital portuguesa um Colégio de Or
fãos, arrancados à Ribeira de Lisboa: se fossem para 
o Brasil alguns dêstes meninos? A hipótese em breve 
se converteu em facto. A segunda e:x;pedição de Jesuítas 
portugueses para o Brasil trouxe, já em 1550, sete dês
tes órfãos. Embarcaram em Belém no galeão velho de 
Simão da Gama de Andrade. 

Tais órfãos tornaram-se no Brasil apóstolos como 
os seus protetores e um dêles, o P. João Pereira, foi 
na expedição de 1574 a descobrir minas, até ao Rio de 
S. Francisco, sendo o elemento de concord1a e o sruvcl
dor da expedição ( 13) .. 

(11) Carta de Nóbrega, de 10 de julho de 1552, Bras. 3 
(1), f. 47. 

(12) Simão de Vasconcelos, Chronica da Companfiia de Jesus 
do Estado do Brasil, n.0 71, Lisboa, 1865. 

(13) Carta de lnacio Tolosa, da Baía, a 17 de Set· de 1575, 
na Bibl. Nac. de Lisboa, f. g·, ms. 4532, ff. 16l-ló7· Esta car-ta , 
ainda não foi integralmente publicada. Transcreveu par,te dela 
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Não sabíamos bem a influência que estes órfãos 
pudessem ter sôbre. os meninos índios, senão a sua ca
maradagem atraente, importante sem dúvida e mesmo 
decisiva para a civilização das aldeias, mas escasseavam 
os pormenores. Uma carta datada da Baía, "desta casa 
do Colégio dos Meninos de Jesus, hoje a 5 de agosto 
de 1552 anos", e assinada por "vossos irmãos Diogo 
Tupinambá Piribira M ongeta Quatia", dá largas infor
mações sôbre a actividade comum dos meninos índios, 
com os órfãos. Entre outras notícias conta as entradas, 
que faziam a pé, pelo sertão, até distâncias considerá
veis para o tempo e para a idade. Uma vez andaram 
sete léguas. Sofriam imenso na passagem dos rios. Só 
"as ostras eram bastantes para lhes cortar as pernas, se 
não fôra Deus com êles". Ao chegarem às aldeias os 
índios varriam-lhes as estradas como a santos, e êles, com 
grinaldas na cabeça, faziam procissões, cantavam e dan
çavam. As florestas virgens do Brasil alvoroçavam-se 
com os primeiros acordes da liturgia cristã, simplificada, 
m~ não menos bela, naquele grandioso cenário. 

Ora os simpático~ meninos de 1552 formulavam um 
pedido. Onde quer que chegassem, era recebidos ao som 
da taquara e do maracá, que descrevem com pitoresca 
preosao. Não poderiam êles fazer o mesmo, mas já à 
moda europeia? "Parece-nos, dizem, segundo êles são 
amigos da música, que a gente, tocando e dançando entre 

Felisbelo Freire (História de Sergipe, pp, 6-13n) e o Barão 
de Studart (Documentos para a História do Brasil, I, p. 45, For
taleza, 1904) · E cita-a Rodolfo Garcia (Porto Seguro, Hist. 
Geral, I, 4.ª ed., p, 463) e A. de Alcantara Machado em Cartas, 
Informações, Fragmentos históricos e Sermões do Padre Joseph 
de Anchieta S. !., 1554-1594, Rio de Janeiro, 1933, p. 383· 3·º 
Vol. das Cartas Jesuíticas com nota preliminar de Afrânio Peixoto 
e notas de A. de Alcântara Machado· 
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êles, os ganharíamos. Pouca diferença há do que êles 
fazem e nós faríamos, se V.• R.• nos mandasse prover 
de alguns instrumentos para nós cá tocarmos ( e envie 
algum menino que saiba tocar): flautas, gaitas e néspe
ras e uns ferrinhos com umas argolinhas dentro e um 
par de pandeiros com soalhas (14). E se vierem cá 
alguns tamborileiros e gaiteiros, parece-nos que não fica
ria principal nenhum, que nos não desse os seus filhos 

, para os ensinar. E como o P . Nóbrega determina de ir 
pela terra dentro, com isso iria seguro" ... 

Como o P . Nóbrega determina de i'r pela terra 
dentro, com isso iria seguro! Singular meio de captar 
antropófagos : fazer entradas com tamborileiros e gai
teiros! 

Mas tem a sua psicologia, mais fina do que parece! 
· A guisa de post-scriptum traz esta curiosíssima carta 

uma nota com outra letra, talvez de quem a enviou de 
Portugal para Roma. Diz que em Lisbôa se receberam 
mais cartas de meninos índios, até onze ou doze. Iam 
estes meninos pelas aldeias a surpreender os homens nas 
rêdes, e, depois de uma introdução festiva de cantos e 
danças, ensinavam-lhe "a Paixão de Nosso Senhor, os 
Mandamentos, o Padre-Nosso, o Credo e a Salve-Rainha, 
na língua dos índios. De maneira que os filhos na sua 
língua ensinam os pais e os pais, com . as mãos postas, 
vão atrás dos filhos, cantando Santa Maria e êles res
pondendo ora pro nobis" ( 15) . 

Em que ano estamos? Em 1552. Os padres ensi
nam ' os filhos. . . e os filhos ensinam os pais 1 

(14) Instrumentos conhecidos. · Das nésperaa dá Morais a 
seguinte de.11crição: campaínhas sem badalos que os bufarinheiroa 
tangiam, tocando umas nas outras. 

(15) Broa. J° (1), fif. 64-67-
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Tambêm já nesta data se expuL los . !ndios do· 

Brasil o principal da doutrina crist7'1Jfnda não eram 
decorridos três anos depois da chegafli dos J esuitas. 
Quem faria as traduções? E' possivel que vários. To
dos mais ou menos procuravam aprender a língua bra
sílica e logo se admitiram na Companhia alguns que há 
muitos anos viviam no Brasil e possuíam relativa cul
tura, pois chegaram a ordenar-se (Simão Gonçalves, 
Manuel de Chaves, António Rodrigues, etc.). Pero Cor
reia, o negociante rico de S. Vicente, que para servir 
os meninos deu a sua fortuna e se deu a si mesmo, fa
zendo-se J esuita ( depois foi mártir) em qirta de 10 de 
Março de 1553, diz que pregava aos índios na língua 
dêles, mas que não sendo latino, não podia utilizar o 
idioma de Cícero e pede vários livros "em linguagem". 
Por curiosidade, notemos na lista "um que se chama o 
doutor Constantino" - e que os mandem sem falta. Se 
não houver em Lisbôa que se procurem em Sevilha, mas 
que venham, por que apesar de só falar aos índios "se 
um pregador não tem coisas novas enfastia" ( 16). 

Dêstes irmãos línguas procederia o núcleo principal 
das traduções - pois que as tinham de pregar. Dos 
Padres chegados em 1549 o que fez mais rápidos pro
gressos foi João de Aspilcueta. Este J esuita, navarro de 
origem, em breve traduziu certos passos da Sagrada Es
critura e compos alguns sermões nomeadamente soo.re os 
.Novíssimos do Homtm. .E antes de it à exped1çao das 
minas dá notícias mais pormenorizadas, em carta medita, . 
sobre as-suas traduções e como já se pensava numa "arte" 
da língua tupí ( 17) • 

(16) Eras. 3 (1), ff. 84-87. 
(17) Eras. 3 ( 1), f. 101; Cartas Avulsas, p. 76. 

, 



, "' :t . • "'f/\ ' 
i: "I~ PÁGiNAS DE HISTÓRIA DO BRASIL 45 \ \ . . ' . 

Em re~un\, ,'.\ balanço de 1552, além de grandes 
conhecimentos lii·~~icos, apresenta três escolas de ins
trução elementar, ' aía, Espírito Santo e S. Vicente, a 
p:-imeira e a últim já com ressaibos de secundária, . com 
as suas aulas de latim e português ( 18) . 

Nota para ser sublínhada nesta matéria de ensino. 
Naquele tempo (meados do século XVJ) pouco se pen
sava na instrução das meninas. Em todo o caso dá-se 
o facto extra.ordinario de irem ter os índios com o P. 
Nóbrega a pedir que assim como havia padres para lhes 
educar os filhos, também desejavam mulheres virtuosas 
para as fiUm.s. E queriam escrever, e realmente escreve
ram, à Rainha D. Catarina que as enviasse. "E pare
ceu isto tão bem a todos, tanto ao governador como à 
mais gente da cidade e aos nos?os padres, que todos uns 
e outros escrevem sobre isto". 

A esta antecipação de quási três séculos ao costu
me de educar as mulheres, à semelhança dos homens, cha
ma Afrânio Peixoto "intu'ição quasi milagrosa" (19). 

Referindo-se à escola da Baía, Nóbrega alude às di
·ficu ldades com que viviam (tudo o que recebiam era para 
os meninos e os Padres sustentavam-se de esmolas); o 
que não impedia de ir em aumento, de forma que se 
El-Rei a favorecesse, em breve se poderiam sustentar "cem 
meninos e mais " (20). 

Os bons modos dos Jesu ítas atraíam os meninos, e 
ganhava meças em .tão civilizador mistér, o Ir .. António 
Rodrigues, um antigo soldado, mais famoso nestas pací'-

(18) Orlandini, Hist. Soe•, p. 197. 
( 19) Cartas Avulsas, pp. 229 e 2Jln• 
(20) Nóbrega, Cartas do Brasil, p. 129. Aqui lê-se cbem 

meninos e mais>. (No ms . . é cem. Ficamos também sabendo 
a data desta carta (até agora ignorada): 10 de Julho de 155í2,, 

· Eras· 3 (1), ff. 47-48 

4 - P , li, Jllillt. 
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ficas expedições em busca de catecúmeno"~ e alunos, do 
que nas guerras do Paraguai, em qtte andou. Como era 
língua e fervente trabalhador, ia sempre adiante a "es
moitar a terra" (21). Uma vez que trazia vinte me
ninos, filhos do chefe Parajuba e dos seus parentes, es
creve com o seu ar de graça : "a mim me pareciam 
êstes meninos estudantes pobres, que iam estudar a Sa
lamanca"... (22) 

* * * 
O progresso da instrução sofreu 1,tm compasso de 

espera com a chegada do Bispo, D. Pedro Fernandes Sar
dinha (22 de junho de 1552). O prelado, movido por 
alguns escrúpulos, nem sempre objectivamente fundados, 
opôs-se a que os meninos conservassem aquelas danças, 
música e cantares, tendo-os como ritos pagãos. Não vem 
a nosso propósito examinar aqui estes debates que constam 
de vários documentos, na sua maioria inéditos. O negó
cio dos meninos, o Bispo "favorece-o mui mal" - diz 
Nóbrega (23). E descoroçoado (veja-se aquela sua no
bilíssima carta ao seu grande amigo e antigo governador, 
Tomé de Sousa) achou mais discreto retirar-se a S. Vi
cente (24 ). 

E foi um bem! Conheceu mais a fundo estas pro
metedoras regiões, o perigo dos franceses calvinistas na 
Baía de Guanabara, a hostilidade dos tamóios, e, tam
bém, os recursos do planalto. Tanto, que resolveu fun
dar aqui a casa de estudos preparatórios reservados aos 

(21) Nóbrega, C. do B., p. 185· 
(22) Cartas Avulsas, p. 234. 
(23) Carta inédita de Nóbrega, Eras·, 3 ( 1), f . 71. 
(24) Nóbrega, C. do B., p. 195. 
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próprios Jesuítas. Ordenou em 1554 que o colégio de 
S. Vicente se mudasse para Piratininga, por ser melhor 
clima e mais fácil a sustentação - e também por amor 
dos índios. São palavras suas: "Nesta capitania de S. 
Vicente adquiriu o P. Leonardo Nunes naquele (primei
ro) tempo mais moços dos índios, por meu mandado, 
do que em nenhuma parte. Estes coloquei em casa de 
seus pais em Piratininga, onde por sua, contemplação 
principalmente fiz aquela casa" (25). 

Nesta casa, para sempre afamada, de Piratininga, 
entra em cena o Apóstolo do Brasil. Anchieta acabava 
de chegar de Portugal. Nóbrega nomeia-o mestre de gra
mática dos seus colegas, que não tinham estudado em 
Coimbra como êle, mas, em compensação, sabiam já, al
guns, a lí"ngua brasílica. E todos, por sua vez, mestre e 
discípulos, ensinam os filhos da terra, índios e brancos, 
costume introduzido noutras povoações. 

Sucedia às vezes nestas escolas o que sempre acon
tece com meninos em todas as regiões do mundo: os alu
nos faziam gazeta! Ora o Ir. Pedro Correia, o que foi 
mártir, escreve de P iratininga em 1554, que quando al
gum era preguiçoso e faltava à aula, mandavam-no bus
car por outros meninos" e seus pais folgavam muito de 
os castigar" (26). 

Não sei se encontrarí'amos hoje pais com as mes
mas enérgicas disposições. . • por mal dos filhos e dos 
mesmos pais 1 

Digamos, porém, para sermos completos, que isto 
não sucedia sempre como em Piratininga, nem em Pi
ratininga sucedeu sempre como desta vez. Também hou
ve ocasiões em que os filhos dos índios fugiram, e para 

(25) Carta de Nóbrega (aut. e inédita) de S. Vicente, 12 
de Junho de 1561, Bras· 15, ff. 116-118. 

(26) Cartas Awlsas, p. 139. 
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não mais voltar (27). Era o sal da ingratidão a sazonar, 
para as fazer mais gostosas e meritórias, diante de Deus 
e dos homens, as lides do apostolado! 

Em toda esta matéria do ensino o que mais preo
cupava Nóbrega era a questão económica, sempre a gran
de responsabilidade de todos os chefes. Era preciso ga-

. rantir, com segurança, a discípulos e mestres, o comer e 
vestir. Sem isso, dificilmente se poderiam dar com tran
qüilidade ao necessário est\ldo e à evangelização e cate
quese. A decadência de S. Vicente reduzira as i"enda:s 
de EJ-Rei. Nóbrega, em 1557, compreendia que não 
era tanto a êle que se devia recorrer. 

"A Capitania de S. Vicente, como digo, vai pioran
do, e cada vez mais as rendas de El-Rei valem menos; 
e por isso me parece que não há que falar nisso nada. 
Somente se podia pedir a Martim Afonso de Sousa sete 
ou oito léguas de terra para o Colégio de Piratininga; 
e as mais convenientes que me pareciam eram começan
do no porto que agora chamam Piratinim, junto de uma 
alagoa, pe!o Rio Grande abaixo, à mão esquerda, sete 
ou oito léguas de comprido e outras tantas de largo. E 
não é grande dada, porque é no sertão, onde não está 
<lado a ninguém. E servi rá isto para quando em algum 
tempo aquilo se povoar, o que se espera, se a terra me
lhorar, porque é a melhor cousa que há no campo. E 
não tenha por muito Martim Afonso dar isto a um co
légio, pois há homens particulares em S. Vicente a quem 
se dá muito mais terra. E creio que se alguma cousa 
pode fazer que os moradores não despovoem aquela Ca
pitania será estar ali aquela casa", (28). 

(1 

(27) Cf. por exemplo, Bras. 15, f. 116v e Bras. 3 (1), 
f. 146, 

(28) Carta de Nóbrega a Laines, da Baía, a 2 de Dez, 
de 1557 (Bras. 1S, ff. 43-44} 
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Não deixemos despercebidos estes pontos essenciais: 
a contraposição de colégios a pessôas particulares; o mo
tivo por que se davam as sesmarias aos jesuítas : fundo 
de reserva para garantir estudos ; e o peso que tinha um 
colégio da Companhia para prender e fixar numa terra 
moradores fáceis em mudar de poiso, - elemento, por
tanto, decisivo para a criação de núcleos povoados e for
tes. A história da cidade de S. Paulo, que dêste colé
gio se trata, mostra até que ponto era clarividente o génio 
empreendedor de Nóbrega. Aliás, a idéia de considerar 
os colégios meios aptos de civilização era já antiga. 
Desde 1552 a comunicava Nóbrega a Luis Gonçalves da 
Câmara e êste por sua vez a transmitia para Roma (29)'. 
S. Inácio, consultado sôbre a criação de colégios no Bra
sil, animava a emprêsa - "parece-me que não pode ser 
senão bem" ( 30). 

Sentindo-se no bom terreno, Nóbrega atirava a barra 
cada vez mais longe: "Estas terras, escreve com entu
siasmo, todas são muito próprias para se fazerem colé
gios da Companhia e se sustentarem muitos irmãos pela 
bondade da terra e ela ser muito sã. E pelo menos po
diam fazer-se colégios que servissem de enfermaria a to
das as casas da Companhia" ( 31) . 

· O Brasil sanatório geral da Companhia de Jesus! 
Bem sabia êle que os Jesuítas da Europa, vindo com 
achaque de doentes, aqui seriam trabalhadores exímios. 
Não tinha Nóbrega ali, diante dos olhos, o exemplo de 
Anchieta? 

A isca dos sanatórios era para atrair operários a fim 
de desbravarem e cultivarem est3: imensa vinha do Brasil 

(29) Mon Hist. S, I., Laines, VIII, p, 407, 
(30) Mon lgn. P série, VII, p· 327. 
(31) Carta aut. de Nóbrega a Santo Inácio, de S .. Vicente, 

25 de Março de 1555 (Era$. 3 (1), ff. 135-136v)· 
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- que ele pressentia feraz e prometedora. Enquanto se 
não abriam os colégios, Nóbrega tratoú de mandar para 
Coimbra os !estudantes ,brasileiros de mais talento 
para se formarem. , Foram pelo menos dois (32). E 
com Leonardo Nunes queria que fossem quatrq ou cinco, 
que lhe pareciam mais talentosos, mas não lho permiti
ram os que mandavam na terra, por medo dos indios. No 
entanto diz Nóbrega que estes os deixavam ir de boa-
vontade ( 33). . 

Tais dificuldades contrariavam o grande apóstolo da 
instrução. Nóbrega pensava: se não deixavam, nem era 
fácil, irem preparar-se na Europa mestres e missionários, 
a não ser que de lá viessem, era preciso formá-los cá. 
Esta segunda alternativa, pareceu-lhe a mais prudente e 
segura. Mas ,qnde estavam os Colégios? E escrevia 
carta sôbre carta e apelava para El-rei ... 

* * * 
Ora El-rei respondeu: "Numa nau, que veio do 

Reino, vieram duas cartas de El-Rei uma para o Gover
nador (Duarte da Costa) e outra para o Bispo (D. Pedro 
Sardinha), recomendando-lhes que dêem ordem a que se 
faça nesta cidade (da Baía) um colégio ao modo do de 
Lisboa. Não se tomou até agora determinação sôbre 
isto, por se esperar pelo P. Nóbrega (34). 

Com esta intervenção real restaurou-se um pouco o 
prestígio dos Padres, mas não se fez tudo o que era 
necessário, porque as desavenças costumam produzir este
rilidade e elas ainda não tinham acabado entre o Gover
nador e o Bispo. Contudo, Luiz da Grã pensou logo em 

(32) Nóbrega, C. do B., p. 131; Anoh., Cartas, p. 474. 
(33) Bras. 3 (1), f. 136· 
(34) .Carta de Luiz de Grã, a S. Inácio, da Baia, 27 de 

Dez. de 1555, Bras. 3 (1), f. 140-143. 
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abrir uma lição de casos (teologia moral) e outra de latim. 
Para esta, e em particular para os mais adiantados, falta
vam livros e pedia que lhos enviassem de Portugal ( 35). 

· Os livros vieram, e daí a pouco lia-se o 2.0 livro da 
Eneida, e até o Bjspo, já D. Pedro Leitão, vinha argu
mentar com os estudantes Brasis. Era o primeiro ensaio 
dos actos públicos, tão célebres mais tarde (36) . 

O novo Governador Mem de Sá, escrevendo a D. 
Sebastião, admirava-se do aumento da instrução popular 
nas aldeias dos Padres, e ilustrava a sua admiração com 
números : "há escolas de trezentos e sessenta moços que 
já sabem ler e escrever" ( 37). 

Esta afluência escolar ia impor finalmente a criação 
de colégios com os requisitos europeus, e com as facili- , 
dades necessárias à ef iciencia do ensino. O problema 
mais grave era o da subsistência do corpo docente. Lem
bremo-nos do que se passa hoje nas nossas Universidades, 
Liceus e Ginásios. Numa carta, inédita, de Luiz da Grã, 
expõe-se a questão com clareza meridiana. :8 de 1556 e 
trata de S. Paulo de Piratininga, mas as razões, que 
invoca, aplicam-se a todos os colégios: "O P. Nóbrega 
muito deseja ser esta Casa de Pratininga colégio da Com
panhia, por ser aqui escala para muitas nações de indios. 
Obsta a isto não haver com que se possa manter, pois as 
vacas são dos meninos da terra, entre as quais estavam 
as do meninos, que Pero Doménico cá mandou. Se nos 
fosse expediente fazer grangearia de mantimentos com 
escravos, que se podiam haver, bem se poderiam manter 
pela bondade da terra. Mas não o penso pela distração 

(35) Carta de Luiz da Grã, diferente da anterior, da Baía, 
27 de Dez. de 1555, Bras. 3 (1) , ff. 144-146· 

(36) Cartas Avulsas, p- 428. 
(37) Documentos relativos a Mem. de Sá, Annaes da Bibl. 

Nac. do Rio, XVII, p, 226. 
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que nisso há. E assim o P. Nóbrega escreve ao Padre 
Doutor Torres (Província de Portugal) sôbre que El-Rei 
dê certos dízimos, que êle possue de um lugar aqui vi
zinho, com os quais se poderá principiar um colégio. 
Os meninos, somos cá de parecer não nos encarregar de 
os ter em casa, se não se tiver modo para que algum de 
fóra lhes procure o comer e o necessário, e a nós fique o 
asunto do seu ensino". 

Nas aldeias tudo é fácil, continuava êle; estando os · 
meninos em casa dos pais,· os próprios pais os sustentam. 
Não é assim nas terras maiores, em que os meninos de 
fora tenham que viver em casa, porque não se pode dei
xar aos Padres o onus de buscarem sustento para si e 
para os educandos, nem se podem sobrecarregar os par
ticulares com despesas extraordinárias superiores às suas 
posses (38). 
. O raciocínio,· aqui exposto por Luiz da Grã, quere 

dizer em linguagem moderna, que os gastos do ensino 
têm que ser, pelo menos em parte, por conta do Estado. 

Assim mesmo! E tornava-se urgente resolver esta 
dificuldade, porque no Brasil, "em todas as partes já 
povoadas desejam muito e pedem com eficácia os Nos
sos", escrevia o Provincial de Portugal, de Lisboa para 
Roma em Março de 1561; e ao mesmo tempo fazendo-se 
eco dêsses pedidos, propunha. que se fundassem tantos 
colégios de modo estável quantas as povoações firmes ( 39). 
A correspondencia sôbre esta matéria continuou activa 
entre Baía, Roma e Lisboa, até se chegar finalmente a um 
acôrdo de que resultou a aplicação dos rendimentos reais 
do Brasil à dotação de três grandes colégios na Baía, 
Rio de Janeiro e Olinda. 

(38) Carta de Luiz da Grã, de S. Vicente, 8 de Junho 
de 1556, Eras. 3 (1), ff. 147-149v. 

(39) Laines, V, p. 398. 
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O primeiro colégio a ser dotado foi naturalmente o 
da capital da Colónia. Consta da "Provisão do Rei de 
Portugal em que manda ao capitão da Baía que veja 
quanto hãçi mi ~ter sessenta pessoas da Companhia no 
colégio de S. Salvador ( sic); e se a redízima que lhes dei 
por fundação não lhes basta, supra o que faltar da fa
zenda de Sua Alteza" ( 40). 

A Provisão é de 7 de Novembro de 1564. 
É uma data a assinalar nos annais da instrução pú

blica. É a fundação do primeiro colégio oficial do Brasil. 
Este co1égio central ia prestar ao Brasil, durante dois 

séculos, os mais relevantes serviços, não só dentro da sua 
· finalidade específica de instrução e educação, mas até 
çomo defesa e ponto da. resistência contra o estrangeiro 
invasor. 

Fundado o colégio da Baía pensou-se logo noutro ao 
sul. Escreve El-rei, de Almeirim, a Mem de Sá, para ver 
como se poderá fundar um segundo colégio da Com
panhia para as bandas de S. Vicente, ali, ou noutro lugar 
da costa ( 41 ) . 

A vila de S. Vicente estava em decadência e o Rio 
de Janeiro era ainda pertença de Franceses e Tamoios, 
confe derados. Mas já no momento em que D. Sebastião 
escrevia ( 15 de Janei ro de 1565 ), preparava Estácio de 
Sá, com o apoio de Nóbrega, a sua conquista (42) . 

( 40) Dêste documento fundamental conservam-se no Arquivo 
da Companhia vários exemplares, entre os quais a pr6pria Provi
são com o selo e armas reais (Eras. XI f,f. 1-4v) e o traslado 
autêntico do seu registro na Baía, com os cumpra-se autógrafos 
de Mem de Sá e Braz Fragoso (ib. ff. 70-71v) . Em Lisboa pode 
ver-se no Arquivo H istórico Colonial, Registos, l, ff. 233-234v. 

( 41) Eras. XI, f. 479-479v. 
( 42) Cf. Porto Seguro, Hist. Geral, T. 1, 4.• ed. pp. 407-

42:1 e 427-431, com as preciosas notas de Capistrano e Rodolfo 
(;arei~. 



54 S:s:.RAI"IM LEIT:S: 

Em_ 1567 (20 de Fevereiro) escreve o Visitador, 
Inácio de Azevedo, a S. F rancisco de Bor ja, uma carta 
notável pelas notícias qua dá da terra, muito "fertil", 
das lutas que ali se travavam, do auxilio que prestaram 
os Jesuítas, e termina: "Escrevo do Rio de Janeiro, que 
é uma povoação, que se fez de dois anos para cá, e agora 
a manda El-rei aumentar e quere que se faça uma cida
de. . . Para colégio talvez venha a ter mais disposição 
que em outras partes do Brasil" ( 43). 
. Com tão boas informações, o caso decidiu-se ràpida
mente. O seminário-escola, estabelecido primeiro em S. 
Vicente por Leonardo N unes, transferido e quási fundado 
de-novo em Piratininga em 1554, elevado a Colégio por 
Nóbrega em 1556, que o dotou com todos os bens móveis e 
de raíz, pertencentes à Companhia no sul, e transferido 
outra vez para S. Vicente em 1561, ia fixar-se definitiva
mente, já oficializado e perfeito, no Rio de Janeiro. 

Quanto à transferência de Piratininga para S. Vi
cente, mostrou Nóbrega em carta para a Europa os seus 
inconvenientes e de Roma responderam que se persistis
sem, voltassem o Colégio para Piratininga (44). A-pesar 
da mudança, permaneceu em P iratininga a maior parte 
dos Padres, com Vicente Rodrigues por Superior, e con
tinuou a haver aulas, incluindo de gramática. Na reali
dade, e sob o ponto de vista do ensino, não se mudou : 
desdobrou-se em dois. O que se mudou foi a aplicação 
dos bens. Anchieta ficou em S. Vicente ( 45) . 

A proximidade do Rio de Janeiro e a importância 
que logo alcançou, depois da vitória de Estácio de Sá, 
desviaram para a nova cidade as atenções gerais. Ainda 

(43) Mon. Hist· S. I., Borgia, IV, pp. 411-413. 
(44) Lus. 60, f. 156. 
( 45) Anchieta, Cartas, p. 325. 
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não era decorrido um ano, depois da informação do 
Visitador, e já a 11 de Fevereiro de 1568 se passava um 
"Alvará para que na Capitania de S. Vicente se fundasse 
um colégio para 50 Padres os quais houvessem o mesmo 
mantimento, que tinham os da Baía" ( 46). 

O local escolhido foi o Rio de Janeiro, que a este 
tempQ já era Capitania de El-rei. 

Ainda que a dotação real é de 1568, é certo que o 
colégio começou a fundar-se ao mesmo tempo que a ci
dade , como se vê de um documento ou série de documen
tos tabeliónicos, reünidos com o título de "Terras que 
deu Estácio de Sá ao Colégio do Rio de Janeiro" ( 47). 

A lnfurniação do Brasil diz que D. Sebastião o fun
dou em 1567 e que "nele houve sempre escolas de ler e 
escrever e algarismos e uma classe de latim e lição de 
casos de consciência para toda a sorte de gente e para 
aqui, como dito é, se mudou o primeiro colégio que houve 
em S. Paulo e em S. Vicente" ( 48) . 

"Dêste colégio do Rio de Janeiro foi o primeiro 
(Reitor) o Padre Manuel da Nóbrega, que o começou 
a fundamentis e nele acabou a vida, depois de deixar toda 
aquela terra sujeita e pacífica, com os índios tamóios 
sujeitos e vencidos. e tudo sujeito a El-Rei, sendo êle o 
que mais fêz na povoação dela, porque' com o seu con-

( 46) Arquivo Histórico Colonial, Registos, 1, ff. 324-325. 
D.uas cal'tas de D. Sebastião a Mem. de Sá, de 11 e 15 de Fe
vereiro de 1568; nesta se transcreve o alvará (Bras. XI, ff. 
483-484); Vasconc., Crónica, III, n.0 115, tambem o transcreve 
e dá-lhe a data de 6 de Fevereiro de 1568. 

( 47) Eras. XI, ff. 416-423. Cf. Terras que deu Estácio 
de Sá ao Colégio do Rio de Janeiro, documento inédito quinhen
tista, publicado e prefaciado por Seraf im Leite, Lisboa, 193$. 
(Separata da Revista cBrotéria>, vol. XX, fevereiro de 1935;. 

( 48) Anclúeta, Cartas, p. 326. 
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selho, fervor e ajuda se começou, continuou e levou a 
cabo a povoação do Rio de Janeiro". 

É testemunho de Anchieta ( 49) .. 

* * * 
Nóbrega faleceu a 18 de outubro de 1570. Antes 

de deixar esta terra do Brasil, que tanto amava, e pela 
qual sacrificara a sua saúde e vida, o grande Jesuíta teve 
il consolação de ver que o Norte também não ficava esque
cido. Já desde 1551, quando Nóbrega foi a Pernambuco 
pela primeira vez. notou o grande entusiasmo da terra 
e que até as índias forras iam arrebanhar meninos do 
gentio para se criarem e ensinarem numas casas, que para 
isso se ordenavam ( 50). Mas por não haver Padres, 
que ali ficassem, o assunto não teve prosseguimento está- 1 

vel. Todavia em 1568 já possuía Olinda aJ.gumas aulas 
gerais. Ambicionava porém ttm colégio. Alegava, en
tre outros motivos, o existir ali muitos moços, que queriam 
estudar, e muito clero que precisava de teologia, e haver 
à roda muitas povoações e engenhos, com muita escravaria, 
necessitada de quem a doutrinasse e ensinasse. E nada 
disto era possível sem aumentar o número dos Padres, 
e os Padres só aumentariam se houvesse ali colégio ( 51). 

O desejo dos Pernambucanos foi atendido. Em 1575 
o P. Vallereggio, procurador em Lisboa, dosiassuntos da 
Índia e Brasil, dá para Roma a boa-nova de que se acabava 
,de fu ndar um Colégio cm Pernambuco, a requerimento dos 

(49) lb., p. 327. 
(50) Nóbrega, C. do B ., p· 120. 
(51) Co11gr. 42, f. 321v, 
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naturais da terra ( 52). O Alvará de EI-Rei D. Sebas
tião, para o mantimento de vinte Padres, tem a data de 
6 de Janeiro de 1576 (53). 

Com a fundação dêste Colégio ficou o Brasil sufi
cintemente . provido· de estabelecimentos de educação e 
ensino. 

Além dêstes três grandes colégios, da Baía, Rio de 
Jía.neiro e Pernambuco, havia escolas menores em todas 
as terras onde existisse alguma casa da Companhia. Nelas 
os filhos dos índios, com aprenderem a lêr, escrever e por
tuguês, se faziam " políticos e homens", - diz uma Infor
mação da época (54). 

Os progressos foram constantes, com pequeninas in
termitências. Uma vez ou outra, surgia o problema dos 
professores, já previsto por Nóbrega. Apesar dos colé
gios, o campo era vasto demais e era necessário virem de 
fora. Portugal mandava os que podia, tinha porém que 
atender às necess idades doutros colégios não só na me
trópole, mas na índia e já se falava da China e do Japão. 
A formação de todos êsses missionários exigia despesas 
pecuniárias evidentemente avultadas. Uma carta do B. 
Inácio de Azevedo a S. Francisco de Borja, de 11 de 
março de 1569, diz que no Brasil há muitos mantimentos, 
mas que não há dinheiro. De maneira que "os que de 
Portugal tiveram de ir para o Erasil vão para ser recebi-

(52) Lus. 67,' f. 212, e Bras. 12, f. 70 (Hist. de la ftffl.
daci6n dei Col. de Pernambuco) . Gregório Serrão foi o inter
prete e portador deste requerimento. 

(53) Bras. XI, · ff. 443-446v; Arquivo Histórico Colonial, 
Registos, 1, ff. 129v-131. 

(54) Anchieta, Cartas, p. 416. O exemplar do Arquivo da 
Comp. vem assinado por Cristóvão de Gouveia e o estilo é de 
Fernão Cardim, secretário de Gouveia. (Bras. 15, ff. 333-339) . 
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dos lá, porque o Brasil não os pode sustentar em Portu
gal" (55). 

Até parece uma carta dêste ano da graça de 1934 ! 

• • • 
O estado da instrução no Brasil, em 1576, era e 

seguinte: 
Em Porto Seguro, uma escola de instrução preliminar 

(ler, escrever e contar); 
,nos Jlheus, outra; 
no Espírito Santo, outra; 
em São Vicente, outra; 
em São Paulo de Piratininga, outra. 
No Rif? de Janeiro: colégio, com uma classe de ins

trução preliminar e outra de latim e humanidades. 
Em Pernambuco: colégio, com uma classe preliminar 

e outra de latim e humanidades. 
Na Baia: colégio, com uma classe de instrução pre

liminar, duas classes de letras humanas, uma de Artes 
(Filosofia), outra de casos (teologia moral) para os de 
fora, e ainda outra de teologia para os de casa. 

São dados oficiais ( 56). 
Todos sabem o desenvolvimento que tiveram estes 

colégios, como se fundaram sucessivamente outros em 
São Paulo, no Espírito Santo, no Recife, na Cachoeira, 
na Paraíba, em Belém do Pará, no Maranhão, em Para
naguá, etc. Da sua influência nas letras brasileiras não 
há que falar. "O Brasil, diz o Barão do Rio Branco, 
deve às escolas fundada~ pelos Jesuítas, quasi todos os 

(55) Bcr9ia, V, pp. 29-30. 
(56) Cong,-. 42, í. 322. 
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nomes de vulto da sua história literária dos séculos XVI 
a XVIII" (57). . 

O estudo pormenorizado de todos estes estabeleci
mentos de ensino é um dos mais interessantes capítulos 
históricos da instrução e educação no Brasil. Não cabe 
numa conferência, e também nós só tínhamos prometido 
falar dos primeiros, e, ainda assim, demarcando apenas 
as suas linhas gerais. • 

Concluamos com a nota final de que se chegaram a 
dar graus em Artes (filosofia), no Colégio da Baía, no 
século XVI. A primeira colação de graus de bacharel 
em Artes é de 1575; e do ano seguinte a licenciatura (58). 
O caso é digno de ser assinalado e merece desenvolvi
mento particular, que faremos noutra oportunidade. Mas 
digamos desde agora que, subindo os estudos a esta altura, 
não causa já tanta admiração que houvesse festas lite
rárias em que se exibissem composições em prosa e verso, 
na língua portuguesa, latina e brasílica, não faltando até, 
coisa impressionante, quem alguma vez falasse em língua 
angolana, em homenagem aos pobres desventurados, que 
de Africa tinham vindo, para valorizar com o seu trabalho, 
as terras do Brasil. 

Isto em pleno século XVI ! 
Não sei de outro exemplo de colonização em que as~ 

sim se fundissem, numa harmonia profundamente humana, 
elementos tão heterogéneos ! 

* * • 

(57) E d. o belo estudo de E. Vilhena de Morais, Qual 
a influencia dos Jesuitas em nossas letrasf - Rev. do Inst, Hist. 
Brasil., Tomo especial (1914), V, 633-673, 

(58) B,as. 15, ff. 273, 288, 302v, 369v. 
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~· ... ,. Antes de concluir, peço licença para recordar e até 
para me felicitar pot três circunstâncias, que importam 

· um tríplice agradecimento: 
Primeiramente, a imerecida fortuna de expor este 

punhado de factos históricos, alguns desconherjdos, sôbre 
os primeiro~ mestres e escolas do Brasil, neste Instituto 
de Educação, escola de mestres, tão altamente classificada. 
Muito obrigado ao Sr. Dr. Lourenço Filho, seu ilustre 
Diretor. 

Em segundo ,lugar, a honra de ter como Patrono e 
apresentante, uma das mais legítimas glórias do pensa
mento brasileiro e latino, e propulsor dos estudos jesui
tico:;, com tantos trabalhos seus, entre· os quais basta lem
brar os elegantes e eruditos prefácios às Cartas J esuiticas 
e as anotações às Avulsas: 

Muito obrigado ao Sr. Dr. Prof. Afrânio Peixoto. 
E, finalmente, desvanece-me a certeza de que estes 

assuntos sérios, e espero também que úteis para a cultura 
histórica do Brasil, foram capazes de interessar inteli
gências de escól e reunir um auditório tão selecto como 
êste, composto ( e não excluo, antes acentuo, o esplendor 
da mocidade, que me escuta), por técnicos da educação 
e das ciências históricas, entre os quais vejo alguns vultos 
eminentes na Pedagogia, nas Letras e na Historiografia 
do Brasil. 

A todos, e a cada um, muito obrigado 1 
E agora, uma palavra final. Como homens cultos 

e brasileiros que sois (há entre vós alguns nascidos 
além-mar, mas brasileiros pelo coração), haveis de reco
nhecer que aquela primeira instrução e educação dos 
Padres da Companhia de Jesus, com o seu sistema bem
dito de erguerem ao lado de uma igreja, uma escola, mar
cou, de modo indelével, para todo o sempre, a própria 
alma brasileira. Ficou-lhe um não sei quê religioso de 
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bom quilate, só raras vezes desviado do curso normal da 
brasilidadc, por agentes ou elementos exóticos; ficou-lhe ·· 
uma propensão inata para tudo o que é instrução e letras, 
num grau que dificilmente se encontra noutros povos da 
terra. 

Se fosse possivel, como numa visão de Ezequiel, 
chamar de novo á vida, aqueles homens, que deram o seu 
ser pela civilização do Brasil, e cujas cinzas, andam dis
persas por estas regiões imensas de Pindorama, se os 
ohamássemos á vida e lhes perguntásoomos: reconheceis 
a vossa obra? - eu creio que êles se levantariam do seu 
túmulo ignorado e se poriam um momento à escuta ; e 
ouvindo, aqui, nesta majestosa cidade do Rio de Janeiro, 
que êles ajudaram a fundar, e pelas mais, terras dêsse 
Brasil além, ameaçado tantas vezes por estranhos, aquelas 
suaves palavras, que êles ensinaram nas suas primeiras 
lições do ABC: mãe, pai, Deus, PátrÚl,, Brasil ... êles, 
escu1la,n!do estas dooes palavras, na sua mesma harmonio
síssima lmgua, estremeceriam e responderiam: Sim! Nós 
reconhecemo-la. Ultrapassou a nossa e~pectativa, ma-s é 
a mesma. Aque~as primeiras letras que ensinamos outro
ra aos filhos dos Índios e aos filhos dos Portuguêses, 
irmanados nlos mesmos bancos rústicos das primeiras 
escolas brasilleiras, á sombra das palmeira·s ond ulallltes, 
refloriram !através dos séculos em Universidades, Inst.itu
tos e Oolégios, e numa literatura brilhante e maviosa. 

Deus abençoou o nosso esfôrço 1 
E êsses heróis beneméritos, recolhidos de novo á paz 

do túmulo e ao seu prémio de glória imortal, poderiam 
acenar-nos ainda com um testamento de amor. As suas 
cartas, relatórios, catálogos e informações - testamento 
e repositório sagrado de tantas aspirações generosas, 
quando as deciframos e transpomos para a luz contem-

5 - P. U. 8LUll. 
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porânea, verificamos que são o próprio veredito da Hist6· 
ria sôbre a obra que deixaram. Entre as dificuldades 
multiplicadas daqueles. tempos remotos, se ás vezes se nos 
depara alguma sombra, proveniente do jogo inevitável das 
activkladés humanas, nem sempre concordantes, essas 
sombras são apenas a fundo escuro de um quadro de mara
vilha, donde resalta, mais palpitante, e emoldurada num 
resplendor de glória, bela e senhora dos seus destinos 
eternos, a grande Pátria Brasileira~ 



III 

O PRIMEIRO VOCABULÁRIO 
TUPI-GUARANI 

"Portuguez - BrasiJiano" 

.. 

•. 

Os vocabulários tupis organizados pelos Jesuítas do 
Brasil deveriam ser a princípio simples listas de nomes, 
listas que iam passando de uns Padres a outros, amplian-
do-se ou aperfeiçoando-se sucessivamente. ' 

A primeira vez que se nos depara referência con
creta a vocabulário em forma é em 1585. Pedindo-se 
liéença a Roma para se publicar a Doi,trina Cristã, por
tuguesa, do P. Marcos Jorge, que Leonardo do Vale 
adaptara à língua tupi, pedia-se ao mesmo tempo licença 
para se imprimir o Dicionário da Língua Brasílica para 
utilidade dos que a aprendiam ( 59). 

Em 1592 renova-se o pedido para a impressão dum 
léxicon tupi que se estava escrevendo (60). 

Quem seria o escritor? Costuma falar-se de Anchieta. 
Seria êle de-facto? 

(59) Scribitur etiam Dtctionarium ejusdem sermonis ad 1;os
trorum utilitatem, qui linguae addiscendae operam sunt navaturi. 
Visum est petendum esse facultatem a Nostro Patrc Generali ut 
typis possint excudi. - C ongr, 42, f. 321 v· 

(60) Brus, 15, 397. 
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Nos documentos da época não achamos notícia de in
tervenção sua directa neste trabalho. Nos primeiros bió
grafos, observa-se esta gradação: Quirício Oi.xa, enun
ciando as obras de Anchieta na língua tupi, não fala ele 
vocabulário. (61); Pero Rodrigues já afirma que deu 
princípio ao vocabulário (62); Simão de Vasconcelos dá 
o passo final e escreve que "fez vocabulário da mesma 
língua" ( 63). 
. Certo é o seguinte:. O Padre Provincial Marçal 

· Belíarte, escrevendo ela Baía a 21 de Setembro de 1591 
e narrando a morte de Leonardo do Vale, em Piratininga, 
a 2 de Maio dêsse ano, chama-lhe "príncipe dos línguas 
brasílicos", eloqüente como Túlio, que falava a língua 
com tanta perfeição que até os 1nclios se admiravam do 
seu talento e graça singular: companheiro do P. Nóbrega 
e dos primeiros Padres, autor do Dicionário na Língua 
Brasilica, ótimo, copioso e muito útil por onde fàoi lmente se 
aprende: c01nposuit vero illius linguae optinium, copiosum 
et vaJde utile vocabularium ex quo facile est addisccre (64). 

O Vocabulário do P. Leonardo do Vale não se im
primiu. Andando porém em tôdas as mãos, eleve ter 

(61) Serafim Leite, A primeira biografia inédita de José de 
A~ichieta, p. 13, Lisboa, 1934. 

(62) Pero Rodrigues, Vida de Anchieta, ín Annaes da Eibl. 
N. do Rio, XXIX, 199. 

(63) Vasc., Cron. !, 156. Esta .frase tem andado repetida 
por todos: Platzmann, Dahlmann, etc. : «Anchieta hi111terliess noch 
ein Wõterbuch~. - Die Sprarhkwul 1md dw M issionen (1500-
1800), p. 83, Freiburg in Breisgau, 1891; Vale Cabral, Eiblio
graphia das obras tanto impressas como manuscriptas relativas à 
língua T11pí ou Gual'any, também chamada Lingua Geral in An,11aes, 
VIII, p. 197. 

(64) Eras. 15, 373 v; cf. Hist Soe. 42, f. 33. Diz o Catá-
logo de 1574 (Eras. 5, 10) : «Leonardo do Valle, coadju1or spual 
formado. es grande lingua. sabe mediocremente casos· es confes-
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ido, com a gramática de Anchieta e a doutrina, até ao 
Tucumã e Paraguai com os primeiros Padres ido& do
Brasil. 

Exaltando a unidade da Língua Geral ( tupi-guarani), 
desde o "famoso Rio das Amazonas" aos Carij ós, grande 
vantagem para a catequese, diz Pero Rodrigues, notando 
os instrumentos de trabalho de que dispunham ; "por 
onde a Arte desta língua ( a Arte de Gramática, de 
Anchieta) e as práticas e doutrinas que nela andam escri
tas servem também os Padres da Companhia que andam 
no Perú para ensinar os fodios do Tucw1úi, do Rio da 
Prata e doutras terras que confinam com o Brasil" (65). 

sor. entró en la comp.• afio de 53. siendo de 15 afíosfles- .natu.r'al 
de bragança». 

Rocha Pombo considerou-o mameluco (Hist. do B rasil, III, 
362 nota). 

Aqui fica expressa a sua naturalidade : Trás-os-Montes. Foi 
menino para o Brasil, levado pela família ou como órfão. No 
ano de 1553, dado pelo cmálogo, devia ser apenas aluno, porque 
ainda não aparece no que organizou Anchieta em Julho de 1554 
(Arch., Cartas, 37-38). Como tal andaria nos Campos de Pira
tininga, quando se fundou S. Paulo· 

Nas Missões caminhava quasi sempre descalço «com alperga
tas feitas de cardos brancos, qúe era o couro daquele tempo» 
(Vasc. Vida de Anchieta, 44) . Fêz os votos de Coadjutor Espi
ritual no ano <te 1560, em Pfratininga. Reoobeu-os o P. Nóbrega. 
L11s, 1, 137. 

Era sumamente estimado dos índios, em cujo serviço gastou 
a vida, ta.rito dos livres como dos escravos e escravas (308 ; Caxa, 
Eras. 15, 278 v; Vasc., Cró11. II, 5). Quando os da Aldeia de 
S. João, na Baía, fugi ram para a selva, ocasião em que os tndios 
às vezes matam os brancos, não só não o fizeram, antes despedi
ram-se do P. Leonardo do Vale, «dizendo-lhe que levavam grandes 
saudades dêle, e que se .foram mulheres o choraram>, Cartas 
Avulsas, 265 e nota 153 de Afrânio Peixoto. 

(óS) Pero Rodrigues, Carta de 7 de Maio de 1597, em Amador 
Rebelo, Compendio de Alg, Cartas, 236-Z37, Lisboa, 1598. 
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.Q5 Padres do Brasil chegaram i Tucumã cm 1587 
.e ao Paraguai em 1588. 

Dêstes escritos tiveram, sem dúvida, conhecimento 
Barzana e Ruiz de Montoya, em cujos nomes andam os 
primeiros dicionários impressos. Outros os conheceriam 
no século XVIII, depois da extinção dos Jesuítas ... (66). 

Existirá hoje algum exemplar do Voeabulário dos 
primeiros Padres Jesuítas do Brasil? 

No Arquivo Geral da Companhia não existe. Couto 
de Magalhães, falando dos primeiros livros sôbre o tupi, 
inclue um "Vocabulário da língua tupi tal qual era fa!ada 
em S. Paulo no século XVI, pelo P. Joseph de Anchieta" 
e acrescenta: a "edição está há muitos anos exgotada; 
mandei tirar uma cópia em manuscrito e vou reimpri
mi-la" (67). 

Esta obra, que se diz impressa, não vem mencionada 
por Vale Cabral, nem está na Bibliografia que Plínio 
Airosa apõe a O Caderno da Língua, de Fr. Arronches. 
Será apenas um glossário das palavras usadas por Anchieta 
nos seus diversos escritos tupis? ..• 

(66) Plínio Airosa, Prof. de Tupi na Universidade de S. 
Paulo, reeditou o Dicionário Portugue.r-Brasiliano, S. Paulo, 1934. 
E no Prefácio, p. 17, dá como autor a um Frei Onofre, Missioná
rio do Conven'.o de Santo António, no Maranhão, do qual tudo se 
ignora. Sem entrar agora cm maiores averiguações, que reserva
mos para o estudo do século XVIII, averbemos desde já a opinião 
de Dahlmann (toe. cit.) segundo a qual o Dicionário Portuguez
Brasiliano, publicado em 1759 (o mesmo que reeditou Plínio Airo
sa) se baseia no Manuscrito da Lingua Geral do Brasil, saido, diz 
êle, com tôda a probabilidade da pena do famoso Jesuíta João 
Daniel. Cf. também Francisco Rodrigues. A Forma,ão lnlele
lectual do Jesuíta, 379, Pôrto, 1917. 

(67) Couto de Magalhães, O Selvagem, p. 320, 3.11 ed., S. 
Paulo, 1935. 
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Temos fortes razões para fazer remontar até os pri
meiros Padres o códice piratiningano de 1622. A expo
sição destas razões será também um esclarecimento neces
sário a duas cartas trocadas entre Felix Pacheco e o 
Autor, cartas que se tomaram públicas e deram algum 
brado. 

Na nossa passagem pelo Rio de Janeiro em 1934, 
convidou-nos fidalgamente a visitar em Copacabana a sua 
biblioteca, o director do grande diário Jornal do- Com
mércio, o ilustre e saüdoso Félix Pacheco, tão cedo arre
batado às lides literárias e jornalísticas. Não foi alheio 
a êste convite o insigne escritor Afrânio Peixoto. Mos
trou-nos Félix Pacheco as suas raridades bibliográficas e, 
com verdadeira ufania, um manuscrito da lingua tupi, 
formando um só volume com Os nomes das partes do 
corpo humano, de Pero de Castilho. 

Félix Pacheco conhecia Sommervogel, que dava 
Castilho como português , e autor provável de um manus
crito, Vocabulario da Língoa BrasUica (Portuguez-Bra
siliano, 4.0 , pp. 368. "The last f ew leaves which countain 
lists of the names of parts of the body, etc. in Brazilian
Portuguese, and is dated 1613, were written by Padre 
Pero (sic) de Castilho da Companhia de Iesu who was 
probably also the author of the large Vocabolario". Catai. 
de Quaritch, juill. 1885, n. 30200). D'apres ce titre, l'au
t!~!- n~_:_'appelle~it-il pas plutôt : Perez de Casti~~~".!__(68)_ 

Quem é êste Perez ou Pero de Castilho? - pergun
tou-nos êle. 

Diante desta interrogação e dúvida, ao voltar a casa, 
consultámos ós nossos verbetes verificando que o nome 
era na verdade Pero de Castilho, grande lí~gua, e que 

(68) Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie de JéStU, 
II, 846. 
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nascera no Brasil (69). Com justificado alvorôço, qui
semos logo comunicar-lhe tão grata notícia. Organizá
mos uma nota com os dados biográficos de Pero de Cas
tilho e remetemos-lha. Félix Pacheco escreveu-nos uma 
carta, que conservamos como tesouro precioso, e, já agora, 
como relíquia. Desta identificação e correspondência fêz 
êle uma erudita comunicação à Academia Brasileira de 
Letras, em 5 de Julho de 1934, publicada no dia seguinte 
no seu jornal e depois na Revista da Academia, no mês 
de Outubro do mesmo ano. 

Isto pôsto, preguntamos :. será, na verdade Pero de 
Castilho o autor do Vocabulário? 

Existe uma dificuldade insuperável, proveniente dum 
incómodo alibi. 

O manuscrito traz no alto da fôlha do rôsto estas 
palavras desenhadas; Vocabulario na Lingzta Brasilica, 
1621. E no fecho: 

Este livro intitulado / Viocabulario Brasil / Foi 
começado em Abr-il / Porem em Agosto acabado / 1622/ 
Aos 23 de Agosto oitava do Assunção de Nossa Senhora/ 
Em Piratininga. 

Ora, em 1621, Pero de Castilho vivia no Colégio da 
Baía (70); e· fêz, com o P. José da Costa, nesse mesmo 
tempo, e naquela região, uma entrada apostólica ao inte
rior (71). Não podia estar em Piratininga em 1622. 

Félix Pacheco viu a dificuldade e pedia-nos, preci
samente, dados complementares, quando Deus o levou. 

(69) Já o dizia Sommervogel, mas no S14p/emento, vol. IX, 7. 
(70) Eras, 5, 123, 
(71) Lettere Annue d'Etiopia, .Malabar, Brasil e Goa (1~-

1624), p. 127-128, Roma, 1627. 
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Para nós, . aquêles quatro ou cinco meses, de que 
fala a quadra piratiningana, deve ser o tempo gasto por 
algum Padre ou Irmão em copi.cu' o dicionário, nas horas 
vagas do apostolado. 

Bem vemos que o ser cópia não exclui a hipótese 
de ter como autor a Pero de Castilho, embora ausente. 
Mas a hipótese deve justificar-se por outra via. E não 
encontramos nenhum elemento positivo, que autorize essa 
conclusão. 

Quere dizer, no estado actual dos nossos conhecimen
tos históricos, aquêle Vocabulário da Lí1tgua Brasílica, 
obra certamente <los Padres Jesuítas, tem que se filiar em 
Leonardo do Vale, sem excluir, é claro, prováveis remo
delações e aperfeiçoamento ulteriores, inclusive do pro
prio Anchieta. 

~ste recuo no tempo dá-lhe, incontestàvelmente, muito 
maior valor (72). 

(72) O Govêrno do Estado de São Paulo adquiriu a livraria 
de Félix Pacheco e com ela o Vocabulário Portug,uez-Brnsilia1io. 
«Dentro de poucas semanas, comunica-nos o Dr. Plínio Airosa, 
começarei a estudar e annatar esses papéis para a devida publi
cação»· 

Noticia duplamente auspiciosa! Por se i.r emfim publicar o 
precioso Vocabulário, e por estar entregue a sua publicação a uma 
verdadeira competência. 



. ' 



• 
IV 

O PRIMEIRO EMBARQUE DE ÓRFÃOS 
PARA O BRASIL 

7 de JANEIRO DE 1550 

(Um documento inédito) (73)· . 

Com a ida do governador geral Tomé de Sousa e 
dos Padres da Companhia de Jesus, a colonização do 
Brasil ia entrar numa fase nova. Era necessário lançar 
pé na terra firme e penetrar o sertão. Até aí apenas se 
tinha arranhado a costa. O sertão porém estava povoado 
de índios selvagens e belicosos. E o português, contrário 
a guerras de extemínio, preferia a captação. Ora a ca
ptação só é exequível quando se suprimem as barreiras 
morais. Para começar a transpor as trincheiras da bar
baria e da língua inventou-se, entre outros, um meio. 
Iriam de Lisboa crianças. Misturadas as crianças por
tuguesas com as crianças indígenas, operar-se-ia a trans
missão da língua e talvez a fusão de ideais. Depois, lá 
estariam os Jesuítas para orientar o movimento e exercer 

(73) Comunicação feita no Instituto Português dt Arqutolo
gia, História e Etnografia, Lisboa, sessão de 21 de Maio de 1933, 
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aquela maravilhosa função de árbitros, que é um dos mais 
fortes aspectos da sua actividade no Brasil. 

A P.rimeira expedição dêstes órfãos realizou-se em 
1550, "o.dia depois de Reis, à tarde". Pertenciam ao Co-
légio de Jesus dos Meninos órfãos, fundado pelo P. Pero 
Doménech, um ano antes, em Lisboa, numas casas junto 
do Colégio de Santo Antão. Ambos os colégios comuni
cavam por dentro. Semelhante comunicação local era 
uma transposição externa da comunicação do espírito. 
'.'Estes órfãozinhos criam-se com o mesmo espírito da 
Companhia, com muita caridade entre si", diz o seu fun
dador (74). 

O P. Pero Doménech era catalão. Veio para Lisboa 
em fins de 1548 e retirou-se em 1553 para o mosteiro 
de Villabeltrán, de que era Abade. Desejou ser da Com
panhia de Jesus e parece que chegou a emitir os primei
ros votos, cuja fórmula se conserva. Depois da sua re
tirada, em 1553, tomou conta do Colégio dos órfãos o 
célebre Doutor António Pinheiro (75 ). 

O P. Pero Doménech ia pela Ribeira de Lisboa e 
juntava, como podia, as crianças pobres, "moços perdidos, 
ladrões e maus, que aqui chamam pati fes" (76). 

A palavra patife é expressiva. Naquele tempo não 
o seria menos, dados os equivalentes que tem. Será mais 
vivo o contraste. Porque êstes "patifes", transformados 

(74) Monum. Hist. S. J,, Epp. Mixtae, T. II, Carta de 
Pero Doménech ao P. Polanco, de Lisboa, a 5 de Agôsto de 
1550, pág. 425. 

(75) Cf. Francisco Rodrigues, História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Port11gal, T, 1., vol. 1·0, Por,to, 1931, 
págs, 700 ss. · · 

(76), Mon. Hist. S, J., Epp. Mixt., T. II, Carta de Pero 
Doménech a S. Inácio, Almeirim, a 7 de Fevereiro de 1551, 

· pág• 504. ~, .-
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pela educação cristã, iam desempenhar agora. no Brasil 
uma acção civilizadora. 

Os Jesuítas influ íram de-certo na sua ida. e Não fi
çou alheio o rei, com certeza. E a proteção da metrópole 
também não os abandonou na colónia: "Dêstes meninos 
enviou el-rei o ano passado sete ao Brasil . . . Agora el
r~i lhes manda vestidos, e camisas, e livros, e tudo o que 
pedem" ( 77 ). Deu-lhes casas onde morassem. Lê-se 
num documento de 1553: Pague-se a Luiz Dias, que foi 
mestre de obras na Baía. a quantia de 17$000 reis " du
mas casas que lhe foram compradas pelo Governador Dom 
Duarte e por êle, para Sua Alteza, para os órfãos" (78). 

No Brasil ficaram os órfãos, ao comêço, sob a auto
ridade dos Padres da Companhia. Ao saírem às Aldeias 
dos arredores da Baía juntavam-se as crianças índias à 
sua roda, abraçavam-se, riam e brincavam, levando-os 
depois a suas casas. As crianças entendem-se fàcilmente. 
E co111 mai s facilidade simpatizam entre si. Como con
seqüência, os filhos dos índios iam à cidade pagar-lhes 
a visita. Pouco a pouco, as visitas transformaram-se em 
catequese e a catequese em aula. As crianças índias 
aprendiam o português, os órfãos portugueses a língua 
brasílica. A colonização progredia. As arestas li ma
vam-se. Diz Nóbrega: "Os meninos órfãos, que nos 
mandaram de Lisboa. com seus cantares, atraem os filhos 
dos gentios e edificam muito os cristãos" (79). 

Pouco depois vieram mais. Em 1557, uns 18 ou 20. 
Tantas bôcas a sustentar, em missão incipiente, causavam 
aos Padres graves apreensões financeiras (80). Mas os 

(77) Id. ib., pág. 504. 
(78) · Dorn111C11tos Hist6ricos, · da Bibl. Nac· do Rio de Ja

neiro, vol. XIV (XII), púg. 359. 
( 79) Nóbrega, Cartas d o Brasil, pág, . 115. 
(80) ld·, ib., págs. 150-152. 
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resultados excederam a expectativa. Quando os Jesuítas 
tiveram, por fôrça do seu Instituto, recentemente promul
gado, de.entregar a outrem o cuidado dos órfãos, verifi
cou-se que, salvo dois ou três, que, por incapazes, teriam 
de ser reenviados a Portugal, todos os mais ou eram esco
lares dia Companhia ou "dados a ofícios" (81). 

Os estudantes iam levando a cabo o seu curso. Em 
1560 celebrou um missa nova, na povoação do Espírito 
Santo, arredores da Baía; "o qual há-de ficar ali por 
capelão, por ser língua; êste é moço dos primeiros órfão'> 
que cá nos mandaram, - muito boa coisa" (82). Em 
1584, diz Anchieta que tinham ficado na Companhia mui
tos "orfãos que vieram de PoTtugal e alguns de cá reco
lhidos, que foram e ainda são, grandes obreiros nela, 
ocupando-se na conversão do gentio com a língua, que 
sabem, e o sacerdócio, que receberam" ( 83). 

Conserva-se o nome de alguns. No jubileu de 29 
de Junho de 1564, na igreja de S. Paulo, tomaram parte 
ao lado do Bispq D. Pedro Leitão, dois padres órfãos dos 
que vieram "haverá agora 8 ou 10 anos" e são "idóneos 

(81) Id., ib., pag. 171. «Daáos a ofícios>: Religião e Tra
balho, os grandes factóres da civilização. Que melhor destino po
deriam ter os óríãos «perdidos» da Ribeira de Lisboa? 

(82) Cartas Avulsas, 1550-1568, Rio de Janeiro, 1931, Carta 
de António Pires, pág. 279. Tómo 2.0 das Cartas Jesuíticas, com 
lutrodução e notas de Afrânio Peixoto. 

(83) José de Anchieta, Enformação do Brasil e de suas Ca
pitanias, ms. da Bib. Púb. de Évora, cód· CXVI, I/33, fol. 48 ss. 
Esta informação es:á publicada, com algumas deficiênc:as, na Rev. 
do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro, T. VI, 2.'.ª ed., págs. 412-
443, sem nome de Autor e com a indicação de ter sido enviada de 
Lisboa por Varnhaien. Foi incluída nas Cartas de Anchieta, 
pág. 316· 
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ministros da conversão das gentes : chama-se um dêles 
António de Pina e o outro João Pereira" (84). 

Nas Aldeias, com que os Jesuítas rodearam a pri
meira capital do Brasil, num círculo defensivo de cristan
dades, também êles tiveram, por si ou por seus amiguinhos, 
os !ndios, uma quota parte. 

Na Aldeia de "um grande e mais grave principal de 
todos os da terra, se pôs uma Cruz" - escreve Vicente 
Rodrigues em 1552; e um menino lhes explicou o mistério 
da mesma Cruz. 

Ao ouvi-lo, que fêz aquele í'ndio principal? 
De lôbo converteu-se em cordeiro. Não pôde ter as 

lágrimas e confiou o seu filho aos Padres para que lho 
educassem. 

Pouco tempo antes, aí'nda comia carne humana. 
Como êle, outros, vencidos do mesmo suave influxo, 

vinham requerer, com urgência, aos Padres que fôssem 
visitar e catequizar as suas Aldeias. E abriam-lhes "ca
minhos tão largos, por montes mui ásperos, como a estrada 
de Coímbra" ( 85) ... 

· A abertura destas estradas era a suprema homena
gem dos índios ,do sertão. Por elas penetrava no interior 
do grande continente a civilização cristã e portuguesa. 

Tal era, num rápido esbôço, o campo de actividade 
dos órfãos de Lisboa. Podemos agora assistir ao seu 
embarque. Vai-no-lo contar uma testemunha de vista. 
:8 o próprio Pero Doménech. 

Escreve êle para Coímbra (86). 

(84) Cartas A'vulsas, Carta de António Blasques, por co
missão de Luiz da Grã, pág. 421. 

(85) Jb., Carta de Vicente Rodrigues, pág. 119. 
(86) Carta q11e o abade Pero do mencque escreueo de Lisboa 

aos lrm<ios da comp• de JESVS do Collegio de Coimbr<1 aos l7 
d, lanr' di 1550. Ms. da Bibl. Públ. de Evora, cód. CVIII, 2/I, 
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"Irmãos meus. N os.so Senhor Jesus Cristo quis esco
lher, dêstes órfãos, sete para irem pregar o seu santís
t,imo nome aos gentios e infiéis. E coube a sorte a qua
tro dêles, que foram dos primeiros que se tiraram da 
Ribeira, que foram os alicerces desta sua santa casa. E 
quis-lhes dar tanta fortaleza, que, por muitos rogos, amoes
tações e mêdos, que os seus parentes e amigos do Mundo 
lhes pintavam, nunca os puderam tirar do propósito em 
que estavam. E se alguma vez, a rogos dos seus parentes. 
lhes dávamos licença que fôssem a casa de seus pais 011 

mãis ou amigos, a comerem ou domirem, ·em lugar de 
êles chorarem e consentirem em seus rógos, os repreen
diam e pregavam, dizendo que tudo era nada senão ser
vir a Deus e morrer pela santa fé católica. 

Diziam-lhes alguns: 
- Vós sois aínda memnos e sa,beis pouco para 

ensinar. 
Respondiam; 
- Deus é grande e nos esforçará e ensinará aquilo 

que havemos de dizer. 
Diziam-lhes outros que no Brasil morrem os homens 

e comem carne humana. Respondiam êles que também 
em Lisboa morrem; e que depois os comem a terra e bichos, 
e que um só pai temos, que está nos céus. 

De maneira que ficavam pasmados et obmutescebant 
quia non poterant resistere spiritui qui loquebatur. 

Vésporas dos Reis, depois do jantar, com grandes fer
vores e postos de giolhos diante de uma imagem de Nossa 
Senhora, tomaram sua cruz alevantada e abraçando alguns 

fls. 152v-153v, Crêmos que é inédita esta ,carta. Não a trans
crevemos tôda. Utilizamos apenas a .parte, aliás contínua e prin
cipal, em que narra a despedida dos órfãos. Para a tornar fàcil
mente acessível, com respeitar escrupulosamente o texto, actua
lizamos a ortografia e a pontuação. 
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irmãos, pequenos e enfermos, que em casa ficaram, pedin
do-se perdão uns aos outros, com muitas lágrimas, se des
pediam dêles, e, acompanhados de todos os outros irmãos 
órfãos, andar:am em procissão, cantando uma cantiga, 
que diz: 

Gran Senhor nos há nascido, 
Humano e mais divino. 

Tôdas as ruas e janelM, que estavam cheias de gente, 
uns choravam, outros alevantavam as mãos aos céus, dando 
louvores ao Senhor, outros os benziam, outros saíam com 
esmolas pelas ruas, outros andavam carregados, às costas, 
do seu fatinho, outros corriam para os ver, chamando-lhes 
Bem-aventurados. Era tanto [o] fogo por onde êles pas
savam, que me acendia o rosto como se estivera em uma' 
estufa. 

Ora que faria a outros, que têm outros espíritos mais 
limpo~ e mais elevados no amor do Senhor? 

E assim, passando pela Rua Nova e pela metade da 
cidade, foram a pé até Belém, acompanhados de muitos 
devotos. Et, ne deficerent in via, quis a Providência 
Divina que certos devotos (87) nos esperassem na metade 
do caminho com refrescos de muito pão e muita fruta. 

Chegados a Belém e postos de giolhos diante do San
tíssimo Sacramento, fizeram oração. E, , esperando pelo 
batel, cantaram a Salve Rainha e uma prosa a Nossa 
Senhora, onde estavam muita gente e muitos frades, que 
ficaram mui edificados. E cantando umas cantigas de 
Nossa Senhora, se alevantaram para se embarcar, acom
panhados de muitos homens e mulheres. 

Chegado o batel para se embarcar, vieram-se todos 
para mim, pecador. E, prostrando-se com muita humil-

(87) Aqui significa, sobretudo, amigos devotados 

fi - P . &. aRAIIL 
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dade e lágrimas, pedindo-me perdão e a bênção, confesso 
minha fraqueza que, por muito que dissimulasse, non potui 
continere lacrimas. E abraçando-os, cum osculo pacis et 
elevatis oculis in cadum, lhes dei a benção, que aquele 
Nosso Padre Eterno dispensa com suas criaturas por 
mãos de seus ministros. 

Então abraçavam-se uns aos outros com muitas lá-
grimas e choros, dizendo : 

- Irmãos meus, ficai muito embora! 
Outros diziam : 
ó Irmão [s], como nos dcixais!? 
Era tanto o chôro que grandes e pequenos, moços e 

velhos, que ali estavam, todos choravam. 
Então um dêles, que se chamava Francisco Carneiro, 

saltou no batel, e arrimado à borda dêle, tomou a Cruz 
na mão; e, alevantada no ar, com grande fervor, come
çou a cantar a alta voz. 

Os mandamentos de Deus 
Que havemos de guardar, 
Dados pelo Rei d os Céus 
Para todos nos salvar. 

..... _ 

Andava tão fervente que parecia daqueles que vão a 
receber martírio. Então todos o seguiram. E êles, cho
rando no mar, e nós na terra fazendo longum vale (88), 
se partiram, sem partir-se nossos olhos dêles, até que 
chegaram ao galeão. 

Os nossos meninos, que ficaram, sentiram tanto a 
partida dos seus caríssimos irmãos, que os não podía
mos aquietar, que era já perto da cidade e aínda alguns 
dêles choravam. 

O dia depois de Reis, à tarde, os Padres da Compa
nhia e irmãos nossos, vestiram suas sobrepelizes e um 

(88) Longo adeus, 
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dêles uma capa; e os meninos, com sua Cruz alevantada 
e um retábulo de Nossa Senhora (que] levavam no ar, 
cantado a Salve Regina, dederunt vela ventis. 

E assim, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
se partiram". 

Aque!es Padres, a quem iam confiados os órfãos, 
chamavam-se Afonso Braz, Francisco Pires, Salvador 
Rodrigues e Manuel de Paiva, portugueses, que deixaram, 
todos quatro, notável fôlha de serviços. Afonso Braz 
e Manuel de Paiva pertencem mesmo ao grupo dos fun
dadores da cidade de S. Paulo, e êste último em lugar 
de honra, por ser o primeiro Superior da comunidade 
nascente (89). . 

Foram no famoso Galeão Velho do comando de Si
mão da Gama de Andrade. Simão da Gama, deixando 
depois a vida do mar, fixou-se na Baía, onde foi gran<le 
" republico". Aparece como Padrinho, com sua mulher 
D. Leonor, em baptismos solenes de 1ndios, agenciados 
não raro pelos próprios órfãos (90). 

O embarque de tôda esta gente, naquela tarde de 
Janeiro dt: 15SO, além de ser um espectáculo cheio de 

(89) Anchieta, op. cit., fl. 48 (Rev. do Inst. H . e G. Bra
sileiro, VI, 2·· ed pág. 429), e nas Cartas, pág, 314; Simão de 
Vasconcdos: Chronica da Companhia de J,:sus 110 Estado do 
Brasil, l, ns. 80-81; V ida do Veneravel Padre Joseph de Anchieta, 
Lisboa, 1612, págs· 43 e 46; Antonio Franco, Synopsis Ann., 
1550, n.0 6, etc. 

(90) Cartas Avulsas, Carta de Leonardo do Vale, pág. 353; 
Fr. Vicente do Salvador, História do Brasil, publicada uos A1111aes 
da Bibl. Nac. do Rio de Janeiro, XIII, 1.0 fase. pág. 61· Aí Sf! 
lê êstl: curioso epitáiio: 

Pela summa charidade 
de Christo Cmcificado 
está aqui sepultado 
Simão da Gama dandrade 
pera ser resuscitado. 
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vida e· de côr, evoca um pensamento mais alto. Aínda 
não é epopeia, contudo Camões já tinha nascido. E a 
disciplina e espírito da Companhia de Jesus também já 
dava aos homens - e até às crianças - a energia do 
aço. Na simplicidade concentrada desta narração sente
se perpassar, com a robusta decisão daqueles órfãos, um 
sôpro de grandeza antiga. Mas nós compreendemo-la 
perfeitamente, aínda agora, porque a beleza moral é de 
todos os tempos. 

O sistema português de colonização não tem similar 
no mundo. Os seus frutos aí estão patentes no prodígio 
de unidade - tríplice unidade de território, de língua e 
de religião -"- que é o Brasil. Simplesmente - e faz 
bem recor<lá-lo - foi sobretudo com estas expedições 
obscuras, mas envôltas, no sacrifício fecundo da cristan:
dade portuguesa, que começou a surgir para. a civilização, 
na extrema do mar Atlântico, do outro lado das ondas, a 
grande Pátria Brasileira. 



V 

A FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO 

CARTAS INÉDITAS DE NÓBREGA 

Santo André da Borda do Campo - João Ramalho -
Os Jesuitas 

CONFERÊNCIA NO INSTITUTO 
HISTÓRICO DE SÃO PAUI,O, 5 

DE JUNHO DE 1934. 

O berço das nações como o das grandes cidades é 
estudo preferido pelos investigadores para esclarecer, de
finir ou interpretar factos que, por sua vez, expliquem 
a génese, progresso e até carácter dêsses agrupamentos 
humanos. 

A grande cidade de São Paulo não foge á regra. E 
é de ver comOI procura àvidamente tudo o que diz respei
to á sua fundação : Jesuítas, João Ramalho, Tibiriça, 
Santo André da Borda do Campo, - nomes que evocam 
um passado de glória e têm sido objecto de longas e 
pacientes pesqwsas. A exegese dos textos ~rimitivos 
forma volumes. Chega porém um momento ;em que os 
melhores homens da herme11êutica histórica sentem a ne
cessidade de renovação ou revisão de documentos, para 
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se não repetirem por palavras diferentes. Daqui, as mag
níficas publicações oficiais dos seus arquivos, Registos 
Gerais, Sesmarias, Testamentos e lnventarios, Actas ... 

Nestes assumptos paulistas é longa a série dos inves
tigadores modernos, a'guns de nome illustre. Capistrano 
de Abreu, EdUJndo Prado, Teodono Sampaio, Orville 
Derby, Washington Luis, Gentil de Assis Moura, Bene
dito Calixto, Manuel Pereira Guima,ães, Silva Leme, 
Machado de Oliveira, Antonio de Toledo Piza, Luiz de 
Toledo Piza e Almeida, Paulo Prado, João e Candido 
Mendes de Almeida, Alcantara Machado, Basílio de Ma
galhães, Ernesto Gui'.herme Y oung, Amaral Gurgel, Ar
quimedes Guimarães e outros, que trataram o mesmo 
assunto desta conferência, em opúsculo autónomo ou nas 
revistas dos, vários Institutos Históricos. 

Anotar aqui outras referências fragmentárias seria 
cansar-vos: não-mo tomem os seus autores à conta de 
menos estima. De propósito, deixei para o fim desta re
lação o nome insigne de Afonso de E. Taunay, o grande 
evocador do passado paulista, a quem nos é grato prestar 
aqui o preito da nossa homenagem, não só pela sua obra 
extraordinária de reconstituição, como pelas palavras com 
que sua fidalga generosidade houve por bem distin-
guir-nos. ' 

O trabalho realizado por êstes exímios escavadores 
do passado paulísta é realmente notavel, mas todos re
conhecem, que ainda persistem zonas de obscuridade mais 
ou menos extensas e quanto apareça e concorra para 
que se dissipem é util á historia desta privilegiada cidade. 

Foi esta convicção qtte nos animou o falar hoje so
bre um assunto paulista de tal magnitude qual é o das 
suas origens. Na História da Companhia de Jesus no 
Brasil, no capítulo consagrado à fundação de São Paulo, 
talvez possamos escrever alguma coisa de mais definitivo, 
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Em todo o caso, acedendio ao donvite do Sr. Dr. 
Torres de Oliveira, digno Presidente Perpétuo dêste Insti
tuto, é com prazer que oferecemos, desde já, ao públi
co as primícias das nossas investigações sôbre , a ex
tinção de Santo André da Borda do Campo e sôbre João 
Ramalho, hauridas em documentos contemporâneos dos 
primeiros dias de São Paulo. 

Não podíamos achar terra mais a propósito para a 
sua divulgação do que a projecção actual, de uma extraor
dinária vitalidade, . do 1antigo burgo de Piratininga; nem, 
dentro de São Paulo, se nos poderia deparar recinto mais 
honroso que o dêste Instituto Histórico. 

Sirvam estas singelas palavras de homenagem ao 
Instituto e à grande, culta e industrial cidade, que tão 
alto sabe honrar e elevar a memória dos seus fundado
res, entre os quais está, e em togar de primazia, o P. Ma
nuel da Nóbrega, autor das cartas inéditas, que vamos . 
revelar e comentar. 

* * • 
Potque é que se mudou Santo André da Borda do 

Campo para São. Paulo de Piratininga? 
Têm-se excogitado mil razões para explicar esta 

transferência. Algumas delas ficam dentro da verdade 
ou da verosimilhança; outras é dificil enquadra-las den
tro das boas normas históricas, - descaem no género 
secundário da polémica. 

Coloquemo-nos nós estritamente no campo dos do
cumentos. 

O primeiro que teve a palavra nesta matéria (pri
meiro em a dar a conhecer ao público e não em a refe
rir) foi Simão de Vasconcelos. Cronologicamente, per
tencem a época ainteriJor as Actas da Câmara de Santo 
André e de São Paulo e algumas cartas, dos próprios 



84 SERAFIM L'EITE 

que intervieram nos acontecimentos, m:!S o seu conteúdo 
andou por muito tempo ignorado. 

Simão de· Vasconcelos precisamente por ser o pri
meiro, é que tem tido maior influência sôbre os histo
riadores. Ora da sua Cronica da Companhia de Jesus 
~o Estado do Brasü fiica a impressão de que as refações 
entre João Ramalho e os Jesuítas foram pouco amistosas 
e não se lhes vê o termo. 

O caso começou assim : 
Uma vez que o P. Leonardo Nunes ( o Aberebêbê) 

estava para celebrar ·missa, entrou João Ramalho na igre
ja. Leonardo Nunes entendeu que estando ele sob a al
çada de uma pena canónica, não convinha escandalizar os 
fieis com a sua presença, .e convidou-o a reti rar-se (91). 

Fomos consultar as fontes. Elas mostram-nos infe
lizmente que o facto é verdadeiro. Narram-n'o os Irmãos 
Pedro Correia e Diogo Jácome. 

Diz Pedro Correia, escrevendo de São Vicente, e re
ferindo-se ao valor e zêlo · das índias cristãs : "Algumas 
destas índias assim doutrinadas, são espelho não somente 
a seus parentes e parentas, mas a muitas das mulheres 
de Portugal que cá há. E uma destas se achou umas 
10 leguas daqui onde quiseram tratar mal o nosso Padre 
[Leonardo Nunes]; o !ameaçador foi um homem que 
há 40 anos que está nesta terra e anda excomungado, e o 
nosso Padre não quis dizer missa com ele. E daqui veio, 
depois da missa acabada, a querê-lo maltratar, porque ele 
é possante; mas a índia, ali, prégou muito rijo e com 
grande fé, oferecendo-se a sofrer de companhia com o 
Padre se cumprisse" (92). · 

Diogo Jácome carrega mais as côres, afirmando que 
João Ramalho tinha sido excomungado pelo vigário se-

r 

(91) , Vasconcelos, Chronica n. 77. 
(92) Cartas avulsas, p. 92. 
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cular, antes taivez da vinda dos Padres da Companhia. 
Jácome contudo faz derivar mais a exaltação da desforra 
sobre os filhos de João Ramalho que chegaram a amea
çar de morte o Padre Leonardo Nunes (93). 

José de Anchieta, que chegou mais tarde, alude ainda 
a certos cristãos, nascidos de pai português e mãe brasi
lica, que aconselhavam, com a conivência do pai, a aban
donarem os índios a povoação de São Paulo e a passa
rem-se para a de Santo André. E narra a seguir varias 
acções hostis dos filhos de João Ramalho, sem se referir 
ao pai (94). 

Ainda se encontra em Vasconcelos outra referência 
à hostilidade dos Ramalhos: É o abandono de Maniçoba 
por causa dos andreenses. Mas este facto não o vimos 
até agora confirmado em narrativas da época. Vascon
celos fia.la neste caso unicamente de nwmalucos Ramalhas 
e não do pai (95). 

Como se vê, apesar de ser quási tudo provocado pela 
atitude irrequieta daqueles primeiros m.amalucos, nados e 
criados como se foram índios, o primeiro contacto de 
João Ramalho com o Aberebêbê e os Padres não foi ex
tremamente ameno. 

Viciaria porém êste conflito inicial tôda a vida e 
tôdas as relações subseqüentes de João Ramalho com os 
Jesuítas? . 

Teria sido a causa da mudança de Santo André? 
Durante muitos anos os documentos, que aduzimos, 

foram as únicas fontes conhecidas acêrca das relações 
entre João Ramalho e os Padres. Inferiram daí alguns 

, publicistas que esta animosidade foi contínua e influiu na-
quela transferência. 

(93) Cartas Aimlsas, p. 104. 
(94) Anchieta, Cartas, p. 46. 
(95) Vasc., Cliro11ica, n. 163. 
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Mas tal conclusão não está contida nas premissas. 
Se aqueles factos provam mais alguma coisa do que atri
tos isolados e comuns no trato dos homens, é que as 
relações entre João Ramalho e os Padres foram tensas 
durante algum tempo. Para se afirmar a continuidade 
desta animadversão é preciso prová-la. 

Ora nós não conhecemos nenhum escrito daquela 
época que invoque tal razão para a mudança de Santo 
André da Borda do Campo para São Paulo de Piratininga. 

Inventariemos sumàriamente os documentos exis
tentes. 

Primeiro, o dos Padres fundadores de São Paulo: 
Nóbrega, em carta já divulgada, falando de Pirati

ninga, diz que "fica perto da vila de Santo André, que é_ 
de cristãos, e todos os cristãos desejam ir ali viver ( em 
São Paulo) se lhes dessem licença" (96). 

Anchieta dá como causa da transferência a dificul
dade em prestar auxílios espirituais aos andreenses, por
que não possuiam sacerdote e era necessário ir lá de São 
Paulo com notável incómodo (97). 

Segundo Nóbrega e Anchieta, Santo André mudou~se 
para ser mais facilmente assistida e porque todos queriam 
mudar-se. 

Agora os depoimrentos civis : 
Nas Actas da Câmara de Santo André da Borba do 

Campo .deparam-se-nos várias disposições elucidativas. 
Umas vezes conta-se que a vila ~stava aberta aos ataques 
dos contrários e que urgia a defesa; outras, que na borda 
do campo morria o gado frechado pelos índios ; outras 
ainda, que a mandioca, espremida ao pé dos caminhos, 
matava os suínos e não raro escorria para a aguada donde 
bebiam os homens ... · No dia 20 de Setembro de 1557 

(96) Nóbrega, Cartas do Brasi!, p, 154. 
(97) Anchieta, Cartas, p. 321, 
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txpressava-se o desejo dos andreenses nesta frase cheia 
de desalento e pouco lisonjeira para a sua vila: "reque
reu o percurador do conselho aos oficiais, em nome do 
povo, como estavam em esta dita vila, e morriam de fome 
e passavam muito mal, e morriam o gado, e que se fos
sem dentro do termo dela, de longo de algum rio" (98). 

O povo estava descontente e queria ir-se dali! 
Depois da transferência, confirma êstes desejos uma 

carta fundamental, escrita de Piratininga a 20 de Maio 
de 1561, à Rainha D. Catarina e assinada por Jorge 
Moreira e João Eanes. Refere-se à atividade hostil dos 
índios, instigados pelos Franceses e Tamóios de Guana
bara, e às medidas que se tomaram para a defensão da 
terra. A certa altura diz: "Este ano de 1560 veio a 
esta Capitania Mem de Sá, governador geral e ( .. . ] 
mandou que a vila de Santo André, em que antes estáva
mos, se passasse para junto da Casa de São Paulo, que 
é dos Padres de Jesus, porque nós todos lho pedimos por 
uma petição, assim por ser o lugar mais forte e mais 
defensável, assim dos contrários como dos nossos índios, 
como por muitas outras causas, que a ele e a nós mo
veram" (99). 

Capistrano de Abreu, comentando esta carta, diz que 
ela "rasga muitas páginas de história fantasiada" (100). 

Por nossa vez confiamos que acabará emfim de es
c1arecer êste relevante episódio da primitiva vida de São 
Paulo, dando-lhe o rumo que exige a verdade histórica, 

(98) A elas da Camara de Santo A11drl da Borda do Campo, 
S. Paulo, 1914, p. 67. 

. (99) Porto Seguro, Historia Geral do Brasil, 4.• ed., I, 
São Paulo, pp. 400-401. Porto Seguro chama a um daqueles 
yereadores, Joanes Al ves; nas Actas de Santo André vêm as 
graphias seguintes: J0 Eanes, J oane Anes, Joã N eanes, Joane Enes. 

(100) Madureira, A liberdade dos fodios, ::i Companhia de 
1,sus, sua pedagogia , seus resultados; vai. I, Rio, 1927, p. 17 n. 
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uma carta ainda inédita, e em pa'rte autógrafa, de Manuel 
da Nóbrega, datada da Baía e dirigida ao Provincial de 
Portugal. Nela conta Nóbrega o estado ·em que se 
achava o Brasil, exprime o desânimo que lavra na Capi
tania de São Vicente ~ como se despovoa, lembra a im
portancia do colégio de São Paulo para fixar a gente na 
terra, e continúa: · 

"Tambem me parece que se devia dizer a Martnn 
Afonso e a sua Alteza que se quer que aquela Capitania 
se não despovoe de todo, que dêem liberdade aos homens 
para que os do Campo se ajuntem todos juntos no Rio de 
Piratininga, onde eles escolheram. E os do mar se ajun
tem também todos juntos onde milhor for por estarem 
mais fortes, porque a causa de despovoarem é fa.zerem
nos viver na vila de Santo André a borda do Campo, 
onde não têm mais que farinha e não se podem ajud<M' 
do peixe do rio, porque está três leguas daí, nem vivem 

, em parte conveniente para suas criações e se os deixassem 
chegar ao rio tinham tudo e sossegariam" ( 101). 

Este notável testemunho de Nóbrega está perfeita
mente de acôrdo com as Actas de Santo André e com a 
carta dos vereadores de São Paulo à Rainha ; e engloba, 
na sua maravilhosa concisão, os argumentos de todos: 
mudando-se os andreenses, ficariam mais fortes e teriam 
melhores meios de vida! 

Na sua simplicidade documental reduz-se tudo ao 
seguinte: Havia duas povoações próximas. Surgiriam 
competições entre ambas? É passivei, como em todas as 
terras vizinhas. Os documentos não autorizam porém 

• uma conclusão certa. Mas se houvesse, não se poderia 
levar a mal aos Jesuítas o concorrem para o triunfo de 
São Paulo. Seria, historicamente, o primeiro acto do ~u 
lema Non ducor, duco! (Não hei de andar na órbita de 

(101) Bras. 15, f,f, 43-43 v. 
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influência dos outros, mas os outros na minha!). Seria 
também o triunfo mais nobre que consiste, não em aniqui
lar o competidor, mas em absorvê-lo e dirigi r-lhe a ativi
dade. Contudo, o que unicamente se pode afirmar diante 
da verdade histórica, é que São Paulo encorporou a si a 
vila de Santo André por esta razão, válida em todos os 
tempos e em todas as regiões da terra: enquanto Santo 
André tinha vida precária, exposta aos ataques dos índios, 
vida dificil em que se " morria de fome ", São Paulo era 
mais defensável e dispunha de vida para si e para os 
outros ! 

Viria Ramalho de boa vontade? Não existiriam dois 
partidos, tim pró e outro contra os Ramalhas? 

Não repugna a hipótese, faltam porém as provas. 
Atendo-nos aos documentos, e só a êsses podemos recor
rer, veio porque quis e porque também pediu. Se todos 
os cristãos desejavam vir para São Paulo, se todos os de 
Santo André pediram, Ramalho, e.orno andreense, está na
turalmente incluido neste número como parte no todo. 
Aliás, tinha forma de se retirar, como fez mais tarde. 

Ha ainda ~ facto de continuar o Capitão e Alcaide
mor de Santo André a sua ação municipal ' em São Paulo 
como antes. Logo em 1562, aos 24 dias do mês de Junho, 
vemos o grande sertanista assinar a acta em que jura aos 
Santos Evangelhos o cargo de Capitão-mor de São Paulo 
de P iratininga, para que fôra designado por " vozes e 
eleição" ( 102) . 

E agora perguntamos : Em que ficou aquele antigo 
dissídio com os Padres ? Poderíamos quási dizer, sem 
mais razões, que se dissipou. Bastava a circunstância de 
vir para junto do Colégio dos Jesuítas. Mas ha um 

(102) A ctas da Camara da Vi/la de São Poolo, I, p. 14, 
S. Paulo, 1914, 
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documento novo, revelador de factos grandemente expres• 
sivos e até agora ignorados. • 

No ano de 1553 percorria Nóbrega os Campos de 
Piratininga, onde se ergue hoje esta capital. Andava a 
estudar a possibilidade de estabelecer aqui um colégio da 
Companhia. Feriu-lhe a atenção a fertilidade da terra, 
a benignidade do clima, muito semelhante ao da Europa, 
e escolheu junto de Tieté, perto da confluência do Taman
duateí um local para o colégio que queria fundar, posição 
magnífica "por ser aqui escála para muitas nações de ín
dios". O lugar que escolheu ainda é hoje o coração da 
cidade. 

Em São Vicente, Leonardo Nunes · já ensinava os 
meninos da região de Piratininga. Nóbrega deu ordem, 
pouco depois, daí a seis meses, que se transferissem para 
o planalto e "os coloquei em casa de seus pais em Pirati
ninga, onde por sua contemplação principalmente fiz aquela 
casa" - são palavras suas ( 103) . 

Ora, nestas andanças · pelos Campos de Piratininga, 
Nóbrega encontrou-se um dia com João Ramalho. Nesse 
tempo Santo André não possuía ainda foral, que só lhe 
foi outorgado uma semana depois, a 8 de Setembro, e 
talvez não fosse estranho a isso o próprio Nóbrega. 

Como se daria o encontro? 
Certo que João Ramalho lhe co111tou o seu passado. 

Natural de Vouzela, vila da Beira Alta, no moderno distrito 
de Viseu, em Portugal, pátria de S. Frei Gil e do P. Simão 
Rodrigues, companheiro de Santo Inácio em Paris e in
trodutor ,da Companhia de Jesus em .t'ortugal, Ramalho 
viera moço para o Brasil aí por 1513 ou talvez antes. 
Quando ve10 era casado na sua terra. Aqui, na atmostera 
prmutiva, cáhda e selvagem em que se viu, 1so1ado, sem 
vida civil regular, juntou-se com Isabel, filha do chefe 

(103) Eras, 15, ff. 116--118, 
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índio Tibiriçá. Fruto, igualmente do tempo e do meio, 
teve também os seus desl.ises com outras índias parentns, 
talvez até irmãs, e êste seu estado acarretou-lhe a exco
munhão imposta pelo vigário secular e foi ocasião de in
vestir contra o P. Leonardo Nunes. Agora, que via a 
civilização cristã apossar-se pouco e pouco daqueles cam
pos, não haveria meio de regularizar a sua vida? Dese
java-o também de certo a próprià Isabel e o Chefe Tibi
riçá, inclinado aos Padres. Que seria feito da sua pri
meira mulher? Teria morrido? É bem possível, pois já 
lá vai tanto tempo! Se assim fosse, não seria fácil obter 
licença para casar com Isabel? Se houvesse gastos, ele 
tinha açucar ... 

O P. Manuel da Nóbrega ouviu-o e compreendeu-o. 
Ambos eram feitos para se entenderem. Deveria ter agra
dado à decisão e iniciativa do grande Jesuíta a rudeza 
beiróa daquela alma. Pegou na pena e, dali mesmo, do 
sertão escreveu para Portugal. Mas a quem havia de 
confiar tão delicado assunto? Dirigiu a carta a um dos 
Padres da Companhia que então mais prestígio tinham 
na côrte de Li sboa, tanto que viria a ser depois mestre 
de El-rei D. Sebastião. 

A carta de Nóbrega, ainda inédita, ao P. Luiz Gon
çalves da Camara, cheia daquele seu costumado bom-senso 
prático e daquela qobreza antiga, que ainda hoje nos 
causa veneração e entusiasmo, vale a pena consignar-se 
aqui na íntegra ( 104). 

(104) Bras. 3 (1), ff. 99-99v. - E' uma copia ou melhor 
uma tradução castelhana. Sendo de português para português 
não seria escrita naquela língua. Traduziu-se com o fim de ser 
acessível a Santo Inácio ao ser enviada de Lisboa para Roma. 
Por nossa vez, e pelo mesmo mo:ivo, para o publico a que se 
destina, a restituimos fielmente á nossa lingua. 
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Carta de Manuel da Nóbrega a 
Luiz Gonçalves da Camara 

( do Sertão de São Vicente, 31 de Agosto de 1553) 
1. H . S. Pax Christi. - Esta eserevo a V.ª R.ª es

tando no sertão desta Capitania de São Vicente, onde 
fiquei este ano, vindo na armada. 

O fruto que nesta terra se faz, pelas cartas dos Ir
mãos, que estão em São Vicente, o saberão, porque es
creverão de mais perto. 

Ontem que foi dia da Degolação de São João, vindo 
a uma aldeia onde se ajuntam novamente e apar_tam os 
que se convertem e onde pus dois Irmãos para os doutri
nar, fiz solenemente uns 50 catecúmenos, dos quais tenho 
boa esperança de que serão bons cristã06 e merecerão o 
baptismo e será mostrada por obras a fé que tomam 
agora ( 105) . 

Eu vou adiante buscar alguns escolhidos que Nosso 
Senhor terá entre estes gentios : lá andarei até ter novas da 
Baía dos Padres que creio que serão vindos (106). 

Pedro Correia foi já adiante a denunciar penitência 
em remissão dos seus pecadoo. Levou todos os. modos 
com que mais nos pareoe que ganharemos as vontades dos 
gentios.-- Os moços principalmente vêm-se para nós de 
tôdas as partes ( 107) . 

(105) E' a própria Aldeia de Piratininga, que daí a alguns 
meses se baptizaria com o nome de São Paulo. A data de 30 
de Agosto de 1553 é, pois, a primeira da,ta histórica - a data 
precursora - de S. Paulo de Piratininga. Of. Serafim Leite, 
Os Jesuítas· na Vila de São Paitlo, p. 16, S. Paulo, 1936. 

(106) E' a terceira expedição de Jesuítas saídos de Lisboa, 
a de Luiz da Grã, em que tambem viria Anchieta. De faoto 
tinham cliegado á Baía em 13 de Julho de 1553. 

(107) Pedro Correia, o fazendeiro .rico de São Vicente, que 
pela educação dos meninos e pela civilização do Brasil deu a sua 
fortuna e se deu a si mesmo, e até o seu sangue, porque morreu 
depois às mãos dos Carij 6s. 
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Neste Campo está um João Ramalho, o mais antigo 
homem que está nesta terra. Tem muitos filhos e mui 
aparentados em todo este sertão. E o mais velho dêles 
levo agora comigo ao sertão por mais autorizar o nosso 
ministério. João Ramalho é muito conhecido e venerado 
entre os gentios e tem filhas casadas com os principais 
homens desta Capitania e todos êstes filhos e filhas são 
de uma 1ndia, filha dos maiores e mais principais desta 
terra. 

De maneira que nele e nela e em seus filhos espera
mos ter grande meio para a conversão dêstes gentios. 

:Bste homem, para mais ajuda, . é parente do Padre 
Paiva, e cá se conheceram. Quando veio da terra, que 
haverá 40 anos e mais deÍ:l\OU a sua mulher lá, viva, e 
nunca mais soube dela, mas que lhe parece que deve ser 
morta, pois já vão tantos anos. Deseja muito casar-se 
com a mãe dêstes seus filhos. Já para lá se (!SCreveu e 
nunca veio resposta deste seu negócio. 

Portanto é necessário que V.ª R.ª envie logo a Vou
zela, terra do P. Mestre Simão, e da parte de Nosso 
Senhor lho requeiro : porque se êste homem estiver em 
estado de graça, fará Nosso Senhor por êle muito nesta 
terra. Pois estando êle em pecado mortal, por sua causa 
a sustentou até agora. 

E pois isto é cousa de tanta importância, mande V.ª 
R.ª logo saber a certa informação de tudo o que ten,ho 
dito. 

Nesta terra ha muitos homens que estão amanceba
dos e desejam casar-se com elas e será grande serviço de 
Nosso Senhor. Já tenho escrito que nos alcancem do 
Papa faculdade para nós dispensarmos em tôdos êstes ca
sos, com os homens que andam nestas partes de infieis. 
Porque uns dormem com duas irmãs e desejam, depois 
que têm filhos de uma, casar-se com ela. e não podem. 
Outros têm impedimentos de afinidade e consanguinidade, 

7 - p , e. U.U1L 
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e para tudo e para remédio de muitos se deveria isto logo 
impetrar para sossego e quietação de muitas consciências. 

E o que temos para os gentios se deveria tamhém ter 
ie haver par~ os cristãos destas partes, ao menos até que 
do Papa se alcance geral indulto. Se o Núncio tiver 
poder hajam dele dispensa particular para êste mesmo 
João Ramalho poder casar com esta índia, não obstante 
que houvesse conhecido outra sua irmã e quaesquer ou
tras parentes dela. E assim para outros dois ou tres 
mestiços, que querem casar com índias de quem têm 
filhos, não obstante qualquer afinidade que entre eles 
h

. 1 

ªJª· . 
Nisto se fará grande serviço a Nosso Senhor. 
E se isto custar alguma coisa ele o enviará de cá 

em açucar. Haja lá algum virtuoso que lho empreste, 
porquanto me achei nestas necessidades e com grande 
desejo de ver tantas almas remediadas. 

Escrevo isto a V.ª Rª para na primeira embarcação 
mandar resposta a esta capitania de São Vicente. 

O demais escreverei para a ida dos navios, se me 
achar em parte para isso; e senão os Padres e Irmãos 
suprirão. A uma carta, que neste São Vicente recebi, 
tenho já respondido. As que vieram por via da Baía 
ainda as não vi. E' mais fácil vir de Lisboa recado a 
esta Capitania do que da Baía. 

Vale, Pater. Deste sertão a dentro, último de Agos~ 
to de 1553 anos. · 

Filho inútil de V.ª R.a, 
NÓBREGA 

Este precioso documento prova que João Ramalho 
estava em bons termos com os Padres da Companhia de 
Jesus, pois recorre aos seus serviços. E o tom com que 
fala Nóbrega, a sua insistência, a oferta do ac;ucar, o 
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recurso ao Núncio e ao Papa, mostra que a sua vontade 
de servir a João Ramalho era também eficaz. 

O resultado dêste · inqueri to sobre a primeira mulher 
de João Ramalho ainda o não achamos. Existirá elle? 
Para facilitar o casamento çlos mestiços, vimos, sim, di
ferentes disposições emanadas de Roma. 

· A carta de Manuel da Nóbrega toca alguns pontos 
~ignos de registo. A ,chegada de Ramalho foi em 1513 
ou antes ( este antes podia ser, por exemplo, 1511 , se
gundo a carta acima mencionada, de Pedro Correia); su
prime a extravagante lenda do judaísmo exoterico-teosó
fico, que tantos tratos de cabeça deu a Horácio de Car
valho; dá uma idéia do estado moral da terra à chegada 
dos Jesuítas; reflete o caráter conciliador, clarividente e 
dedicado do próprio Manuel da Nóbrega; conta a ida 
cocmsigo do "primeiro paulista", o filho mais velho de 
João Ramalho, para mais autorizar o seu ministério, fa
cto já conhecido de Polanco ( 108), aduz o parentesco 
entre Ramalho e o P. Manuel de Paiva, circunstância 
talvez pela qual foi escolhido para primeiro superior do 
Colegio de São Paulo ... 

São pontos importantes estes, mas ha dois que_ so
brelevam os mais. O primeiro é a vocação cristã da 
gente de São Paulo, afirmada por Nóbrega. 

O primeiro J esuita que pisou terras de America e 
escolheu sítio e mandou fundar o colégio dé São Paulo 
de Piratininga, que é o mesmo que dizer a cidade de 
São Paulo, na sua excursão apostólica por estas regiões, 
poucos mêses antes dessa mesma fundação, quando aqui 
se ouvia apenas o rumorejar dos ventos na floresta, olhou 
para aquele grupo humano inicial, o Adão e Eva da 
~ente de São Paulo, João Ramalho ie Isabel, e declara 
isto, que é mais do que uma esperança, porque foi uma 

(108 ) Polanco, Chronicon, III, p. 472. 
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profecia: - Nele e nela e em seus filhos esperamos ter 
grande meio para a conversão destes gentios1 

Que belo cumprimento à geração paulista! 
O mais extraordinário porém de toda esta carta é o 

reconhecimento explícito da função• cristã do próprio Ra
malho, naqueles tempos ainda indecisos e tumultuários do 
Brasil infante, função talvez inconsciente da sua parte, 
mas conseqüência da sua raça portuguesa, impregnada 
por muitos séculos de um catolicismo forte. O grito de 
alma de Nóbrega ao futuro mestre de D. Sebastião para 
intervir na regularização da vida de João Ramalho de
veria ter raízes profundas no amor desta terra. Nas 
Actas de Santo André achámos às vezes a recomenda
ção das autoridades maiores para que se ·cumpra tudo 
o que ordenar o Capitão ie Alcaide-mór João Ramalho 
'.'em pról e serviço de Deus e de El-rei nosso senhor". 
Como esta frase clássica se ilwnina agora de uma nova 
luz, bem diferente do que . estávamos acostumados a ou
vir, quando vemos o grande espírito de Manuel da Nó-

'brega afirmar esta coisa maravilhosa e inaudita que Ra
malho, apesar de viver como vivia, conservou esta terra 
até agora, por causa de Deus. 

João Ramalho, paladino de Cristo! - que inespe~ 
rada e esplêndida re~lação 1 

E agora, uma palavra final. Aquela pleiade glo
riosa de 1553 e 1'554, qúe lançou os fundamentos e esta
bilizou São Paulo - Nóbrega, Anchieta, Manuel de Paii
va, Afonso Braz, Caiubi, Tibiriçá, Jbão Ramalho, etc. -
não poderia supor nunca o desenvolvimento extraiordinario, 
imprevisível então, que havia de tomar o pequenino, mas 
não menos glorioso burgo piratininga.1.10. 

Mas já, na decisão e tino prático de Nóbrega, na 
dedicação de Anchieta, na actividade de Afonso Braz, na 
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fidelidade de Tibiriçá e Caiubi, e na energia de João 
Rartjalho, se podem vislumbrar as quaLidades mestras da 
raça paulista. 

E' por isso que nós dizíamos, ao comêço, que êstes 
estudos sôbre as ori~ns de um povo são úteis para se 
intenpretar e fixar a própria indiosisincrasia dêsse pO'Vo. 
Na história dos primteiros dias de São Paulo permane-

.. eia obscuro um ponto, contrário ao modo de ser paulista: 
era como que a desunião constitutiva dalguns dos seus 
elementos primevos. A carta que hoje desvendamos veio 
demonstrar que essa desunião era mais aparente que real ; 
e que já na vela de armas, que precedeu a fundação de 
São Paulo, nos Campos de Piratininga, o chefe civil, João 
Ramalho, e Ó chefe religioso, Manuel da Nóbrega, ti
nham dado o abraço de paz, como que a indicar o ca-
111inho de todo o progresso no mundo. · 





VI 

UMA GRANDE BANDEIRA PAULISTA 
IGNORADA 

Pedr,o Taques refere que em 1615 saíu de S. Paulo 
António Pedroso de Alvarenga com alguns companheiros 
e que andaram mais de 300 léguas, chegando ao Rio -
Paraupava "ao norte da Capitania, que hoje é de Goiazes 
e encaminha o curso das suas águas a sepultá-las no cau
daloso Rio Maranhão". Segundo Alfredo Ellis e!ta ban
deira teria partido de S. Paulo na primeira metade de 
1615 e voltado em junho de 1618, data em que se acos
tou o testamento de um dos expedicionários morto no 
caminho. Pelo testamento dêste e doutro bandeirante, 
,igualmente falecido, tiram-se os nomes de mais vinte e 
um. Cita-os a todos e dá-nos estas notícias Afonso 
Taunay na sua grande Hist6ria Geral, das Bandeiras 
Paulistas ( 109). Que teria sucedido a este "nobilíssimo 
facto da história das bandeiras", como lhe chamà Ellis? 

Deparou-nos a boa fortuna em um arquivo estran
geiro uma narração feita po,r António de Araujo, da 
Companhia de Jesus, em que recolhe as informações de 
Pero Domingues, um dos que nela tomaram parte. Pro
punha o P. Araujo que se fundasse nova missão no 

(109) Affonso de E. Ta'unay, Historio G,ral das Bandeiras 
Pa1,listas, 1, p. 193, S. Paulo, 1924. 
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Pará e que por ali se pusessem em comunicação os Je
suitas de S. Paulo com os que já missionavam o Ma- . 
ranhão. Não traz a data em que foi redigida, mas in
fere-se qual seja. Nota o P. Araujo que a entrada foi 
em 1613, gastando nela 19 meses, e que se realizára "ha
verá oito para nove anos". Escrevia portanto ao re
dor de 1623. 

Não se conciliam bem estas datas. Mas Pedro Ta
ques diz que a bandeira foi promovida por D. Luiz de 
Sousa e como se sabe existiram dois governadores ho
mónimos: D. Luiz de Sousa, governador geral do Bra
sil, "que tomou posse no dia 1.0 de Janeiro de 1617''., 
diz Vicente Viana (110) ; e D. Luiz de Sousa, gover
nador efémero das Capitanias do Sul, desde a morte 
de seu pai, D. Francisco de Sousa, até 24 de abril de 
1613 (111). Esta última data condiz perfeitamente com 
a afirmação de Pedro Taques e com a bandeira descri
ta por António de Araujo. Também neste ano, a 12 
de novembro de 1613, · saiu para o sertão Diogo de 
Quadros. Não se sabe o rumo que tomou, nem se te
ve alguma conexão com Pero Domingues (112). 

Dêste sabemos, com certeza, que estava no sertão 
com a bandeira de António Pedroso, no dia 25 de abril 
de 1616, em que assina o testamento de Francisco de 
Almeida; e no dia 29 de dezembro de 1617, "neste ser
tão de Paraupava", fica por fiador de Gonçalo Gil, que 
arrematára uns objectos do espolio de Pero de Araujo 
que acabava de falecer. Este facto, com o de ficar 
também fiador de Ascenso Luiz Grou, arrematante 

(110) Francisco Vicente Viana, Memoria sobre o Estado 
da Bahia, Baía, 1893, p. 121. 

( 111) Rodolfo Garcia, in Porto Seguro, Historia Geral, 2, 
3.ª ed., S. Paulo, p. 164. . 

(112) Actas da Camara da Vi/la de S. Paulo, vol. 2, p. 
342 (acta de 21 de novembro), S. Paulo, 1925. 
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duma espada em caso idêntico, prova que Pero Do
mingues era homem de consideração e de posses (113). 

Prova também ( ao que parece, segundo os do
cumentos) que houve duas entradas em que tomou 
parte Pero Domingues : a de 1615-1618, que consta dos 
inventários referidos, e a de 1613-1614, de que até hoje 
se não conhecia notícia alguma concreta, e cujos su
cessos se narram no documento que publicamos agora. 
Mas, ainda que fôsse uma só, tem êste singular valor, 
porque é o primeiro a descrever a comunicação interna 
de S. Paulo ao Pará, e porque . esta entrada significa, 
sob o aspecto geográfico, o maior arranque paulista, na 
cronologia bandeirante, para a penetração, via-norte, 
do hinterland brasileiro. Só muitos anos mais tarde se
rá ultrapassada. 

Segundo a narrativa de António de Araujo, clara 
e ordenada, 30 moradores de S. Paulo, com outros tan
tos índios, de que se compunha a bandeira, depois de 
andar pelo sertão alguns meses, foram dar às cabecei
ras de um rio, cheio de . raias, a que chamaram, por 
isso, Iabeberi, algum dos que formam o leque do alto 
Tocantins (Urubu, Almas, Maranhão); e, descendo por 
ê!e até à conlfluência do At1.agtlaia, descobriram o baixo 
Tocantins, "formoso braço do grande e afamado Pará". 
Então, deixando o Iabeberi ou Tocantins à mão esquer
da, voltaram, subindo o Araguaia, rumo de S. Paulo. Aí 
foi a tragédia, que veremos. 

Pero Domingues achoú de-certo que a viagem pelo 
Araguaia tinha vantagens, porque é esta que o P. Arau
jo anota e prefere para entradas fu turas. A Ilha de 
Santa Ana ou do Bananal está perfeita e indubitavel
mente defi_nida com os dois braços do rio, que se tor-

( 113) Inventários e Testamentos,' ·5, pp. 152, 188, 192, S. 
Paulo, 1920, 
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nam a juntar ao cabo de trinta léguas; e opta-se pelo 
da esquerda que é, de-facto, o mais largo. 

Na escala das distâncias calcula-se, descendo, um 
rio que os exploradores navegaram, subindo ; haverá 
pois cálculos aproximativos, como em geral em todos 
os números e medidas da época. Mas bem podia Pero 
Domingues completar na segunda entrada o que viu na 
primeira, na hipótese de serem duas. 

São preciosas as informações sôbre as tríbus de ín
dios e aldeias que escalonavam, aqui e além, tão longo 
itinerário. Os franceses, repelidos sucessivamente da 
costa brasileira, agarravam-se ao extrêmo norte e por 

• ali fundavam fortalezas e estabeleciam comércio. Os 
bandeirantes acharam entre os índios do Araguaia não 
só qs resgates habituais de cunhas, machados e fouces, 
mas chapeus da Europa e camisas de Ruão. 

Não deixa de ter interesse histórico a matança de 
sete franceses; e pode mesmo ter significação antropo
lógica a geração que deixaram, representada na mulher 
de certo índio, bem apessoada, "da qual dizia o infor
mante que a natureza se esmerára em dotar das par
tes requisitas para a perfeição corporal" . Esta mulher, 
geração de franceses, foi como que a vingança póstu- · 
ma dos vencidos de S. Luiz do Maranhão. A posse 
dela originou um drama terrível. E assim se malogra
ram os esforços dos bandeirantes, que se atreveram a 
devassar tão longínquas paragens, perdendo muitos a 
vida. 

Mas o conhecimento da terra estava feito. 
Tudo isto sucedia dois ou tres anos antes de Fran

cisco Caldeira Castelo Branco chegar e escolher, a 12 
de janeiro de 1616, o local da futura cidade de Belém 
do Grão-Pará. 
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INFORMAÇÃO DA ENTRADA QUE SE PODE FAZER 
DA VILA DE S. PAULO AO GRANDE PARA, QUE É O 
VERDADEIRO MARANHÃO, CnAMADO TAMBÉM RIO 
DAS ALMAZONAS, CUJA BARRA ESTA NA COSTA DO 
MAR DE PERNAMBUCO CONTRA AS ANTILHAS 340 

LÉGUAS, E DA BAHIA DO SALVADOR 440. 

DADA POR PERO DOMINGUES UM DOS TRINTA POR
TUGUESES QUE DA DITA VILA O FORAM D'ESCOBRIR 

· NO ANO DE 1613. CONFORMAM COM ELE OS MAIS 
COMPANHEIROS QUE HOJE VIVEM. 

Pera mais clara inteligencia suponhamos primeiro 
que a demarcação de todo este E stado do Brasil, Pro
vinda de Santa Cntz, está fechada com dois limites 
como com duas chaves, uma das quais é o nomeado Rio 
da Prata, que está em 35 graus da linha pera o sul ; 
a segunda é o afamado Pará, que por sua notável lar
gura mereceu que os naturais lhe pusessem o tal nome, 
que significa mar; porquanto a tem tamanha que sua 
barra se não satisfez com menos que com cento e mais 
léguas. Sua primeira. ponta da parte do sul dista da 
equinocial pouco mais de um grau e a do norte pouco 
mais de meio. Fecham estas duas chaves 900 léguas 
per costa não fazendo caso das voltas das particulares 
enseadas. 

Da Capitania de S. Vicente (que está em 24 graus 
da linha pera o sul) 18 léguas contra o sertão, está a 
Vila de S. Paulo, donde acaso se foi descobrir aquele 
Grande Pará que tomou o nome de um espanhol que 
o tinha por alcunha (114), o qual fugindo à morte que 
por mandado do seu rei se lhe ordenava nas partes do 
Perú, embarcado naquela famosa lagoa chamada Parau
paba (donde nascem varias e fermosos rios) navegan-

(114) O nome de Marafion já existia na Espanha em 1206. 
(Berredo, Annaes Historicos, Florença. 1905, 1, p. 7). 
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do per êste ao som de sua corrente, e tendo andado 
mais de 500 léguas, desembocou per sua barra, cheia 
de inumeráveis ilhas e deu consigo no mar largo, 340 
léguas ele Pernambuco. Porque a do outro rio, a que 
o vulgo ignorante chama Maranhão, dista do mesmo 
285 somente, e da linha pera o sul 3 graus e 1/2; e 
dêste deitaram fora os nossos Portugueses aos da na
ção francesa, por ordem de Gaspar de Sousa, Gover
nador Geral dêste Estado. 

Suposto êste fundamento digo que haverá 8 pera 
9 anos que da dita Vila de S. Paulo partiram 30 aven
tureiros moradores seus, com outros tantos índios a 

. correr mundo e como à caça . do gentio. Estes, de
pois de gastados alguns meses no discurso de vários 
sertões, foram dar com as cabeceiras de um rio cha
mado Iabeberi, nome que lhe deram as muitas raias, 
que nele há. Aqui descobriu o informante um mineral 
de salitre que conheceu mui bem pela experiência que 
dêle tomára entre os câstelhanos das partes de Vila
Rica. .E dêle tomou um pouco que purificado guar
dou ; e depois perdeu em um naufrágio ocasionado da 
revolta, que abaixo apontarei. 

No dito rio fi:reram suas canoas pera navegarem ao 
som de sua corrente. Seguindo esta derrota a poucas 
jornadas tiveram vista de algumas 500 canoas de gen
tid, que por t'er visto os cavacos da feitura das nossas, 
qiue a corrente lhes levára à porta, imaginando sierem de 
quem os ia molestar, embarcado oom suas famílias, ia 
fugindo a mais levar. Mas deixando êste sucesso, em 
que o dito gentio. ficou salvo, continuando os nossos por 
sua derrota, acaso foram desembocar em wn fennoso bra
ço do grande e afamado Pará. 

Navegando contra sua corrente, tanto quanto como 
duas léguas da barra do Iabeberi, que deixavam atrás à 
mão esquerda, a esta mesma deram com 7 aldeias mui 
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grandes, plantadas ao longo da borda do dito braço do 
Pará. Os índios delas se chamavam Caatingas. Sua lín
gua era a geral desta costa. Entre êles acharam os nos
sos muita ferramenta, fouces., cunhas, machados, muito 
velório, grande número de camisas de Ruão, com muitos 
chapéus, o que tudo disseram iam resgatar por penas, 
frecharia, de que tinham cheias muitas canoas dentro em 
s:uas casas, e po11 algodão, com os Franceses que afirma
ram distarem dêles onze jornadas pelo rio abaixo, em 
uma fo rtaleza que havia muitos anos aí fizeram; ajun
tando mais que os ditos tinham engenho de açucar, que 
faziam dias canaviais que possuíam. ConfeS1Saram que t i
nham dado a moo:te a 7 franceses, que deviam de ter fu
gido da dita fortaleza dos seu:s, por cujo recado decreto os 
ditüfs índios os matar.iam. E, sem serem pergtu1tad01S, dis
seram que daí a tantas jornadas, em outro braço do mes
mo Pará, habitavam as que nós chamamos Almazona.s e 
eles Ca111a1ma, se., mulheres sem peito. Afirmaram o'u
trossi que pelo rio abaíxo, de uma e <re outra banda, ha
via grande número de Aldeias, das quais não faltavam 
muitas pelo mesmo rio acima, mas pela terra dentro. 

Os das sete começaram logo a despachar mensageiros 
aos das outras pedindo-lhes que fossem visitar os brancos 
que oom êles estavam. Temendo-se os 30 e receando al
guma traição determinaram fazer aí pouca demora. Pre
ga1ri-lhes mil louvores dos brancos, pedem-lhes que se 
venham com êles pera S. Paulo, onde estarão todos jun
tos com sua.s igrejas e com o mais necessário para a 
própria salvação, mas tudo com engano, profissão de 
sertanistas. Abalan1 3.000 almas. E como havia pouco 
tempo que tinham mudadQ sítio, e os oirios de far inha, das 
roças que disfizeram no que deixaram, eram quaisii sem 

- número, em 4 dias de <retença se embarcaram em 300 
canoas das mui tas que possuiam. 
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Ao embarcar tiveram os 30 modo pera tomarem aos 
a:balados todios os arcos e frechas. Começam pois a 
navegar. pelo dito rio acima, tomando todos os dias terra, 
onde descançar e dormirem. Entre as 3.(X)() almas vinha 
uma india ( que devia ser filha dalgum dos 7 franceses, 
dos quais ali não faltava geraçã:o), mulher de um filho 
de oerto principal . que seguia os nossos. Esta ( da qual 
diz o informante que a natureza se esmerara em a dotar 
das partes requitas (sic) pera a perfeição corporal) deu 
o capitão a um seu apaniguado, o qual por se ver livre ou 
mais cativo dos cuidados que lhe causava a presença do 
marido tornou a dar esta ao próprio capitão. Sentiu tanto 
o triste índio o esbulho do seu natural matrimónio, e to.dos 
os mais o verem-se a poucas jornadas repartidos, que em 
certa hora e paragem entre si acordaram e sie alevanta
riam contra os 30 dos quais ma.taram 16 e alguns índios 
dos que levaram de cá. E dando-se por satisfeitos com 
a morte dêstes fizeram . v,olta pera as suas aldeias nials 
mesmas canôas. 

Os 14 que escaparam, nas que puderam havier, con
tinuaram pelo rio acima não trazendo mais que dous dos 
ditos Caatingas, que não quiseram ou não puderam seguir 
os mais. Chegiaram estes à Vila de S. Paulo, donde ti
nham partido havia 19 meses, e donde nó.s agora pode
mos fazer a entrada qUJe disse, em demanda de tantas mil 
almas, seguindo a derrota por onde êles voltaram na 
maneira seguinte : 

Hão-se de embarcar em um pôrto do Rio Anhembi,.. 
chamado Pirapetingui, 25 léguas de S. Paulo as quais se 
podem andar iem 3 dias •. 

Ao scim da sua corrente irão em demanda do Iguaçú, 
se. Rio Grande, onde o Anhembi se vai meter. No que 
se i'astam 12 dias. 
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Entrados no Rio Grande irão contra sua corrente 
até que à mão esqt11erda dêem com a barra de outro cha~ 
mado Bogi, que entra naquele; e isto ein 3 dias. 

Navegarão pelo Bogi até que deixando à mão es
querda as barras de três rios, achem a barra. do quarto, 
que os ínruos chamam Apari à mesma mão; no qUle po
derão gastar 8 dias; indo pelo Apari acima, em obra de 

. 25 dias lhe darão fim e em parte que não dista mais que 
_ duas léguais do princípio daquele braço do grande e ver

dadeiro Maranhão. 
Estas duas léguas atravessarão por terra pela qual po

derão levar suas canoas à ioutra banda, deixando sempre 
nas costas o fim do rio, onde desembarcaram. , 

Tomados pois a embarcar 110 dito braço segUJirão sua 
corrente. E sem perigo algum, em 25 dias (a 3 por dia 
wmente como até aqui) darão com wna ilha cujo prin
cipio fica ondie êste se.divide em dous braços, que a fazem. 
E feita de comprimento d~ 30 léguas com 6 de largo, se 
tiornam a unir em um. 

Tomando pela da mão esquerda irão vendo à direita, 
dentro nela, muitas aldeias de índios chamados Caraiaúnas, 
dom os quais já estiveram moradores de S. Paulo, que 
dêles receberam bom gasalho, posto que sua língua é 
difer,ente da geral. Andam-se as 30 léguas em 10 dias. 

Da última ponta desta ilha em 30 dias darão com as 
ditas 7 ,ruldeias dos Caatingas, as quais lhe ficarão agu.ra à 
mão direita e as mesmas duas léguas acima da barra do 
Iabeberi, donde êles disseram distar a fortaleza dos fran
ceses onze dias de jornada. Esta fortaleza d!ista 60 léguas 
da famosa barra do Pará, conforme a informação do 
Capitão Francisco Caldeira, que a foi descobrir e navegou 
por ela acima. 

Desta barra do Pará ao chamado vulgar e impró
priamente Maranhão, onde estão os nossos Portugueses 
e Padres da Companhia há 55 léguas. Donde consta que 
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deSlta sua estância, com as 55 léguas de C01Sta, há às 
ditas 7 aldeias, 148 léguas. E que aí, per razão da 
grande distância como das inumeráveis almaJS que há 
naquele e em outros braços do Pará, se deve procurar 
outra nova e diferente conversão (115) 

Desta relação se colige claramente a facilidade com 
que os da nos..sa Companhia ( cujo Instituto é buscar e 
converter almas a Deus) podem ir pregar a lei divina 
às inumeráveis que habitam à sombra das trevas da morte 
naquele e nos mais braços daquele grande M',airanhão. 
Convem: 

1.0 
- Porque sempre vãó por rios de agua doce, 

cousa de suma importância pera os Missionários, por 
cuja carestia foram 1siempre e são hoj e tão custosas e difi
cultosas as Missões a outros sertões, em demanda dos 
quais andavam 3 e 4 dias contínuos :sem acharem gota de 
água para refrigerarem a sêde, causada do intolerável 
cansaço do caminho. 

2.0 
- Porque de uma e da outra banda dos ditos rios 

há grande abundância de caça, mel e palmeiras de que 
se faz farinha, e dentro neles tanto peixe, que navegando 
se vai matando à fisga e nas reboleiras de matos, a que 
os sertanistas chamam capões, posto pelos campos vizi
nhos tanto das primeiras 3 cousas, que se não pode en
carecer. 

3.0 
- Porque podem levàr quanta farinha de man

dioca quiserem nas canoas com o que ficam os índios 
forrando o imenso trabalho que lhes custa levá-Ia às oos-

(115) A margem da folha estão dispostos em ordem ver,tical 
os dias acima indicados, com um traço por baixo, e a soma e di
zeres seguintes : «119 dia~ ( 4 meses menos 3 dias) ; a 3 léguas 
por dia somam 357 léguas. A 6 léguas por dia andar-se-iam em 
dous meses. - O que se entende até às 7 aldeias primeiras doa 
Caatingas:>. 
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tas quando connosco vão a outros sertões. Do que re
dunda a facil idade. 

4.0 
- Porque levando a dita farinha em canoas po

derão andar mais léguas no dia, porquanto neste caso basta 
tomar porto a horas que bastem para matarem alguma 
caça, furar mel e quando se arrancharem com de dia. 

5.0 
- Porque desta maneira ficam todos livres de 

doençais causadas do trabalho e moléstia do contínuo ca
minhar e de outros muitos perigos assi de alarves tapuias, 
como de cobras. etc. 

6.0 
- Porque em caso que não hajamos de habitar 

com Ois índios em suas terras e os possamos dobrar a que 
se cheguem pera parte onde assistamos com êles, fica
mos fora de temores ou de todos ou da maior parte dêles 
se tornarem pera suas terras por não poderem aturar o 
aperto de caminhar ou a falta do necessário pera suas 
famílias, que por êstes rios o têm em toda a abundância. 

7.0 
- Porque raro será o da Companhia que não 

possa deitar mão desta emprêsa, e que a não tenha per 
recreação, assi do corpo per razão da facilidade do nave
gar e de todo o necessário pera êle quando o não tenham 
por .supérfluo, como do espírito, que tanta consolação 
ha-de receber, vendo-ise levado só do zêlo da salvação de 
tantas almas. , 

8.0 - Porque além de que iesta entrada é tão fácil 
e tão certa, nas nossas doutr,inas de S. Paulo há hoje 
alguns índios que aoompanharam nela aos 30 Portugueses 
com muito mais gôsto nos guiarão agora a nós; pois não 
imos a guerrear ou cativar, mas a converter e libertar. 
E pera prova de tudo isto advirto que cinooenta morado
res de S. Paulo estiveram já apostados e quasi abalados, 
pera com suas famílias irem por esta derrota a povoar 
aquele braço do Pará, como êles mesmos confessam; e 
advirto que por aqui nos podemos comunicar com as 
Padres daquelas partes. 

1 - P. a . IUfU. 
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Pelio que peço a Deus Nosso Senhor mova os cora
ções dos Superiores a que concedam esta tão glolI'iosa 
empresa aos que êle já tem movido com desejos de a 
porem- em execução pera maior gloria sua e proveito 
daquelas afanas. Amen. 

ANT.0 D'ARAUJO Ç116). 

* * * 
O P. António de Araujo naJSCeu na Ilha de S. Mi- -

guel, Açores, ern 1566. Levado noVIO para a América 
Portuguesa, entrou na Companhia de Jesus na Baía, em 
1582, tendo 16 anos de idade. Percorreu os estudos da 
praxe, Humanidades, Artes e Teologia, sendo admitido 
à profissão de quatro votos em 1608. Superi1or nas Al
deias dos índios, desempenhOIU o cargo de procurador do 
colégio da Baía; e era ·consultor do de Pernambuco, em 
1613, onde exercia, além disoo, o oficio de pregador. Fa
leceu em 1632 (117). 

Grande cultor da língua dos índios, compôs õ Cate: 
cismo da lingoa brasilica (Lisboa, Pedro Craesbeck, 1618), 
de que fez nova edição, aumentada, o P. Bartolomeu de 
Leão (Lisboa, Miguel Deslandes, 1686) (118). 

O P. Araujo era de génio vivo e um tanto melin
droso. Compensou-o porém <;e>m um verdadeiro zêlo das 

(116) Eras. 8, 152-153. 
(117) Eras. 5, 102v; Hist. Soe. 43, ,f. 68. 
(118) Descreve ambos os catecismos Sommervogel, 1, col. 

507-508, e mais amplamente Vale Cabral, Bibliographia das obras 
tanto impressas como manuscriptas relativas à lingua tupi ou 
guarani, também chamada Lingua Geral do Brasil nos Ann11t.r 
do Bibl. Nac. do Rio de Janeiro, 8 (1881), p. 160. 
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almas. Trabalhou junto oom o P. João de Almeida, de 
quem era. s,uperior, na dificil miSJsão dos Carijós ( 119). 

Prova do seu zêlo é ainda a presente proposta· para 
as missões do Pará, que êle não chego'U a ver, mas que 
tão importantes haviam de s~r mais tarde. 

Apalpa-se o entu:SlÍasmo com que os J~suítas utiliza
vam todos os conhecimentos susceptíveis de alargar o 

·· âmbito da conquista das almas e da civilização. E nem 
sequer esqueciam as possíveis facilidades de subsistência 
e de transport.e, para suavizar aos Padres, e mais ainda 
à comitiva dos índios, as viagens penosas ! 

Um ~timo ensinamento - e, já agora, pr01Veito; 
- os Jesuítas aprendiam a escrever. . . para escrever. 

'"" Eram diligentes. Dos seus escritos, até quando tinham 
apenas intuitos missionários, reoolhemos agora o mais ri
co substratum histórioo de regiões que mal podem acom
panhar, ainda hoje, distancia~s da costa e dos grandes 
centros, o ritmo regular da civilização moderna. 

Homem de Melo, no seu Atlas do Brasü (Rio, 1909) 
nãiO aponta uma única povoação na extensa Ilha do Ba
nanJal, que pouca diferença deviia fazer então do modo 
oomo a viram há mais de três séculos aqueles Pla.ulistas 
ou Portugueses da Vila de S. Paulo, raça de gigantes, 
que pegaram na linha famosa de Torde&ilhas e, depois de 
a terem bem segura nJa mão, rJi5Calldo fr0111teiras ao 
Brasil, a atiraram para longe, - tão bon,ge, que por 
pouco ( uns doze graus escassos) .ia caír, do outro lado 
do contioonte, no Oceano PacifidO. 

(119) Simão de Vasconcelos, Vida do Ven. P. João de Al· 
meida, pp. 161 e 166 as . 

• 
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VII 

. DA VILA DE SÃO PAULO AO RIO DE 
S. FRANCISCO 

ROTEIRO INÉDITO DA 3.ª DÉCADA DO 
SÉCULO XVII 

Ainda que de menor extensão que o anterior, êste 
Roteiro não deixa de ter a s,u,a im,portância para a his
tória, geografia e etnog·raf ia do ,Brasil. Relato,r e infor
mador : os mesmos. 

RELAÇÃO DADA PELO MESMO [PERO DOMINGUES] 
SOBRE A VIAGEM QUE OE SÃO PAULO F~Z AO , RIO 

DE S. FRAN CISCO, CHAMADO TAMB:8M PARA 

Antes que entremos na dita relação advirtamO's que 
o dito rio entra no mar largo, entre o tão nomeado Cabo 
de S. Agostinh~ e a cidade da Baía do Salvador, da qual 
dista cincoenta léguas para o norte, e da, equinocial para 
o sul pouco mais de onze graius. E' largo, e SUsl barra 
tein tanta capacidade que quási se não enxerga uma pes
soa da outra banda. 

Desta barra obra de 400 léguas, pelo rfo acima, está 
o sertão do gentio chamado Am.oipira, com 10 qual se foi 
ajuntar outro de várias· nações, mas da mesma língua, 
scilioet Temiminó, que despovoando o Ltinga, Rio das 
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Aguas Brancas, braço do labeberi, is~ foi misturar comi 
aquele; Tamiã, os Tamóios, que fogindlo dos confins do 

'Riio de Janeiro e passando pelas aldeias dos Amo:ipiras, 
oom os quais se detiveram 6 meses, se foram aposentar 
ao longo do Iuna, Rio Preto, 8 jornadas mais adiante; e 
outro de várias nações que dividem aquele grande sertão 
como em vário\, reinos. 

Algumas léguas do mar, faz o dito Rio de S. Fran
cisco uma alta cachoeira razão de cujo precipício não fica 
êle navegável (120); e não falta quem diga que tem seu 
nascimento naquela tão afamada lagôa chamada Paraú
paba, donde é oousa certa procede o Grande Pará ver
dadeiro Maranhão. 

Por oa,usa da dita cachoeira, quando nossos Padres 
foram duas vezes ao sertão dos Amoipiras, partiram da 
Baía e caminharam sempre por terra 4 e mais meses, em 
que andaram algumas trezentas léguas, padecendo muitas 
necessidades assim de águ~, por 4 dias contínuos, como 
de CJOmer, passando dias inteiros com sós sete grãos de 
milpo. O que foi ocasião de que à volta se lhes tornas
sem parla suas terras muitas das almas que consigo 
traziam. 

Pelo que se pode agora ter por alvitre dado do céu 
achar-se que da vila de S. Paulo se pode ir em canoa 
até aos pc1rtos dlos Amloipiras, cujas primeiras aldeias, 
distam do Rio S. F rancisco 20 léguas, as quais sãb sem
pre mui cursadas de inumeráveis índios, que com suas 
famílias descem a gozar da fartura do dito rio, ao qual 
não habitam por causa dos mUJitos mo'squitos que ha nos 
matos a êle vizinhoo. Digo que ise deve estimar muito 
o alvitre de podermos ir pela derriota apontada, ora seja 
para habitarmos lá com os ditos índios, ora para os tra-

(120) E' a célebre cachoeira de Paulo A,fonso nos lindes 
dos Estados de Alagoas, l3aia e Sergipe. 
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zermos para as terras de S, Paulo, ora para os levarmos 
pelo rio abaixo para a Baía ou pará onde os nossos Pa
dres pdssam ser providos. e visitados. E nesta conformi
dade é cousa certíssima que a missão dbs Amoipiras se 
poderá fazer no modo seguinte : · 

Ir-se-ão embarcar num porto do Rio Anhembi cha
mado Pirapetingui, que dista 25 léguas de S. Paulo, as 
quais se andam em 3 dias. 

Ao som de . sua corrente irão demandar o Iguaçú, 
Rio Grande, no qual aquele se· mete no que gastarão 12 
dias. 

Contra a corrente navegarão até que à mão esquerda 
achem a barra de outro chamado Aguapeí de trás de um 
salto, dito P irapora, no que se gasta mês e meio. 

Entrando i:x;Io Aguapeí irão por êle acima obra de 
4 dias, a duas léguas por dia, porque é rio estreito e de 
grande corrente até darem, à mão direita, com o primeiro 
porto, que é uma língua de campo limpo que contesta 
com a borda dêste rio : e nele desembarcarão. E adv.ir
tam que nele, daqui para cima, hé!: infinito peixe. 

Dêste porto, obra de légua e meia, está o nomeado 
Rio de S. Francisco, em demanda do qual irão, deixando 
sempre o dito porto na:s cositas e caminhando ao som 
do mesmo campo, e podem levar por êle as canoas, se 
não quiserem fazer outras. 

E, diz o informante, que catando a terra do primeiro 
pôrto, onde se embarcaram, acharam grão,s de ouro e que 
a menoc grandeza dos menores era como a de meio grão 
de rrulho. 

Navegando, pois, pelo dito Rio de S. Francisco abai
xo, darão à mão direita com a barra de outro chamado 
Goiabií, que se m:ete naquele. No que gastarão 30 dias. 

Deixando a dita barra e continuando pela mesma der
rota do Pará, em 2 dias ·darão à mão direita, digo es
querda, com a barra de outro, dito Paracatú. 
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Desta barra do Paracatú, 15 dias de jornadas pelo 
Pará abaixo, estão os portos dos Amoipiras à mão es
querda: e advirtam que durante estas 15 jornadas se apo
sentem à mão esquerda, e com vigia, por razão de cer
tos Tapuias, que da parte direita passam às vezes à ou
tra banda ( 121). 

Nos portos dos Amoipiras terão logo vista dos que 
descem à comedía do rio, onde começarão a lhes desco
brir a espiritual das almas, que com tanta facilidade, fun
dada nas oito que, na entrada do Maranhão deixamos 
apontadas, descobriram nesta era que, com fundamento1 
se pode chamar dourada, por razão do finíssimo ouro 
das almas que nela nos inculca aquele Senhor que as 
remiu com o preço inestimável do seu precioso sangue. 

ANTÓNIO D' ARAUJO ( 122) 

·* * * 

Tal é o Roteiro. · Como se vê corta regÍões que 
pertencem aos três Estados modernas de São Paulo, Mi
nas Gerais e Baía: interesse geográfico evidente. 

Notícias históricas ma.is dignaJs de relêvo são as que 
se referem aos Amoipiras, às migrações dos Tamóios, 
f ug,idos do RiJo de Janeiro, ao aparecimento do ouro, e 
às entradas dos Jesuítas por terra "algumas trezenta:s 
leguas", para atingir e civilizar os Indios do sertão 
longínquo ... 

(121 ) A margem estão dispostos em linha vertical os dias 
acima indicados, com um traço por baixo e o seguinte: «114 
dias (3 meses e 24 dias) A 3 léguas por dia somam 342 léguas. 
A 6 léguas por dia andar-se-ão em 2 meses menos 3 dias:t, 

( 122) Bras. 81 f. 153, 
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ANTÓNIO RODRIGUES, SOLDADO, VIA• 
JANTE E JESUÍTA PORTUGUÊS NA 

AMÉRICA DO SUL,_ NO SÉCULO XVI 

COMUNICAÇÃO FEITA AO XXVI 
CONGRESS.Q INTERNACIONAL 
DE AMERICANISTAS, SEVILHA, 

A 18 DE OUTUBRO DE 1935. 

Entre os documentos inéditos para a hh;tória da Com
panhia de Jesus no Brasil aparecem com freqüência al
guns, cujo alcance transcende os limites d~uela histó
ria. Um dêles é uma carta do Irmão António Rodrigues, 
português, e natural de Lisboa, segundo Simão de Vas
concelos. 

Ao entrar António Rodrigues na Companhia, em 
S. Vlicente, no ano de 1553, ordenoru.-lhe o seu Superior, 
P. Manuel da Nóbrega, que resumisse a:s vicissitudes da 
sua vida. E isto com o fim, confessado, de avivar o zelo 
dos estudantes de Coimbra para o apostolado entre os 
!ndios da América. ' 

Sem atribuir a êste documento valor sensacional, cre
mos todavia que, tratando um assunto relacionado com o 
Rio da Prata e suas nações ribeirinhas, a cujas origens 
traz alguma ooisa de novo, não será fora de prOlpOsito , 
dá-lo a oonheoer num Congresso Internacional como este. 
Tanto mais que a:; referencias que faz à primeira fun-
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daçã,o da grande cidade de Bueno-Aires têm o relevo cir
cunstancial de celebrar-se ago~a o seu quarto centenario. 

* * * ,. 

Ant6nio Rodrigues foi durante 18 anos soldado dos 
exércitos de Espanha na América do Sul. Como tal 
assistiu à fundação das cidades de Buenos-Aires e Assun
ção, acompanhou Irala através do Chaco, e foi, com Ri
bera, pelo Rio Paraguai ao centro do Brasil. E' por
tanto uma época importante, talvez a mais decisiva da 
conquista do Rio da Prata, desde 1536 até 1553. 

Depojs que António Rodrigues entrou na Compa
nhia de Jesus, a sua vida é relativamente conhecida 
Foi um dos fundadores de S. Paulo e o instituidor mais 
eficaz da:s célebres aldeias jesuíticas da Baía de Todos 
os Santos. Com a sua habilidade para o canto, com a sua 
arte maravilhosa de tocar flauta, atraía os índios e se lhes 
impunha com a sua autoridade antiga de soldado e o seu 
conhecimento prático da língua tupí-guaraní. 

Morreu o já Padre António Rodrigues no ano de 
1568 no Rio de Janeiro, que acabava de se estabelecer, 
e a cujos combates definitivos contra Franceses e Tamoios 
ainda assistiu e talvez dfrigiu com a 1Sua experiencia 
militar. 

A cr6n1ca, que nos deixou era ignorada até hoje; e 
acrescenta aos factos, divulgados por outras vias, porme-

1 

nores novos; e difere, no seu espírito de todas as relações 
conhecidas. 

A mais célebre dentre elas é a de Ulrico Schmídel, 
alemão de Taubinga, que embarcou com António Rodri
gues em Sevilha, na armada de Dom Pedro de Mendoza. 
Existem outras informações menores que Lafone Queve
do reuniu nos Apêndices da sua edição de Schmídel, sendo 
as mais importantes as de Francisco . VWa.lta, Pero Her-
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nández e Marti_n Gonzales. To<las elas têm um fim par
ticular. Schmídel prefere o que poderia causar admiração 
aos seus conterraneos alemães. O próprio título da pri
meira edição é ctàr~:p~~põé;senarrar "os . perigos;-pe1é: 
jas, escaramuças entre eles e os nossos, tanto por mar 
oomo por terra, àcontecidos de uma maneira extraordina
ria, assim corrio da natureza e costumes horrivelmente 
singulares dos antropófagos, que nunca foram descritos 
noutras historias ou crónicas". · 

:8 evidente o empenho em ressaltar o pitoresco da pai
sagem e amplificar o aparato bélico. E ampli fica-o tanto, 
que os seus quadr,os militares nos fazem sorrir hoje wn 
pouco. 

Villalta sente-se preterido na repartição dos empregos 
públicos: olha os funoionarios com certa inveja. Mas 
tambem por isso dá noticias pessoais preciosas. 

Martin Gonzales, e sobretudo Pero Hemández, irui
migos ambos de !rala, pintam com cores :sombrias a admi-
nistração do Governador, carregando o mau e omitindo o 
bom. 

António Rodrigues coloca-se acima de semelhantes 
paixões. 

Escreve em geral dos costumes dissolutos, sem espe
cificar ninguém; e quando ass~nala determinadamente a 
pessoas como faz com João de Salazar é para dizer que 
em valente capitão. 

Fala, também evidentemente, da cobiça do ouro, e 
insiste nisso. É um facto histórico . indiscutível. Ainda 
que repelimos a ideia de certa escola social que tudo põe 
em função do económico, todavia, ontem como hoje, nin
guém abandona o lar e a p0tria senão por alguma cbmr
pensação positiva. O miss.ionario tem de colocar-se, {X)·r 
definição, em categoria à-parte. 

Se queremos encorporar os factos particulares que 
narra António Rodrigues aos já conhecid~ e que foram 
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as ideia:s directrizes da conquista, enoontramoe por exem
plo no que toca às qualidades dos índios, um critério 
objeotivo para classificá-los. São bons OS· que recebem 
bem os conquistadores; são maus os que os recebem mal, 
e cis antropófagos, como os Carijós,, em ~xúr,emos crueis, 
e os Pagais, que mataram a gente de Ayolas. por achá-la 
desprevenida e em condições de inferioridade, doentes e 
perdidos os berganti11JS. Para António Rodrigues, os ín
dios são não exclusivamente bons nem exclus1vamente 
maus: bons e maus, segundo as circumstancias, que é o 
meio termo da verdade. Se me fora permitido invocar a 
minha pequena experiencia pessoal, com os índios pouco 
civilizados dos confins amazónicos do Brasil, Colombia e 
Venezuela, onde vivi alguns anos antes de entrar na Com
panhia ( um pouco como António Rodrigues) diria sem 
hesitação que o homem branco está de mai:s entre os índios _: 
no dia em que mostra fraqueza; - que é precisamente 
o caso de João de Ayolas_, narrado por António Rodrigues. -

* * * 

O presente documento encontra-se no Arquivo Geral 
da Companhia de JeSJUs (Arch. S. 1. Roman., Eras. 3 (1), 
91v-93v). E' uma copia da época. António Rodrigues 
como de português a portugueses te-lo-ia escrito em sua 
língua materna. Ao ser enviado a Roma a Santo Inácio, 
traduzir-se-ia ao castelhano. :Êste facto de ser tradução e 
cópia explica suficientemente um erro de data, troca de 
números, 1523 em vez de 1535, ano em que D. Pedro de 
Mendoza saíu de Sevilha. Não são para admirar tais 
deslizes. Schmídel fá-lo saír também erroneamente em 
1534. Naqueles tempos a cronologia era secundaria; o 
essencial, os factos que sé narravam. 

Esta carta de Rodrigues acha-se intercalada com ou
tras que se guardam 001110 uteis para a historia da Com-
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panhia no Brasil, em sua maioria desC0111hecidas :e inéditas. 
A que se segue a esta é uma do P. Manuel da Nóbrega, 
o primeiro jesuita que pôs pé em terras americanas, diri
gida ao Padre Luiz Gonçalves da Câmara, confidente do 
Santlo Fundador da Companhia e pouco depois confessor 
de El-rei D. Sebastião de Portugal. Dá-se a coincidencia 
de ser escrita em S. Vicente, no dia 12 de junho de 1553, 
véspera da chegada de Ulrico Schmídel. Trata igualmen
te de assuntos relacionados com o interior da América do 
Sul ie dos clesejQS e tentativas elos Jeisuitas para ir lá. 

Esta carta de António Rodrigues apresenta-se como 
um incentivo à juventude do Colegio de Coimbra. Dá 
portanto .importancia a certos factos que os outros crónis
tas do Rio da Prata preteriram ou consideraram de modo 
diverso. Atende de pref erencia às qualidades morais dos 
índios, 1se são antropófagos, e ~s condições economicas do 
seu viver, como que insinuando a facilidade ou dificuldade 
de -estabelecer missões entre eles. 

António Rodrigues escreve já como missionario. O 
seu testemunho ao falar dos maus costumes dos coloniza
dores pode padecer de encareoimento. Tem, -sob este as
pecto, que ser confirmado por outros testemunhos, não 
quanto à veracidade dos factos senão quanto à sua gene
ralização ou intensidade. Mas vemos certamente os mes
inos factos confirmados e até sobrecarregados nos referi
dos cronistas do tempo, Franci-sco de Villalta, Martim 
Gon21a:les e Pero Hernández. ' 

Devemos considerar também tais factos como quasi 
moralmente inevitaveis. E convém ob~rvá-los não à luz das 
nossas preocupações modernas. Já lá vão quatro séculos. 
E tanto peca por anti-critico o que olhe para a América só 
através dos conquistadores, como só através dos 1nissio
narios. A realidade é que da conjunção de uns e outros 
surgiu a obra imensa da Colonização da América, com 

- todos os seus erroo e com todas as suas grandezas. E, 

-.. 
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somando tudo, o resultado é de signo positivo e alto. E 
nisto consiste a gloria de Espanha; ou, para incluir-me 
modestamente na conta, toda a gloria luso-espanhola, que 
soube vincula-r às nossas linguas de Cervantes e Camões, 
e à nossa religião e cultura, a maior parte do grande e 
glorÍ'oso Continente Americano. 

Lisboa-Sevilha, Outubro de 1935. 

* * * 
CôPIA DE UMA DO IRMÃO ANTONIO RODRIGUES 

PARA OS IRMÃOS DE COIMBRA. 

De S. Vicente, do ultimo de maio· de 1553. 

Pax Christi. - Ainda que até agora, com muitos 
perig()ls, andei navegando por este mar do sul, onde há 
tantas tormentas, que poucos navios escapam, oontudo 
confesso, Caríssimos' Irmãos, até agora t.er navegado por 
out110 mar mais perigoso, que é o deste mundo e suas vai
dades,' onde tantos se perdem, do qual Nosso Senhor me 
livrou por meio do Padre Manuel da Nobrega, receben
do-me na santa Companhia de Jesus, trazendo-me já 
Nosso Senhor movido para entrar nela, vendo quanto 
tempo e com quantos perigos tinha sido soldado no mun
do com tão pouco proveito, e que entrando nela entrava 
em melhor batalha, que é de almas, e com tão grande pre
mio que é a remuneração eterna. 

Mandou-me o Padre que eu vos desse conta da minha 
vida, e das mercês, que Nosso Senhor me tinha feito, e 
por eu ter ido daqui do Brasil aQ Perú, pülr terra e tor
nado (123); vos escrevesse também dos gentios que por 

(123) «_Daqui do Brasil ao Perú;. Rodrigues foi de Assun
ção ao Perú; mas os J esuitas consideravam então o Paraguai 
como parte integrante de um todo geográfico; o Brasil. 
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essas terras há, esperando ser ajudados de vós para a s,ua 
salvação, e o aparelho que têm para receber a nossa santa 
fé; e para vos dar esta conta vos quero escrever desde o 
principio da minha vinda a estas partes. 

E é que eu e outros Portugueses, assim por vaidade 
como por cobiça de ouro e prata, no ano de 1523 ( 124), 
partimos de Sevilha em uma' armada, que fazia Dom Pe
dro de Mendoza, na qual éramos 1.800 homens (125); e 
todos carregados de nossa cobiça, chegamos, com próspero 
vento, ao Rio da Prata, e entramos pelo rio com as naus 
60 leguas (126). 

Logo quiseram vir em terra todos. para edificar uma , 
cidade : e os primeiros seis que sairam para ver o lugar 
onde se podia fazer mataram-nos as onças bravas ( 127). 
Nem por isso se deixou de edificar ainda que cada dia as 
onças matavam homens. Prouve a Nosso Senhor castigar 
a nossa cobiça e pecados, que soldados oomumente fazem; 
permitiu vir tal fome ao arraial que não davam a comer 
a cada um, cada dia, senão seis onças de pão. E, porque 
a gente por esta causa, com a fraqueza, não podia traba
lhar, era muito castigada dos oficiais da ordem da guerra, 
porque lhes davam com paus, e assim morriam cada dia 4 
ou 5. Ainda que não deixou Nosso Senhor a estes que 

(124) 1523, erro de cópia. A armada partiu em 1535 
saindo do porto de Bonança ( Sanlúcar) no dia 24 de agos1o de 
1535 (Paul Groussac, Mendoza y Garay - Las dos fundacion.es de 
B1unos A ires, (1536-1580), 2.", p, 60, Buenos Aires, 1916. 

(125) O mesmo, Villalta. Schrni<lel dá txageradamente 
2.650 (cf. Ulrich Schmi.del, Viaje al Rio de la Plata (1534-1554) 
- Notas bibliográficas y 'biográficas por Bartolomé Mitre, edi
cion Lafone Quevedo, p, 304, 138, B. A., 1903. 

(126) «Entran~ e1 . afio 1536>, Villalta (cf. Schmidel _, 
Lafone, 303), 

(127) Esta referencia concreta às onças é interessante. 
Outros falam mais vagameote. «Los jaguares infesot~ban enton
ces esta regi6n>, Groussac, o, e,, 161. 
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castigavam aos outros sem castigo, porque vieram os gen
tios um dia de Gorpus Chr.isti e mataram 40 dos mais 
nobres e esforçados ( 128). 

Aconteceram nesta fome, com que Nosso Senhor nos 
cas!!igou por nossos pecados, coisas semelhantes às que 
aoo_nteceram aos judeus em J erusalem no cerco de Tito e 
Vespasiano. Porque enforcando-se a dois soldados, lhes 
comeram as panturrilhas; e um homem matou em sua. 
casa a um seu primb e comeu-lhe a assadura. Aca-

. bando de a comer o acharam que estava para morrer, per
mitindo Deus por seu justo jU!Ízo que o matasse a comida 
com que a morte do primo procurou. Aconteceu também 
comerem uns o excremento que 01t1tro depois de ter comi
do deitava, ainda que pela cornução dos corpos era aquilo 
tão peçonhento que quem o comia logo morria ( 129). E 

( 128) Cor.l)us Christi em 1536 caiu a 15 de junho, lei!. ib., 
. 173. 

(129) Cf. Schmídel, cap. ·IX. A edição de Hakluyt acoima 
de exagerados os honores da fome descritos pelo alemão. Ro
drigues, que foi vítima dela, como Schmidel, não deixa a menor· 
dúvida. Villalta igualmente o confirma ( Schmidel La fone, 305). 
Confirma-o ainda mais a Real Ordem que perdoa aos comedores 
de carne humana. Esoreve Herrera; «Y como se entendió que 
a estrema hambre que aquellos castellanos auian padecido los 
auia forçado a comer carne humana, y que por temor de ser cas
tigados se andauan entre los Yndios, viviendo como Alárabes, el 
Rey los perdonó y mandó que los recihiessen sin castigarlos por 
ello, teniendolo por menos inconveniente, atenta la gran hambre 
que a ello los necessitó, que permitir que passassen la vida sin 
oir los divinos ofícios, ni hazer obras de Christianos:i, (Herrera, 
Hist. de las fodicrs Occide11tales, Década VI ( 1613), p. 101. E' 
curioso notar que D.ª Catarina de Guevara, escrevendo à princesa 
D.ª J uaoa, de Assunção, a 2 de julho de 1556, tres anos depois 
de Antonio Rodrigues, traz a mesma nota erudita: esta fome 
foi tamanha que nem a de Jerusalem se lhe pode igualar» (Schm.
Lafone, 388). 

Cf. Barco Centenera, Argentina, Cant. IV, p, 24 ss .. Lisboa. 
1662, 
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desta maneira uns com fome, outros por os matarem as 
onças e outros os gentios, morreram neste tempo, que se 
fez a cidade, 600 homens. 

O Governador vendo ir a gente desta maneira voltoo 
para a E spanha, o qual morreu no caminho; e deixou em 
seu lugar a João de Ayolas, o qual em bergantins subiu 
pelo rio 350 leguas, deixando a cidade sepultura de mor
tos; e praza a Deus que não seja o inferno· sepultura das 
almas e não sejam lá castigadas como foram cá seus cor
pos. Digo isto, Cariss1mos Irmãos, porque claramente se 
vê ter Nosso Senhor permitido tantos males por noosos 
pecados. Porque ali renegavam e blasfemavam de Deus, 
ali os falsos testemunhos, ali as injustas justiças e vingan
ças, ali as oficiais da ordem da guerra diziam: 

- Bem é que morram, porque não haverá ouro para 
tantos! 

Estes morreram ainda mais miseravelmente, porque 
os· seus corpos careceram até de sepultura. 

Deixando isto, andando as 350 leguas, achamos uns 
gentios que chamam Timbos ( 130) , os quais são mui too. 
Não comem carne humana, antes se afastam d1sso. São 
muito piedosos, porque indo nós muito sumidos e os den
tes e beiços negros, levando figura mais de homens mor
ros que vivos, nos levaram nos braços e nos deram de 
comer e curaram-nos com tanto amor e caridade, que era 
para louvar a Nosso Senhor, ver, em gente apartada da 
fé, tanta piedade natural, que oom tanta mansidão e amor 
tratavam a gente estrangeira, que não conheciam. Acha-

( 130) Assim Timbos, à portuguesa, indicio de que o orig1-
nal também seria por-tuguês. Por cima está escrito Timbunes. 
Foi descobri-los Gonçalo da Costa, morador de S. Vicente, com 
16 homens, um dos quais Bartolomeu Garcia, testemunha o facto 
Cf. Sdunidel, Historia y descubrimiento del Rio de l(J Plata y 
Paraguay, p. 224, ed. Pelliza, Buenos Aires, 1881. 

9 - • • li. UA.10. 
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mos ali um espanhol ~ sabia bem a lingua deles a qual tem 
muitas palavras latinas (131). 

Há muitas terras povoadas deste genero de gentios, os 
quais obedecem a seus principais, ie neles há grande dispo
sição para se fazerem cristãos. Praza a N ooso Senhor de 
mandá-los V'isitar, porque a nossa, porque não era para 
ganhar as suas almas senão para ver se tinham ouro, não 
lhes fez nenhum proveito na fé. 

Há, adiante destes genfios, orutros que chamam C o-
rumna, outros Aquilocos e Chenatimbos e Qeuvas selva
gens e Quirandas e Chandues e Garinas. E estes Garinas 
têm guerra com todos os vizinhos e · comem-nos ; e se 
captivam meninos fazem-nos à sua maneira. Estes nos 
mataram muita gente. 

Deixamos alguma gente entre os TimbOLs e fomos 
cerca de (,() homens em bergantins que fizemos, com a 
nossa cobiça às costas ( 132) pelo rio acima a serviço da 
avareza, a buscar o governador João de Ayolas, o qual tinha 
subido, com tres bergantins e 1(,() homens, pelo rio 380 
leguas. E deixando os bergantins oom 30 homens foi~se 
pela terra dentro com a outra gente em busca dos gentios 
chamados Carca.ra, que têm ouro e prata. E antes que 
chegassem lá houve muita prata, a qual não se ·sabe quanta 
era. E voltando para tornar com mais poder para sujei
tar aqueles gentios, adoeceu a gente que trazia à volta ; e, 
não ach)ando os bergantlitns no porto, foi a,li toda a gente 
sem ficar nenhum, mortos por uns gentios chamados 
Pagaes (133). · 

(131) Rodrigues não sabia latim, a não ser alguma frase 
solta. Aquele espanhol era Gonçalo Romero (Herrera, o. e., 310), 
ou Jerónimo Romero (Villalta, Schmidel-Lafone, 307). Romero 
tinha ficado da armada de Sebastião Caboto. 

(132) Sairam do porto de Buenos Aires a 15 de Janeiro 
de 1537, escreve Pero Hernández ( Schmidel-Lafone, 327). 

(133) «Nenhum deles escapou», Schmidel, ed. Lafone, 185. 
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Muito de considerar é, caríssimos irmãos, os traba
lhos que os homens levam pe1as cousas deste mundo e 
quão poucas vezes são galardoado,s mesmo destas cousas 
ba.ixas dele; porque comumente os prémios dos trabalhos 
tomados pelo mundo são outros maiores trabalhos nele, 
deixando o perigo que tem de cair em pena eterna; e toda
via há tals que os sigam e tanto sofram por ele; e por 
Deus que dá premio eterno e até centuplum 1:n hac vita 
não há quem faça nada. E aqueles que especialmente se 
dedicam a seu serviço são tão excedidos dos do mundo, 
qUJe têm farta matéria de confusão em vê-los correr mais 
depressa à morte do que eles à vida. 

Indo nós em busca do Governador passamoo por mui
tos gentios que seria longo contar. Somente direi alguns, 
a ·saber: Os M earetas, que nos carregavam os bergan
tins de peixe curado ao sol, e muita mantença, porriue 
disto se mantêm. É gente que não come carne humana; 
tratam muito bem os cristãos; são também piedosos como 
os Timbos, que nos receberam em suas casas; e os Me pe
nes, que são muitos e da maneira destes, e os Cuchaniecas 
e os Agazes. Todos estes gentios não comem carne hu
mana. 

Chegamos à terra dos Carijós, que são gentios muito 
poderosos e grandes lavradores, e naquele tempo em ex
tremo crueis, que oomiam carne humana. Chegamos com 
muita fome e falta de mantimentos, por haver seis meses 
que a remos tinhamos caminhado, sem ter um só dia vento 
de vela. Ia por nosso capitão um homein chamado João 
de Salazar, muito capaz na guerra, o qual oomo nos via ir 
cansados de caminhar, tomou conselho do que seria bom 
fazer, e concluiu-se que fizesse ali fortaleza. E assim 
saltamos em terra as tres partes da gente, ficando os ber
gantins apercebidos para a guerra no rio. E um homem, 
que levamos, que sabia a língua, começou a dizer àqueles 
gentios ( que quando nos viram eram' tantos sobre nós que 
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cobriam a terra), que nós éramos filhos de Deus, e que 
lhes traziamos nossas cousas, cunhas, facas e anzóis; e 
com isto folgaram e nos deixaram em paz fazer uma for
taleza muito grande de madeiras muito grandes. E assim 
pouco a pouco fizemoo uma cidade aonde trouxemos toda 
a gente que vinha atrás, e outra que o Imperador depois 
enviou, de maneira que se juntaram nela 600 homens 
(134). Os quais vieram a tanta cegueira, que pensaram 
que o· preceito crescite et multiplicwmini era valioso. E 
assim dando-lhes os gentios as suas filhas encheram a 
terra de filhos, os quais são muito babeis e de grande 
engenho. 

Estando nesta cidade, chamada de Nossa Senhora da 
Assunção, por ser começada neste dia ( 135), nos livrou 
Nosoo Senhor daí a algum tempo no mesmo dia de umas 
traições, que os gentios no6 fizeram; e prouve a Nosso 
Senhor que foram vencidos. E daí em diante começa
ram a temer-nos muito ( 1_36). 

(134) Schmidel con~ o facto com a sua maneira de habi
tual grandiosidade. Houve tu.ta. Morreram 16 homens dos espa
nhóis. Depois fizeram um tratado com os índios, comprometendo
se estes a dar 8.000 homens para auxiliar os espanhois na guerra 
( Schmide!-Lafone, 176-177). A narração de Rodrigues parece 
mais natural. Villalta não fala de luta. Nota apenas que os 
indios não queriam dar a madeira senão por puro re~·gate (ib. 313), 
que é o caso ' das cunhas, facas e anzóis de Rodrigues. Pero 
Hernández por sua vez, diz que João de Salazar de Espinhosa 
fizera aquela povoação cem cC'ncordia dos naturais da geração 
Cariós» (ib., 327-328). 

(135) «La cual yo fundé e! afio de treinta y sete» - Carta 
dei Capitán Juan de Salazar a El rey, del puerto de Santos y 
San Vicente, 25 de juoio de 1553, Arch. de Indias, M exico, 168. 
Cí. tambem Schmidel-Lafone dtando o Dr. Dominguez, p. 176, 
e Ruiz Guifiazú, Garay, f1mdador de Buenos Aires, p. CXV, 
Buenos Aires, 1915. 

(136) Rodrigues destingue pois o dia dá fundação do da 
escaramuça, que parece ter sido, de-facto, dai a algum tempo. 
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Desta cidade fomos mais adiante a conquistar terras 
e subimos mais acima 250 leguas e chegamos perto do 
Maranhão e das Amazonas. Chegamos aos Parais, gente 
lavradoras, muito amigos dos cristãos; têm um pr:iocipal 
a quem obedecem que em sua lingua chamam Cameri. 
Não comem carne humana. Perto destes estão os Bar
bacanes, os Sabacoces, os Saicoces, todos gent~ lavradora 
de muitos mantimentos e docil para receber a fé de Cris
to. Passamos po.r outros gentios de que não fizemos 
caso, por não serem lavradores, a que chamam Pagais, os 
quais mataram a nosso governador João de Ayolas. Es
tes são pescadores e caçadores. Achamos também outros 
gentios chamados Ga.xarapos, mui ruim gente, e outros 
que chamam Gatos. · 

E não achando nesta saída prata nem ouro, tornamos 
a nossa cidade, cansados e em excesso trabalhadQls ( 137) . 

Neste tempo os Carijós tomavam muito bem a dou
trina de Cristo, como abaixo contarei. 

Fomos outra vez no ano de 1548 ( 138), que entra
mos caminho do poente, buscando a gentilidade Carcara, 
que tem ouro e prata. Fomos vinte de cavalo e 250 de pé 
e 3.000 Carijós, homens de guerra. E assim caminhamos 
pela terra dentro 70 leguas e chegamos a uns gentios, cha
mados Maias, 9ue são seis povoações e uma e meia ( 139) 

( 137) E' a viagem de Fernando Ribera, enviado por Ca
beça de Vaca. Lafone pregunta se os indios Syeberis (grafia 
de Schmidel) não serão os indios Pareeis. Syeberis pode-se coo
fundir na boca de um alemão com Cameri, lendo-se Çameri. A 
n6s parece-nos que Paraís, sugere também a ideia de Pareeis. 
Os indios Parecís vivem actualmepte no Estado de Mato-Grosso, 
Brasil. 

( 138) 1548 parece ser a data de chegada. Domingos de !rala, 
que era o chefe da expedição, diz em carta sua de 24 de julho 
de 1553, que sairam da Assunção no mês de Noveµibro de 1546 
( Cartas de !tuiias, 573, Madrid, 1877) . 

(139) Sic. Mas deve interpretar-se; e uma em meio. 
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onde estava o seu principal.· ~ gente de muitos manti
mentos e grande lavranças. Não comem carne humana. 
E vendo-nos não ousaram esperar-nos e fugiram desam
parando as suas casas. Mas o principal nos enviou um 
presente de certas pecas de prata e muitas mantas de al
godão. que suas mulheres fiam e tecem (140). Têm 
entre si uns, a que chamam Taonas, e a estes dão a comer 
os seus inimigos, quando os tomam. 

E deixando estes fomos adiante sempre por povoado, 
e achamos outra muita gente, a saber: Os Laenos, Qui
chaqueanos, Soporeanos, Madcpenos, Canes, todos gente 
lavradora, de muitos mantimentos. Achamos também ou
tros chamados C ororés. Estes nos es~raram para pele
jar, mas os de cavalo os desbarataram. 

Tinham uma povoação de bj (sic) casas com praças 
no meio, bem feitas e poços de beber, muito fundos, por 
não haver rios por toda aquela terra. E logo achamos 
outros chamados Caporés,. os quais tinham uma povoação 
de 300 casas. Estes nos enviaram muitos avestruzes e 
outras carnes, porque isto é o que mais há naquela terra. 
Achamos logo adiante outros, chamados S everis; é povoa
ção mais pequena. Deram-nos também do que tinham, 
e nos deram noticias da gente que tinha ouro e prata, que 
se chamava Carcara. E assim passamos aos Corcorones, 
boa gente; e depois a outros, que não nos esperaram por 
terem medo. Toda esta gente é boa e não come carne 
humana. 

Dali passamos um despovoado de 50 leguas, mas sem
pre por bons caminhos ; e chegamos a umas salinas, coisa 
muito para ver, porque são cerca. de meia legua de com-

( 140) Segundo Schmidel ofereceu 4 coroas de prata e 6 
lâminas de prata das que atam à cabeça; e acrescenta que 03 

Maias eram t.-0 .000 e quiseram surpreender os espanhois, mas 
que foram vencidos, havendo cuns 1. 000 mortos da gente deles> 
(Schmidel-Lafone, 250), 
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prido, onde há sal branoo e limpo e em muita abundancia 
e está looge do ma:r 400 legua:s. E há muitos povos ao 
redor destas salinas, de que me esquecem os nomes. 

Chegamos, depois de tão grande deserto, a uns gen
tios chamados Morianos (141), e sem ter que oomer, com 
muita fome e trabalho; e achamos mantimentos de favas e 
outros legumes, patoo re galinhas. 

Depois fomos adiante aos Bracanos e aos Pairnnos e 
estes somente achamos comer carne humana, porque lhes 
encontramos as panelas ao lume com metade de pés e 
mãos de homens. E daí fomos aos M organos, que nos 
esperaram ~e guerra, e nos mataram um homem e feriram 
XX ( 142) . E depois fomos a outra povoação destes, 
que também nos esperaram, mas a todos cativamos, exce
pto os que fugiram. 

Dai fomos aos Brotoquis e Cevichococis, Oricicocis, 
Ta,rapacocis, todos em uma terra muito boa, que não 
comem carne humana. As mulheres fiam e tecem muito 
bem, nem se ocupam noutra coisa, porque os homens têm 
cuidado das roças que são as suas lavranças. Ha deste 
muitas povoações em X e XII leguas em roda. 

Aqui tivembs noticias dos Carcaraes. E fomos adian
te, com homens que sabiam a terra, por um deserto de 55 
leguas; e· chegamos aos Tamochois, que tinham muitos 
cães de Espanha. E ali soubemos estar perto do Perú, e 
que aqueles gentios por não estar sujeitos· aos Cristãos, ' 
fugiram para aquela terra (143). 

(141) Martin Gonzales escreve Moyanos, em Sclunidel-La· 
· fone, 477. 

( 142) «Do fenescieron algunos Christianos» - Martin Gon
zales, em Schmidel-Lafone, 478. 

(143) Carrnrás <se nos declaró muy particularmente ser las 
Charcas y estar ganado y ocupado por los Conquistadores dei 
Pení>, !rala (ld. ,b., 4-0) . 
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E assim enviando lá 4 homens, que chegaram daí a 
90 léguas, aonde estava um cavaleiro chamado Dom Pedro 
( 144), nos voltamos muito tristes, por não achar ouro nem 
prata, a nossa cidade, querendo ainda o Governador seguir 
o caminho do norte. 

Isto vos digo, Caríssimos Irmãos, para que vejais 
quanta gente se perde por falta de operarios, que sem dú
vida se os houvesse toda esta gente se converteria facil
mente à nossa santa fé; e para que vos espanteis do que 
os homens do mundo sofrem por uma esperança vã ·das 
coisas dele, para que assim vos animeis em trabalhar e 
aperfeiçoar as vossas almas e vir ajudar esta gente tão 
desamparada. 

Tornando à nossa cidade, achamos admiravel fruto 
feito com os gentios, porque um Padre, chamado Nuno 
Gabriel, deixando uma capelania que tinha na igreja se 
deu de todo a doutrinar estes gentios; e tomava os prin
cipais deles e os filhos dos _principais e os tinha em uma 
casa grande e ali os ensinava a ler e escrever e sabiam o 
Pater Noster e Ave-Maria, Credo e Salve-Rainha, Man
damentos e finalmente toda a doutrina ( 145). Fez-lhes 

(144) Pedro Aozutes, fundador de Chuquisaca, La fone, nota 
a Schmidel (Id. ib., 265). • 

(145) Pregunta Carlos Pereyra (Historia de América Es
panola, IV - Republicas dei Plata) que resultados apóstolicos se 
tiraram da expedição de Mendoza, e respoode que nenhuns. De
facto é uma novidade histórica este apostolado de Nuno Gabriel. 
Quem era este Padre? Com aquele nome oão se encontra em 
nenhuma relação do Rio da Prata. Mas entl!'e os partidarios de 
J.rala, e portanto entre os que Pero Hernandet denigre em 1545, 
há um «Juan Gabriel de Lescafio, vecino de Valladolid, clerigo> 
- Schmidel-Lafone, 353. Entre a gente que foi na armada de 
Don Pedro de Mendoza es,tá «Juan Gabriel de Lescafio, clerigo, 
hijo de Juan Sanches de Lescafio /y/ de Catalina de Villegas, 
v.0 dei Valle de Salzedo, - Arch. de Indias, Contratación, 5536, 
L.0, 3, 389. A este Nuno ou melhor Juão Gabriel deixou Ruiz 
Galán na Assunção, no ano de 1538, como raçoeiro e adj unto do 
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cantigas contra todos os seus vicios, a saber, para não 
comerem carne humana, para não se pintarem, para não 
matarem, etc. 

Foi coisa para louvar a Deus o fruto que com estes 
gentios fez este Padre e a mudança que fizeram, porque 
sendo dantes grandes comedores de homens agora já vj 
leguas em roda os não comem. É tanto o fervor que têm, 

' que ainda não é manhã, quando se enchem os caminhos 
dos que vêm à missa. Melhor sabem as festas que mui
tos cristãos. Vem à missa um principal com toda a sua 
aldeia e depois outro com a sua e assim por diante os ou
tros e muito cedo para tomar lugar na igreja. Fazia este 
Padre com eles procissões e levava consigo os que doutri
nava, cantando louvores de No55o Senhor e especialmente 
nas procissões de Corpus Christi, ~antando muitos louvores 
do Santíssimo Sacramento; pregava-lhes cada dia; e vi
nham de S leguas as mulheres com os seus filhos às costas, 
por frios grandíssimos, fomes e muitos trabalhos, a bapti
zar-se; e ainda agora lhes parece que fazer mal a um 
cristão é o maior mal que se pode fazer. 

Vendo o inimigo da humana geração este fruto, bus
cou modo para o impedir e o achou. Porque os cristãos 
de oá, ( 146) que al-i estão, desbaratam tudo, escandali
zando muito aqueles novos cristãos, porque não deixam 
aos pobres indios, mulher, nem filha, nem roça, nem rede, 
nem cunha, nem escravo, nem cousa boa que lhes não 
tomem e roubem. Levam-nos como escravos até o Perú 
e aqui já trouxeram mu~tos cativos. Assim que, com o 

P. Francisco de Andrade, portug.uês, prúneiro chefe da nascente 
igreja (Cf. Schmid~l-Lafone, 489). 

(146) Recorde-se a nota 123; trata-se dos espad'lhois do Pa
r~guai, que então se considerava também Brasil: porisso diz gene
ricamente : cristãos de cá. 
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desamparo, se perdem por não haver quem os socorra 
(147). 

Eu falei com o P. Manuel da Nóbrega que fosse ou 
mandasse lá um da nossa Companhia, porque ali perto há 
outros gentios, que não comem carne humana, gente mais 
piedosa e aparelhada para receber a nossa santa fé, por 
ter em grande estima e crédito aos cristãos. 

Agora tenho desejos de ser de 20 anos e ter longa 
vida para ir com alguns Padres da nossa Companhia, por 
eu ter mais experiencia da terra e gasta-r as minhas for
ças e vida em ensinar esta gente. Vinde, pois, caríssimos 
frmãos, pois há tanto que fazer e tanta gente se perde por 
falta de operários 1 

Acrescentou-se o desamparo daqueles Carijós, que , 
foi agora um capitão com gente da cidade de Nossa Se
nhora da Assunção a buscar as Amazonas, onde dizem 
haver ouro e prata. E aquele Padre, que tinha doutrina
do aquela gente, já enfastiado de ver tantos males dos 
cristãos, foi com eles e não há agora quem tenha cuidado 
daquela gente senão para a des:bruir e assolar. 

Neste estado deixei aquela terra, rogando a Nosso 
Senhor, me desse caminho para a minha salvação; e assim 
vim aqui que são perto de 360 leguas, por uns gentios, c!1a-

(147) «Tomamos até uns 2.00Q prisioneiros, homens, mulhe
res, meninos e meninas, de;pois queimamos as suas aldeias, e lhes 
1iramos quanto tinham» ... ;- «matamos e cativamos homens, mulhe
res e meninos em número como de 3 mil pessoas. Eu tirei desta 
escaramuça mais de 19 pessoas, homens e mulheres, que não 
eram velhas, porque sempre gostei mais da gente moça que da 
velha» ... »; nesta viagem tomamos de homens, mulheres e crian
ças até o número de 12.000 pessoas a quem obrigamos a ser 
nossos escravos; também me tocaram por minha parte umas 50 
pessoas entre homens, mulheres e meninos,. Isso diz Sclunidel 
(o . e., 227, 251, 274). Mesmo baixando muito, fica margem bas
tante para o a pêlo missionario e generoso de Rodrigues: perdem
se por não haver quem os socorra 1 
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mados Topinaquinas e embarquei para Portugal para da'l" 
lá larga conta destas necessidades e se me quisessem rece
ber na Companhia para fazer penitencia dos meus pecados. 
Mas tornando a arribar, e movendo-me mais Nosso Se
nhor, pedi ao Padre Manuel da Nobrega me recebesse; e 
ele me recebeu nesta santa ·Companhia. E assim me 
trouxe Nosso Senhor, depois de tantos trabalhos, a pcmo 
tão seguro e me fez tão grande mercê, qual eu nunca sa
beria agradecer. 

Assim pois vos contei, Caríssimos Irmãos, a messe 
qtre há nesta terra, tamtlo em todos estes gentios e Carijós, 
como no Perú, onde há grande necessidade de Padres da 
Companhia, porque afinal, os que lá vão, levam mais o 
seu intento no ouro do que nas almas, e mais impedem 
com a sua cobiça a salvação deles. 

Já o caminho está feito daqui ao Perú, e, a gente 
muito aparelhada para receber a nossa santa fé. Não 
falta senão que venham da Companhia, uns para as par
tes do Perú, outros para aqui, a colher tanta messe, até 
que pelo tempo, Nosso Senhor queira que se ajuntem; 
porque há alguns anos que foram dois frades franciscanos, 
e entraram cerca de 50 leguas daqui desta Capitania, pela 
terra dentro, caminho dos Carijós, e a uma aldeia deles 
chamaram Província de Jesus, onde fizeram admiravel 
fruto ( 148). 

Isto digo para que vejais a disposiçã01 desta gente, 
principalmente a dos Carijós, que estão desejando quem os 
favoreça; e muitos espanhois que ali estão o desejam. 

(148) Fr. Bernardo de Armenta e Fr. Afonso Lebr6n esta
vam na costa de Santa Catarina, quando chegou o Governador 
Albar Nunes Cabeza de Vaca, e com ele passaram a Assunção; 
o governador chegou a esta cidade no dia 11 de março de 1548. 
- Pero Hernáodez, Carta de Assunção, a 28 de janeiro de 1545, 
em Schmidel-Lafone, 340. JSJ. · 
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E assim escreveu já dali um Padre ao nosso Padre 
Leonardo Nunes, pedindo oom muita instancia que vá lá. 

Nas orações dos Padres e Irmãos muito no Senhor 
me encomendo. 

í Arch. S. 1. Roman., Eras. 3 (1), 9lv-93v] 



IX 

POR COMISSÃO DE MANUEL DA 
NÓBREGA ... 

A última carta: 21 de maio de 1570 (inédita) 

Um dos abençoados usos da Companhila. de Jesus era 
a troca de correspondência entre os Padres. Se não f ôra 
esta lei, que tinha duplo fim: dar informações para o 
acêrto do govêrno, e manter o espírito de família e mútuo 
estímulo entre as diversas casas, espalhadas pelo universo 
- quantos conhecimentos úteis se não teriam irremedià
velmente perdido ! 

Nem sempre havia a necessária qiligência em escre
ver, mas nunca faltou quem compreendesse bem o alcance 
de tão previdente lei. Dêste númer>o foi Manuel da 
Nóbrega, escrevendo sempre que podia ou mandando es
crever em seu nome. É assim que das Cartas Jesuíticas, 
edição benemérita da Academia Brasileira de Letras, um 
volume é só seu (Cartas do Bmsil); e das que se encon
tram nos dois outros volumes, consagrados, um a Anchieta, 
outro a Avulsos, muitas foram escritas por ordem sua, 
isto é por comissão de Manuel da Nóbrega . .. 

Não é êste um dos menores serviços prestado à histo
riografia do Brasil pelo grande jesuíta! 

Pertence ao número destas cartas por comissão, uma, 
verdadeiramente histórica, que vamos publicar. Vejamos, 
primeiro, sumàriamente as circunstancias dela. 
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Esta carta foi escrita, no Rio de Janeiro, no ano de 
1570. Para o Rio é ainda a "fruta verde" de todos .os 
princípios e não são abundantes os documentos coevos. 
Por êste ficamos a conhecer a tática do Capitão-mor, 
Salvador Correia de Sá, de dar ou diferir as pazes aos 
Tamoios, inimigos da véspera; as honras que presta aos 
aliados; e como já filhas de branco se não dedignam de 
casar com índios, quando êstes, é claro, se chamam 
Martim Afonso Arariboia... Em meia dúzia de linhas 
evoca-se todo o pitoresco de uma festa de outrora, na 
Baía de Guanabara, com as canoas engalanadas, o jogo 
da artilharia e a camaradagem entre índios e portu
gueses. NO!te-se também a piedade sincera do grande 
chefe índio e o estado incipiente da actual metrópole 
brasileira, já então vencedora de crises, que noutras terras 
acarretariam a fome, aqui não, por ser "fertil". 

Arquivam-se nêste documento as últimas notícias dire
ctas sôbre Manuel da Nóbrega, que havia de sucumbir 
daí a menos de cinco meses, a 18 de outubro. O santo 
velho acabava de resistir, ainda uma vez, a um ataque 
agudo da sua grave doença e pregava na sé, quando podia, 
e dêste trabalho sempre se segue fruito às almas. 

Eram seus companheiros Fernão Luiz· e Gonçalo de 
Oliveira. 

O Padre Fernão Luiz Catapeto, amigo pessoal de 
Tibiriçá, assistiu à suá morte em S. Paulo de Piratininga, 

· em 1562, a chamado seu; naufragou na foz do Rio Doce, 
com Inácio Tolosa, Luiz da Grã, que esteve em risco de 
perecer, e outros; fez votos de Coadjutor Espiritual em 
S. Vicente, a 8 de abril de 1577. Grande língua. Como 
tal, sendo sacerdote, foi com o Irmão Gaspar Lourenço, 
encarregado da expedição enviada de S. Vicente a Mem 
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de Sá, em 1560, para a tomada do forte de Villegaignon. 
Faleceu no Rio de Janeiro em 1583 ( 149). 

O Padre Gonçalo de Oliveira, redador desta carta, 
prestou grandes serviços ao Brasil e é uma das figuras 
interessantes dos primeiros tempos, prejudicada com a pu
blicação de dois papeis de caracter íntimo, sôbre os seus 
bens e profissão religiosa, que esclareceremos agora (150). , 

Natural de Arrifana de Santa Maria, distrito de 
Aveiro, Gonçalo de Oliveira deve ter ido cedo com a fa
mília para o Brasil, pois ao entrar Já na Companhia de 
Jesus, em 1552, era apenas de 17 anos de idade (151). 
Desde o começo é assinalado como grande conhecedor da 
língua brasílica. (Notemos de passo como ~screve 
Taniüfos, com til e trema, e Arariboia . .. ) . 

Assistiu como intérprete à conquista do Rio de 
Janeiro, animando os combatentes e o próprio chefe índio, 
de quem se conservou amigo e se vê pelo teor desta carta., 
Era já sacerdote e permaneceu no Rio, durante tôda a 
campanha, mesmo quando Anchieta, seu companheiro, teve 
qne ir à Baía para se ordenar. 

No dia 1 de julho de 1565 recebeu de Estácio de Sá, 
para o futuro colégio do Rio, e em nome do Padre Nóbrega, 
uma água '"que poderá estar légua e meia desta cidade, ) 
a qual chamam Iguaçú . .. do nascimento dela, donde 
entra na baía, para a banda do nordeste, até à tapera que , 
chamam lnhaum, outro tanto em quadra". 

A doaçã,o, feita assim em termos vagos e de terras 
pouco conhecidas, suscitou dúvidas. Procedeu-se pois às 
devidas demarcações ( cujos trâmites e locais se descre
vem minuciosamente). Fez partes das testemunhas in-

' ! 
(149) Hist. Soe. 42, f. 32v; Anch., Bras. 8, f. 4v-S; Lus. 

I, f. 156. 
(150) Aqueles papeis acham-se em Anchieta, Car.tas, 457-465. 
(151) Catáloio de 1567, Bras, S f. 13. 
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quiridas, Martim Afonso, "índio do hábito de Cristo". 
Presidiu a tudo Gonçalo de 01.iveira, que assina os autos 
finais em 1574 (152). 

Os Reitores do Colégio do Rio de Janeiro gotStavam 
de utilizar os seus préstimos e facilidade para a corres
pondência. Além da presente carta, existe na Biblioteca 
Nacional de Lisboa, outra, que escreveu por comissão do 
P. Braz Lourenço, a 9 de novembro de 1573, carta que 
por sua vez inclui uma de Inácio Tolosa, Provincial, en
viada do Espírito Santo, cinco meses depois do referido 
naufrágio ( 153). 

Referir-se-á a Gonçalo de Oliveira. o Padre Fernão 
Cardim quando fala de um sacerdote abastado, que havendo 
pertencido à Companhia de Jesus , nela queria reentrar, 
e em janeiro de 1584, numa aldeia da Baía, recebeu prin
cipescamente, "com tod') o bom serviço de porcelanas da 
índia e prata", o Visitador Cristóvão de Gouveia .e o 
mesmo' Cardim? 

Sugere-o primeiro Rooolfo Garcia e aceita-o Alcântara 
Machado (154). Hoje não resta a menor dúvida, sobre
tudo depois que uma carta do mesmo Visitador vem contar 
expressamente como o caso se passou. 

Em novembro de 1584, antes do dia 5, chegou à ci
dade do Salvador o Padre Anchieta vindo de convalescer 
nas Aldeias da Baía, da grave enfermidade que o teve à 
morte. Anchieta trouxe consigo o P . Gonçalo de Oliveira 
para ser readmitido na Companhia. Tinha estado 30 
anos nela. Saiu, com licença, para ficar com a sua mãe, ' 
viuva. Depois que esta morreu, retiroú-se para uma fazenda 
que herdara, confessou-se sempre com o Padre Anchieta 

' (152) Eras. XI, f,f. 416-423. 
· (153) Bibl. Nac. de Lisboa, f. g. 4532, ff. 36v-38. 

(154) Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, 
Rio, 1925, pp. 302 e 337 e nota XL de Rodolfo Garcia; Anchieta, 
Cartas, nota 660 de Alcânta,ra Machado, p. 459. 



PÁGINAS DE HtsTÓRIA Do BRASIL 141 

e fez as boas obras que pôde ao Colégio. Afirmava que 
ainda havia de morrer na Companhia. Pediu para en
trar nela há mais de um ano. O Visitador dilatou-lhe a 
admissão. O principal obstáculo eram os seus bens ( três 
ou quatro mil cruzados em terras, gados e escravos). 

Queria o Visitador que os deixasse aos pobres; êle 
ao colégio. Afinal depois de se nomear uma comissão 
para examinar e decidir o assunto, prevaleceu a vontade 
do P. Gonçal,o e fez doação pública de tudo ao colégio de 
Baía de forma irrevogável. Tencionava o Visitador 
levá-lo agora consigo para o Rio de Janeiro para fazer 
lá a costumada provação (155). 

O P. Oliveira ainda estava na Companhia em 1590, 
data das informações já conhecidas. Quando nestas se 
diz que o induziam os Jesuítas a deixar os bens "a se ut 
parentes ou outros pobres" é claro que não se trata de 
frase nenhuma latina, mas de uma erronea interpreta
ção. Aquilo é ·simples português: "a seus parentes ou 
outros pobres". O tom com que estão redigidas tais in
formações fazia prever nova saída, que de-facto se deu, 
pouco depois, antes de 21 de setembro de 1591. Marçal 
Beliarte conta o facto e acrescenta que lhe foram resti
tuídos "todos os seus bens com aumento" (156). Tor
nou a entrar na Companhia, por último e definitivamen
te, cumprindo-se assim as suas esperanças, em 1610. 

O catálogo de 1613 traz o seguinte: "P. Gonçalo de 
Oliveira, de Aveiro, diocese de Coimbra, 74 anos, adoen
tado, admitido nêste colégio [ de Pernambuco] pela 3.ª 
vez, em 1610. Estudou humanidades e casos de consciên
cia, que sempre aplicou bem. Confessor. Sabe com per
feição a língua brasílica" ( 157). 

(155) Carta inédita de Cristóvão de Gouveia, Lus. 68, f . 412. 
(156) Bras. 15, f . 373-373 v. ' 
(157) Bras. 81 f. 103 v-104. 

10 - P, B . IIUIIL 
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_ A. idade de 74 anos estará aqui favorecida. Seria 
para legitimar de alguma forma a sua readmissão na 
Companhia, tão aicançado em dias? 

Estas divergências de datas nos catálogos antigos 
compreendem-se aliás fàcilmente, numa época em que 
entravam para a Companhia, no Brasil, pessoas nqscidas 
em Portugal, de pais, que se não preocupariam demasiado 
com certidões de idade ao aventurar-se por novas terras. 

A Anua de 1620, que descreve a morte edificante do 
Padre Gonçalo de Oliveira, ocorrida nêsse ano no colé
gio de Pernambuco, faz recuar o seu nascimento para 
1527, com dar-lhe à data da morte, 93 anos de idade ( 158). 

A preciosa carta, que tinha escrito mais de meio 
século antes, é como segue : 

CARTA DO P. GONÇALO DE OLIVEIRA A S. 
FRANCISCO DE BORJA 

t Jesus, Maria:- Mui Reverendo em Cristo Padre. 
Pax Christi. - Tudo o que ainda agora dêste Rio de 
Janeiro -se pode escrever a Vossa Paternidade em com
paração das muitas e boas novas que doutras partes lhe 
irão, se pode chamar mais fruta verde e imperfeita, que 
outra cousa. Mas como é cousa mandada pela obediên
cia, cuido que agora a trará Nosso Senhor a tempo de 
perfeição, por orações de Vossa Paternidade. 

Primeiramente, estamos nesta casa 3 Padres, scilicet, 
o P. Manuel da Nóbrega, Superior, e o P . Luiz e eu, 
todos ao presente, pola. bondade de Deus, de saúde. Ain
da que o P. Manuel da Nóbrega, como é já muito velho 
e quebrado dos muitos trabalhos que nestas terras tem 
levado, se anda são um mês, logo o paga em doenças 
que lhe acodem, como pouco tempo há lhe acudiu tão 

( 158) Eras. 8, f. 279 v. 
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fortemente que cuidamos que fôsse a derradeira, porque 
depois duma rija cólica, lhe deram câmaras que o puse
ram na hora da morte. E porém faltando todos os re
médios de física nesta terra, não falta o de Deus, que 
nos tais tempos acode, olhando a falta que fará sua mor
te, onde tão poucos há. 

Os exercícios, em que se ocupam, são os acostuma
dos da Companhia com o próximo. Prega o Padre, as 
vezes que a doença lhe dá lugar, ora na sé, ora em nossa 
igreja, e deste trabalho sempre se segue fruito às almas. 
E pera a pouca gente que há na terra, acodem arrezoada
mente às confissões. Não falo na escravaria, porque essa 
parece que leva vantagem aos senhores nesta parte e no 
acudir à doutrina. 

Temos uma igreja de São Lourenço, daqui uma lé
gua, na aldeia de Martim Afonso Arariboia de muita 
gente Temiminó, tôda cristã, na qual ainda que se não 
reside de contino, por falta de companheiros, é visitada 
por um dos Padres, Ií11gua, a-miúde, que lhes diz missa 
todos os domingos e santos , onde lhe [ s] faz suas dou
trinas e práticas de Deus. E o que muito nos consola é 
vê-los perseverar na vida que tomaram, sem faltar a suas 
missas e doutrinas, como se nisso se criaram tôda a vida. ' 

Ajuda muito a · isto o ser princi pai, Martim Afonso, 
muito bom, que no conhecimento de Deus e mais costu
tnes lhe não faz vantagem nenhum branco. A êste co
nhecem os seus por capitão e têm obediência e respeito 
como a pai. Poucos dias há que o casaram com uma 
mamaluca, filha de branco, com muito contentamento de 
tôda a gente assi portuguesa como temiminó. Ao dia 
em que o haviam de casar veio êle, com tôda a sua potên- · 
eia, da sua aldeia, mui galante, por mar, em seis canoas 
grandes e bem esquipadas de gente luzida, com grande 
festa. E da cidade saiu o capitão com tôda a gente a 
aguardá-lo ao porto; e daí o trouxe à sé, onde ouviu 
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missa e recebeu o Santíssimo Sacramento da mão do Vi
gario, que os recebeu com tôda a solenidade .. E depois 
disso o foi embarcar o capitão, com tôda a cidade, man
dando disparar algumas peças de artilharia. Foram al
guns portugueses acompanhá-los com suas mulheres até a 
aldeia, onde tinha grande banquete aparelhado e se deu 
fim às festas. 

:Êste ano morreram muitos inocentes nesta aldeia e 
~mitos adultos, todos pola bondade do Senhor, baptizados 
e os que eram já pera isso, confessados, com tão bons 
sinais de cristãos, que era muito para louvar a Nosso Se
nhor. E finalmente esta acho que é a milhor parte que 
nos cabe neste Rio, por ser o fruito mais certo e o tra
balho bem empregado. 

Ao Padre que os tem a· cárrego têm muita obedien
cia e amor; não há vez nenhuma que lá vá que não rece
bam com muita alegria e seus ereiupe paigoe? E ouvin
do tanger acodem com diligência a ouvir a palavra de 
Deus, cujo nome seja para sempre louvado. 

Confessou-se tôda esta aldeia, passada a Páscóa, com 
devoção. E assi por duas vezes que o Padre Provin
cial (159) baptizou e casou a muitos no tempo que aqui 
esteve, como desta terceira vez em que se baptizaram e 
casaram os que· então se não puderam aparelhar, se en
xergou grande fervor neles e viv,os desejos de sua sal
vação, que era cousa de assi o Padre Provincial, como o 
Padre que os instruía, acharem leve todo o trabalho, que 
então passaram, que foi mui grande. E neste visitar se 
passaram muitas lamas e chuvas, por caminhos molhados, 
descalços e bem mortos de fome, que é cousa mui sabo-

, rosa nestas partes por amor de Cristó Crucificado. 
Poucos dias há que se mandou um Padre, daqui al

gumas léguas, a uma aldeia de Tamü'ios, onde foi rece-

(159) Luiz da Grã. 
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bido com grande festa e prazer- de toda a gente, assi ho
mens como mulheres, meninos e meninas, que todos o vie
ram a visitar com suas ofertas e seus erejupe xeramuim? 
E fa1ando-lhes nas cousas de Deus havia muitos que lhe 
vinham depois a perguntar polo que havia dito e pediam
lhe que lhes ensinasse as cousas verdadeiras, com que 
folgavam muito. Ensinou a doutrina os dias que lá es
teve, a que se ajuntava grande soma de meninos, afora 
a mais gente. Um menino TamÜ!o veio a tomar tanto 
amor ao Padre que se determinou vir CO!Jl êle; e pera isto 
pediu ao mesmo Padre que rogasse a seu pai e mãi que 
o deixasse vir. Anda agora nesta casa aprendendo a dou
trina, pera com ele pescarmos outros muitos, que o Se
nhor tem predestinados pera o céu. Bautizou lá o Padre 
duas crianças, que estavam para morrer, que daí a poucos 
dias se foram para o céu. 

Quanto ao material desita casa está ainda por acabar 
todo o começado. Até uma casa, que deixou já princi
piada o Padre Inácio de A,.evedo, pera que por entre
tanto se recolhessem nela os .Padres, está coberta de te
lhas; e à míngua de carpinteiro e taboado não é acabada. 
Até agcrra estamos ainda recolhidos em uma casinha, que 
será do tamanho de dous cubicu1'os, e nela cabemos com 
tudo o que temos, que sempre nos cheira a santa pobreza, 
por estarmos faltos de tudo, que nem farinha pera hós
tias, nem vinho pera missas tínhamos, senão nos socor
rera o Padre Provincial, quando ia da Capitania do Es
píritio Santo, com uma esmola, por entretanto. 

Quanto à terra até agora esteve em guerra, mas já 
agora pola bond ... de de Deus começam os Tamú"ios a pe
dir pazes, e a alguns as tem já dado o Capitão e a outros 
as dilata, pera maior bem. Alguns saltos fizeram, neste 
tempo que estavam alevantados, em a gente ~a nossa parte. 
E porém eles sempre ficaram com a pior. Agora prazerá 
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a Nosso Senhor, que ficarão com estas pazes fixos, pera 
que muitos dêstes se salvem como esperamos. 

Uma grande perda recebeu a terra este ano que foi 
apodrecerem quási todos os mantimentos, por causa das 
grandes ch11vas, enchentes e enxurradas, que houve, que 
parece que queria ser outro segundo dilúvio, que queria 
alagar a terra. Esta perda abrangeu a brancos e a ín
dios, que pôs a terra em algum apêrto de fome. E po
rém como é este Rio fertil não se sentiu tanto quanto se 
sentiria em outras partes. 

Muitas cousas outras houvera que apontar, e porém 
a pressa deste navio, que acertou de toII1ar este porto 
acaso, não dá lugar a mais que, por remate de tudo, nos 
encomendarmos em ns orações e santa bênção de Vossa 
Paternidade, cuja vida o Senhor nos conserve pera am
paro nosso e aumento de sua santa Companhia. Desta 
casa de São Sebastião do Rio de Janeiro, a 21 de maio 
de 1570 anos. 

Por comissão do Padre Manuel da Nóbrega. De 
Vossa Paternidade filius indignissimus - Gonçalo de 
Oliveira. · 

[Fora] Ao mui Reverendo em Cristo Padre, o Pa
dre Francisco de Borja, Nosso Padre Geral da Compa
nhia de Jesu. Em Roma. Do Rio de J:aneiro (160). 

(160) Original autÓirafo cm Bras. IS, ff. 20~-."!05 v. 
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A PRIMEIRA BIOORAFIA INÉDITA DE 
JOSÉ DE ANCHIETA 

Apóstolo do Brasil 

Publicou-se há pouco no Rio, a ,obra em prosa de 
Anchieta. Como sabem, ó grande missionário reünia às 
suas preclaras qualidades de apóstolo, a de ser escritor, 
naturalista e poeta - e é, portanto, precursor da litera
tura brasileira. Ora neste livro há uma nota de Alcân
tara Machado ·sôbre Quirício Caixa, que diz: Q uirício 
Caixa " com informações dadas pelo Provincial Pero Ro
drigues, chegado ao Brasil em 1593, escreveu uma biogra
fia de Anchieta, que Fernão Cardim levou para Roma 
em 1598 e cujo destino se ignora" ( 161). 

Isto publicou-se no ano passado de 1933. 
Por felicidade, as nossas investigações levaram-nos 

ao conhecimento dessa biografia em três exemplares ma
nuscritos, um em Roma, provàvelmente o que levou Fernão . 
Cardim ( 162), outro na Biblioteca Municipal do Pôrto 
(163) e um terceiro na Biblioteca da Ajuda, Lisboa (163-a,) 

(161) Anchleta, Cartas, p. 346. 
(162) Bras. 15, ff. 447-453. 
(163) 'Bibl. Públ, do Porto, Ms. 554, ff. 61 v-68. A êste 

já se reíere Francisco Rodrigues na sua excelente Hist6ria da 
Companhia de Jems na Assistência de Portugal, T. I, vo1. I, .. 
Pôrto, 1931, pág. 475n. 

(163-a) Bibl. da Ajuda, Jesuítas na Asia, 49-VI-9, ff. 113 v-
122 v. E' um volume que contém várias biografias ilu9'tres. Tam
bém a ff. 130-152 está a dos BB. Inácio de Azevedo e Comp. 
Mártires, ou seja a «Historia dos Padres e Irmãos que morreram 
hin<lo !)era o Brazil por mãos de Francezes hercjes anno 1570. 
~os 15 de Julho:.. E consta de 21 capítulos, 
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Dado o valor intrínseco dêste precioso documento, 
resolvemos publicá-lo. Será também a nossa homenagem 
a Anchieta, neste quarto centenário do seu nascimento. 
Cremos que não nos fica mal recordar esta data, tão cele
brada no Brasil. Anchieta, o estudantinho de Coimbra, 
ao entrar na Companhia de Jesus na Província de Por- . 
tugal, integrou-se, por êste simples facto, no movimento 
civilizador da Nação Portuguesa. 

Ao Brasi~ irmão pertence glorificá-lo; a nós não 
esquecê-lo. ' 

Utilizamos para esta publicação o manuscrito da Bi
blioteca do Pôrto, cotejando-o, oodguma leitura difícil, com 
o da Ajuda. O ms. do Pôrto ~ uma cópia, como 'os outros, 
e encontra-se num tômo in-fólio, solidamente encadernado. 

· ~a lombada lê-se em caracteres de imprensa: Cartas J da 
Companh J de Jesv. No rosto vem ao alto, à direita, mas 
riscado: Da Caza da Provação. Ao centro, o título se
guinte, manuscrito: 

I H S. J Memorial de I Varias Cartas e cousas de 1 

edificaçam dos da Comp.ª J pera uso e proveyto spúal dos · 
Noviços uendo o J exemplo dos Antigos J Anno J 1596. 

ítste memorial conta de 172 folhas numeradas, além 
de outras em branco. São cartas, notícias e biografias 
escritas por várias mãos e com letra boa. Na folha 6lv., 
está a biografia de Anchieta que ocupa catorze páginas. 
'transcreveu-a gentilmente, a nosso pedido, o Sr. Júlio 
de Morais. 

A ortografia dos três textos que conhecemos, varia 
ao sabor do copista; resolvemos pois uniformizá-la con
forme a actual. 

O rns. do Pôrto escreve Joseph, o da Ajuda, José, que 
preferimos. Conservamos porém, segundo a praxe, as 
formas antiquadas: pera, pola, etc., quando expressamente 
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escritas! As abreviaturas Ds., p.ª desenvolvemo-las de 
acôrdo com a ortografia moderna. Notemos ainda que a 
qualidade de espanhol do seu autor deixou vestígios na 
ortografia do nis. do Pôrto, se é que se não devem atribuir 
antes ao copista primitivo. 

Tem particular sabor na sua boca aquela frase de 
que Anchieta aprendeu em Coimbra o " português tam 
propriamente como se mamara essa língua no leite, cousa 
que raramente se acha n0s que tem a língua castelhana 
por natural". A observação aplica-se por sua vez - e 
perfeitamente - a Quirício Caixa. ' 

Quirício Caixa ou Caxa (164) aportou à Baía na 
7.ª expedição de Missionários da Companhia de Jesus, a 
1 de Maio de 1563 ( 165). No Brasil foi pregador de 
fama, catedrático de teologia e um dos poucos professos 
de quatro votos dos primeiros tempos. Ocupou o cargo 
de Vice-Reitor do Colégio da Baía, durante a ida a Roma 
de Gregório Serrão. Com êle se aconselhava o, Visitador, 
Cristóvão de Gouveia, aindâ que por essa época requeria 
ao seu Superior Geral licença para voltar a Portugal e daí 
a Andaluzia. Foi-lhe concedida em Roma essa licença 
com a condição de ser aprovada no Brasil (166). Mas, 
ou por não ter essa aprovação ou por êle desistir dos 
seus propósitos, não voltou à Europa. Os últimos anos 
passou-os achacado e retraído. Deu-lhe para se julgar 
pC1uco estimado de Pero Rodrigues, Provincial (167) . No 

(164) Na fórmula da profissão, feita na Baía, no dia l de 
Janeiro de 1574, nas mãos <ie Ioácio Tolosa, assina Caxa. O 
mesmo vimos noutros autógrafos seus (Lus. 1, f. 50; Congr. 41, 
f. 300v.). 

( 165) Carta de Sebastião de Pina, Cartàs Avulsas (Rio 
1931 ) pág, 395. 

(166) Epp. NN. 1, f. 172. 
(167) Eras. 15, f. 469v., Carta do P. Inácio Tolosa ao P. 

Geral, da Baía, 17 de Agosto de 1598, 
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entanto é o próprio Pero Rodrigues que o encarrega de 
redigir a biografia de Anchieta e por ela talvez permaneça 
mais indelével o seu nome no mundo. 

Quirício Caixa foi exemplar e culto. Era competente 
sobretudo para a resolução de casois difíceis de ·contratos e 
outras questões de consciência, que então havia no Brasil. 
Quando escreveu esta biographia lia uma lição de teologia 
moral '"mas já lhe disse que a não lesse por sua pouca 
saude" (168). Faleceu na :Baía, a 18 de Fevereiro de 
1599 ( 169). 

A "Breve Relação" que nos legou é utilíssima para 
fixar o processo da santidade de Anchieta. Dirigia-se aos 
da sua ordem para que com o exemplo do grande morto 
"procuremos ser fiéis a Deus e verdadeiros filhos da 
Companhia". 

Com ter êste carácter de edificação, traz contudo 
preciosos elementos informativos e é a base das bio
grafias subseqüentes. Foi· escrita logo depois da morte 
do Apóstolo do Brasil, por quem tinha convivido com êle 
e com as pessoas que mais intimamente o trataram. Fernão 
Cardim refere-se à Breve Relação nestes termos: "Es
crita pelo P. Quirício Caixa conforme as infonnações 
muito certas que o P. Pero Roiz sendo Provincial lhe 
deu por escrito, de padres nossos que com o P. José tra
taram em diversas casas da costa. 

Foi lida nos Colégios de Portugal, em Roma e outra 
parte com admiração dos Nossos, e causou novos desejos 
de perfeição ouvirem tão raros exemplos de virtude" ( 170). 

Que resultado novo poderá t razer hoje esta biogra
fia? Um - e de _suma importância! - a saber, que nem 

(168) Id. ib. 
(169) Hist. Soe. 42, f. 33; ib. 43, f. 65. 
(170) Annaes da Bibliotheca N,acional do Rio de Janeiro, 

vol. XXIX, pág. 183, 
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tudo o que se escreveu · depois procede da idealização 
inconsciente do povo, apostado em fazer do grande mis
sionário, um santo. Encontram-se já nela as virtudes 
características de Anchieta, positivamente afirmadas e pro
vadas. Só as profecias se envolvem ainda num discreto 
parece. E o que há de mais extraordinário, com0t a fa
miliaridade com as onças, "cada htia assentada a sua 
ilharga", f?i acrescentado, já depois de Caixa concluír a 
sua relação. O que se lê em seguida ao Amen, da pág. 
67 do nzs. talvez seja de mão estranha. Quirício Caixa, 
tão excelente humanista não repetiria inutilmente o caso da 
doença de Aires Fernandes, inserta já no texto. 

Note-se também a ausência dalguns exageros de Simão 
de Vasconcelos ( 171). 

E da pseudo-execução de João Bolés, nada 1 
Em Quirício Caixa e no seu segundo biógrafo, Pero 

· Rodrigues ( 172) aparece Anchieta em certo sentido mais 
santo, porque sente-se mais humano. O que não quere 
dizer que não surja, dentre a parcimónia do historiador, 
o que na realidade é, homem de virtude, heróica, acima da 
craveira comum. 

(171) Simão de Vasconcelos: Vida do fleneravel Padre Jo
seph de A,ichieta da Companhia de Jew, Tavmatvrgo do Noito 
M,mdo, na Província do Brasil, Lisbôa, 1663. 

(172) Pero Rodrigues: Vida do Padre los~ de Anchieta, 
nos Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, vol. XIX 
(1897) págs. 1-49 e vol. XXIX (1909) págs. 181-287. 
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BREVE RELAÇÃO DA VIDA E MORTE DO P. 
JOSÉ DE ANCHIETA, 5.0 PROVINCIAL QUE FOI 
DO BRASIL, RECOLHIDA POR O P. QUIRfCIO 
CAIXA, POR ORDEM DO P. PROVINCIAL PERO 

ROIZ NO ANO DE 98 

DO SEU NAS CIMENTO E ENTRADA NA COMPANHIA 

CAP. 1 

Nasceu o P.0 José de Anchieta numa Ilha das Ca
nárias. Seu pai era biscaínho, sua mãi procedia dos gentios 
naturais que nela se acharam quando foi pelos Cristãos 
conquistada. Aí aprendeu a ler e escrever e alguma cousa 
de latim; foi enviado a Coimbra, onde com [a] grande 
habilidade que tinha cêdo se mostrou dos melhores da 
primeira classe, e juntamente aprendeu a falar português 
(173) tão própriamente como se mamara essa língua no 
leite, cousa que raramente se acha nos que têm a língua 
castelhana por natural. 

i 
Ouviu Dialéctica, e tendo ouvido já um pedaço da 

filosofia, com pouca dif icu!dade foi recebido na Com
panhia pelas muitas esperanças que dava com sua boa 
índole, muito engenho e felicíssima memória. Entrando, 
começou logo a ser um vivo exemplo de virtude, em es
pecial de devtoção, humildade e obediência. Ajudavra. cada 
dia oito, dez e mais missas de geolhos, com muito gôsto 
e devoção, ainda que com muito custo de sua saúde. Por
que da continuação dêste exercício, de ir por essa causa 
comer tarde e comer pouco, se lhe veio [a] gerar uma 
dor numa ilharga, que o atormentava muito. Mas êle 
não deixava de ir por diante com a sua santa ocupação, 
nem lhe aplicava outra mezinha mais que quando estava 

(173) No ms.: «latim, diguo portugues>, 
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de geolhos lhe dava torcer o corpo, e apertar com a mão, 
posta no ourelo, o lugar onde lhe doía. Tantas vezes fêz 
isto e com tanta fôrça, por causa da grande fadíga, que 

· veio a fazer tão grande abalo nas costas, que as tirou de 
seu lugar, ficando o espinhaço feito um S, com uma ponta 
para o ombro direito, e a outra para a ilharga esquerda. 
Sucedeu-lhe daí grande doença da qual nem as costas tor
navam a seu lugar, . nem êle nunca pôde cobrar saúde, 
pôsto que foi curado com mui grande diligência e os mé
dicos fizeram nele quanto sabiam de sua arte. 

DE COMO FOI ENVIADO AO BRASIL 

CAP. 2 

Não tendo já os médicos que fazer, tendo novas os 
Padres da terra do Brasil ( 174), ser muito sàdia, determi
naram com parecer também dos médicos que fôsse enviado 
a ela, e que poderia ser que com o novo céu, nova terra, 
novos ares e novos mantimentos houvesse nele e em sua 
disposição alguma mudança. Parece que por êstes meios 
quis o Senhor nesta terra transplantar esta geneTosa 
planta, onde desse mui to mais excelente e copioso fruito 
do que puderam dar em Portugal, inda que tivera perfeita 
s.aúde, e assim para bem de muitos veio em companhia 
do P .0 LUJiz de Grã no ano 53 onde pola misericórdia 
do Senhor com a benignidade do clima, favor dos ares 
mais puros, facil idade doJS mantimentos, cobrou perfeita 
saúde, qual em corpo tão desengonçado se podia esperar, 
e nêle viveu 44 anos com grandes trabalhos e incomodi
dades e notável falta das cousas necessánas para vida 
humana como, em pctrte, d~ta .Relação se verá. 

( 174) No m.s,: ,os Padres da Companhia, diguo da terra 
do Brasib. 
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Entrando no navio lançou logo mão do fogão e co
sinha, a assi da dispensa dos Nossos (175) com que [62] 
a todos veio servindo, começando Nosso Senhor a lhe dar 
esperança de melhor disposição, que lhe havia de conce
der, pois êle assi o mostrava, que assi se havia de aprovei
tar dela, e empregá-la (176) em servir: a Deus CQ111o sem
pre fêz. 

Chegando à Baía, em que esteve pouco tempo (177), 
foi enviado à capitania de S. Vicente, onde residia a 
maior parte dos da Companhia que no Brasil estavam. 
Aí achou o P.e Manuel da Nóbrega, o qual conhecendo a 
muita virtude do Irmão e as muitas partes que nele havia, 
pera se poder ajudar dêle, lançou dêle mão, e -o teve por 
companheiro quási em todos seus trabalhos e ocupações, 
em especial depois que chegou a saber a língua do Brasil, 
que em tudo lhe servia de intérprete. 

DE .COMO LEU LATIM 

CAP. 3 

Como em S. Vicente estava a maior parte dos nossos 
que então havia no Brasil e não tivessem nenhum género 
de estudo por falta de mestres, o P.e Nóbrega não nos 
deixava estar ociosos: antes com muito fervor que êle 
tinha e grande zêlo da perfeição os trazia abrasados em 
fervor de devoção, mortificação e tôdas as mais virtudes 
com vivo exemplo e contínuas práticas espirituais. E 
assi, enquanto não tiveram estudo, tôd_a a sua ocupação 
era. vacarem a Deus com muita oração e procurarem 

(175) Nossos: termo com que os Padres da Companhia 
falam entre si, uns dos outros. 

(176) No ms.: <empregando>. 
(177) No ms.: cnela e>, 
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muito de propósito sua própria perfeição. E · com isto 
Nosso Senhor os quis dispor para que depois as letras 
fizessem melhor assento. 

Chegado pois o Ir. José a S. Vicente logo o P.• 
ordenou lêsse gramática aos Nossos e a muitos moços de 
fora, filhos de portugueses. O qual êle f êz por alguns 
anos em Piratininga (178) , por haver lá mais comodidade 
para a sustentação dos Nossos, com muito proveito de 
todos e não com menos trabalho seu. Porque além do 
que o ler traz consigo, e sofrer a rudeza ou negligência 
dos discípulos, teve êle outros particulares, pola muita 
pobreza que se padecia e faltas de outras achegas neces
sárias. Não havia artes nem livros por onde os estudan
tes aprendessem,· pelo que lhe era. a êle necessário suprir 
com a sua pena escrevendo-lhes por sua mão o neces
sário para suprir a falta dos livros. E como todo o dia 
tinha bem ocupado, era forçado cortar pelo sôno. E assim 
ordinàriamente não dormia senão 3 ou 4 horas e às vezes 
menos, e algumas noites, e não poucas, lhe aconteceu 
passá-las em claro escrevendo até pola manhã. 

Também a casa de sua habitação, onde liam, era tal 
e tão pequena que o fumo de tal maneira tomava posse 
dela que lhes era necessário, e menos trabalho, saírem à 
rua e sofrer os grandes frios e geadas que a êle. Junta
va-se a isto que como não tinham outra cama senão, redes, 
nem outros cobertores mais que o fôgo debaixo delas ao 
modo <los índios, e os frios dali são muito grandes, era
lhes necessário, acabada a lição da tarde, irem mestre e 
discípulos buscar a lenha e trazê-la às costas, e depois 
bôa parte do sôno gastavam em atiçar o fôgo para pode
rem dormir alguma coisa (179). Por tudo isto passava 

(178) A aotual cidade de S. Paulo. 
(179) Cfr. Quadrimestre de Maio a Setembro de 1SS4, do 

próprio Anchieta. Anchieta, Cartas, Rio, 1933, pág, 43. 
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o Irmão com muita igualdade de ânimo e alegria de 
coração por ver que com êstes seus trabalhos se iam pre
parando obreiros que trabalhassem nesta grande vinha do 
Senhor, da conversão dos naturais da terra. 

DE COMO APRENDEU A LlNGUA DO BRASIL 

CAP. 4 

No meio destas ocupações e outras muitas com que 
o P.0 Nóbrega se aproveitava de sua indústria, diligência e 
conselho, aprendeu a língua da terra, pondo de sua parte, 
àlem da muita facilidade que Deus para isso lhe tinha da
do, muita diligência e aplicação, com o grande desejo que 

· [62v. J tinha de ajudar as almas dos naturais que por falta 
de obreiros padeciam muitas necessidades espirituais. E 
tanto de raíz aprendeu que não somente chegou a enten
dê-la e falá-la com tôda a perfeição, e compor nela e 

. trasladar as coisas necessárias para a doutrina e catecis
_mos: mas veio a reduzi-la a oertas regras e preceitos e 
compor arte dela, com que os Nossos que aprendem a 
língua muito se ajudam (180). 

Foi coisa maravilhosa o fruto grande que com esta 
sua língua fêz em proveito das almas, porque além do 
exemplo que deu aos mais e fervor que causou neles para 
aprenderem com diligência, além da muita doutrina e prá
ticas espirituais, assí públicas como particulares; àlém das 

(180) Arte de grammatica da lingoa mais ,usada na Costa 
do Brazil. Feyta pelo padre Joseph de Anchie'a da Companhia 
de Iesu. Com licença do Ordinário do PrePosito Geral da Compa
nhia de Iesu. Em Coimbra per Antonio de Mariz. 1595. ln. 8.0 

com 2 f!s . preliminares de frontispício e licenças não numeradas, 
e 58 folhas numeradas. O exemplar, que se acha em Opp, NN. 
21, traz no fim um breve aditamento manuscrito pelo próprio 
,Anchieta. 
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muitas confissões que fêz, sendo intérprete; àlém dos 
muitos que aparelhou para o baptismo' e para bem morrer, 
que por seu meio, quant01 se pode crer, estão ,na glória, 
ajudou a compor a Doutrina, ou foi o principal autor dos 
Diálogos das coisas da fé ( 181), Confessionário ( 182), 
Instrução para os que hão-de ser baptizados, e para ajudar 
os que estão para morrer ( 183), de que os Nossos, que 
não são tam boas línguas, em extremo se têm ajudado e 
ajudam. 

E, porque lhe não ficasse coisa, ·com que pudesse 
aproveitar, compôs também Cantigas devotas na língua, 
pera que os moço.s cantassem, porque para tudo tinha 
habilidade ( 184) . Uma vez a este propósito, desejando o 
P .e Nóbrega impedir alguns abusos qtte se faziam em autos 
nas igrejas, lhe mandou que para a noite do Natal fizesse 
um modo de representação devota, em português e na 

( 181) Doutrina do V. Padre Joseph de Anchieta. Escrita 
de sua mesma letra. Opp. NN. 23. tste opúsculo aut6grafo 
está no comêço de outro maior, que contém várias poesias de 
Anchieta, copiadas, «pues,to que no todas ad litteram», pelo P. 
João Ant6nio Andreoni. 

(182) Devocionaria Brasilico, id., ib. 22. E' todo em língua 
brasílka, excepto os títulos das matérias e dos capítulos que são 
em português. Apógrafo. 

(183) Na Biblioteca de :avora, C6d. CXVI-1-33, existem a 
fls. 177 e seg. umas instruções sôbrc o baptismo dos 1ndios do 
Brasil e outras para aparelhar a bem morrer. Procederão de 
Anchieta? 

(184) Opp. NN. 24. E' uma coleção de poesias em português, 
espanhol, latim e língua brasílica. Algumas au ógrafas, outras não. 
E' possivel que nem tôdas sejam de Anchieta. Além destas Canti
gas, compôs o belo poema, em latim, De Beata Virg ine Matre Ma
na, já publicado por Simão de Vasconcelos, no fim da sua Cr6nica 
(1663); e o poema De gestis Memli de Soa, prat!sidis in Brasilia, 
cujo original se encontra na família Zuazola, de Algorta, na 
Biscaia - Cf. F. ' Ogara, L'«Apostofo d.e / Brasile V en. P . Giu
seppe Anchieta S. !.», em La Civiltà C:attolica, anno 8S.0 (17 
Feb. 1934) vol. I, pág. 3S2n. 

11- •.•. -.ua. 
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língua [dos índios], com que todos se aproveitassem em 
devoção ie alegria espiritual. Esta se fez em muitas par
tes da costa, com muito fruto dos ouvintes que com esta 
ocasião se confessavam e comungavam. E para N. S. 
mostrar que esta obra lhe era aceita sucedeu o seguinte. 
Havia-se de representar em S. Vicente, tendo-se já re
presentado em Piratininga, e como, com o português, tinha 
muitas coisas na língua, ajuntou-se tôda a capitania, vés
pora da Circuncisão. E estando tôda a gente junta sobre
veio uma grande tempestade, ie sôbre o teatro se pôs uma 
nuvem negra e temerosa, que começou [a] lançar de si 
algumas gO'l:as de água grossas. Com isto se começou 
a gente a inquietar e a levantar. Acudiu o irmão José 
dizendo que se aquietassem que não era nada. Fêz-se 
a obra, que durou três horas, com muita quietação, devo
ção e lágrimas, e, depois da gente recolhida em suas casas, 
descarregou a nuvem com tão grande tormenta de vento 
e água que a todos fêz ~spantar e louvar ao Senhor. 

Este zêlo, die por via da língua apr,oveitar aos frtdios, 
não se diminuiu nele com a velhice e pesadas enfermidades 
que com ela lhe sobrevieram. Porque tendo trazidos ao 
mar por via , dos Nossos uns índios chamados Marumi
mis, que é uma nação mui estendida pelo sertão, já que 
por outro modo não tinha forças para os ajudar, deter
minou-se de reduzir a certas regras sua língua, e fazer 
dela arte para com ela os Nossos com mais facilidade 
poderem aprender sua língua. Ajudou-se para isso dal
guns assim Nossos como índios que sabiam sua língua e 
da coota. E saiu com seu intento e abriu caminho para 
ajudar uma nação tão grande ie qne tem algumas cousas 
que facilitam sua conversão: scilicet, não comer carne hu- . 
mana, não ter mais que uma mulher no comum e serem 
muito amigos dos Portugueses e muito mais dos Padres 
que tem cuidado dêles. 
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DE COMO ESTEVE CATIVO ENTRE OS TAMôIOS 

CAP. 5 

Padecia a capitania de S. Vicente grandíssima opres
são dos contínuos saltos que os Tamóios nela faziam le
vando-lhe seus escravos e algumas vezes as próprias mu
lheres, que estavam em suas fazendas, entre as quais hou
ve algumas das doutrinadas pelos Nossos, que fizeram 
finezas, ainda que eram mestiças, deixando-se matar por 
não perderem a castidade. Sabia [63) bem o Padre Nó
brega que a justiça estava da parte dos Tamóios pelos 
muitos agravos que tinham recebido dos Portugueses sem 
nenhu.ma satisfação, e posto que com muitas missas, ora
ções, disciplinas e outras asperezas, procurava aplacar a 
justa ira de Deus contra seu povo: vendo que isto não 
bastava, determinou de procurar se fizessem pazes com 
êles com condições honestas e justas, porque concluin
do-se, ficava a Capitania livre, engeitando-as êles ou que
brando-as, a justiça da guerra se passava aos Portugueses. 

Tratou isto com os da terra . e ofereceu-se a ir êle 
em pessoa aos Tamóios para as negociar, dali 26 léguas 
por mar. Partiu com o Ir. José, seu fidelíssimo compa
nheiro. Ambos padeceram muito e passaram por muitos 
tragos da morte polas muitas vezes que índios do Rio de 
Janeiro vieram para os matar. E uma que com êles vi
nha a êsse efeito um crudelíssimo francês e inimicíssimo 
do~ Padres e Portugueses foi necessário para escaparem, 
o Ir. José passar às costas o Padre Nóbrega, que com 
as poucas fôrças deu com êle na água, e assi molhados 
se esconderam no mato, até que passou aquele perigo. 
Mas porque disto se trata na vida ·do Padre Nóbrega 
somente direi aqui o que pertence ao Ir. José. 

Depois de estarem como dois meses entre os Tamóios 
foi necessário o Padre Nóbrega tornar-se para S. Vi-
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cente e deixar o Ir. por arrefêns das pazes. O qual em 
3 meses que com êles esteve só, aproveitou muito àquela 
gente, com doutrinas e práticas das coisas de sua salva
ção e com o vivo exemplo da vida, e muitos se puderam 
baptisar se estiveram em parte mais segura de não tor
nar atrás. Pasmavam os carnais Tamóios de vêr um 
mancebo rodeado todo de um fogo babilónico e estar nele 
sem se lhe chamuscar um cabelo. Para se livrar dêstes 
ardentíssimos perigos e propinquíssimas ocasiões usava de , 
muita oração e comunicação com Deus. Encomendava-se 
fortissimamente a N. Senhora de quem era e foi devo
tíssimo, em especial de sua puríssima Conceição. Usava 
da disciphna, que sempre teve em cositume por presen
tíssimo remédio para tôda a doença em especial para esta ; 
e quando o Padre Nóbrega· o deixou, bem sabia quem 
deixava, de quem não menos confiava nesse particular 
que de si mesmo. Muitas vezes vieram os Tamóios de 
outras partes para o matar, mas sempre Deus o livrou 
por meio de seu hóspede, a quem ficou entregue, que 
era um fndio mui principal e respeitado dos outros ( 185). 

DO FRUTO QUE N. S. TIROU DO SEU CATIVEIRO 

CAP. 6 

Maravilhoso é Deus em suas obras! Por êstes meios 
tão estranhos veio êle rodeando a execução de sua divina 
predestinação de três almas gue para si tinha escolhidas. 

A primeira foi dum menino que, por não ser legí
timo, uma velha sua avó o enterrou vivo, como o têm por 
costume fazerem [a] os tais. Ouviu o Ir. acaso falar 

(185) Por nome Caoquira. Também teve por amigo e defen
sores a Cm,hambebe e Pindobuçú (Palma Grande) . Cf. Vascon
celos, Crónicas, III, 8, 15; V ida de Anchieta, pã.g. 79-83. 
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nisso a umas mulheres e preguntando onde o tinham 
enterrado, o desenterrou, e tendo passado mais de meia 
hoca o achou vivo e o baptizou, e com muitos rogos al
cançou de algumas índias lhe dessem de mamar, porque 
todos tinham nôjo dêle. Viveu com isso algumas sema
nas, e . foi-se para quem para tanto bem o tinha escolhido. 

A 2.ª foi de uma menina a qual baptizou por estar 
in extremis. 

A 3.ª foi de um !ndio o qual' seus contrários queriam 
matar em terreiro com suas festas acostumadas. Era isto 
noutr2. aldeia duas ou três léguas da em que êle estava. 
Teve · novas destas cruéis e bárbaras festas, e começou a 
entrar em consideração se estava obrigado [63 v:] a acudir 
àquela alma, que parece estava em extrema necessidade 
espiritual. Por outra parte punha-se-lhe o evidente pe
rigo da vida a que se punha, diante dos olhos por haver 
de ir só e sem companhia de quem o defendesse, por 
seu hóspede estar ausente, como a incerteza de conseguir 
o intento que pretendia; todavia vencendo o amor do 
próximo ao próprio e natural, posposto todo o temor, non 
faciens animam suam pretiosiorem quam se, se resolveu 
esperando somente na Providência divina, de acudir àquela 
alma rompendo por tudo. Favoreceu Deus tão santa de
tenninação. Chegou à aldeila sem perigo; deram-lhe lugar 
os Tamóios com tôda a sua fereza para falar com êle . 

. Deu-lhe notícia das coisas necessárias para sua salvação 
conforme a estreiteza do tempo; obrou Deus interior• 
mente e desejou ser cristão. Baptizou-o logo e feito fi
lho de Deus foi morto pelos filhos de Satanaz e sua 
alma foi recebida do que ex utero matris eius o tinha 
segregado para tão ditosa ventura e soll'te. O Irmão se 
tornou para sua aldeia sem perigo e com abundantíssima 
consolação em sua alma por ter ganhado para Deus, com 
tanto custo seu, aquela alma, que fôra comprada com o 
sangue de seu Unigénito Filho. 
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Cdm êstes bons sucessós se lhe fazia mais tolerável 
o seu cativeiro, o qual como disse, durou quási 3 mêses. 
Ao cabo dos quais concluídas e confirmadas as pa.zes, 
entrando já .seguramente os Tamóios, e como amigos, na 
capitania de S. Vicente, se determinaram os que para lá 
iam de o levar comsigOI como levaram numa canoa de 
casca (186). No cabo da jornada lhes deu tal to,rmenta, 
que nunca o Irmão até então como êle dizia,. viu tão 
perto a morte ; mas pela misericórdia do Senhor depois de 
7 dias, porque eram vinte e seis léguas de caminho, che
garam a S .. Vicente. A vista do Irmão, encheu de ale
gria não somente ao Padre Nóbrega e aos Nossos, mas 
a tôda a Càpitania, porque de todos era mui amado e com 
aquela obra os tinha a todos mui obrigado~, e por seu 
respeito trataram muito bem e fizeram muito agasalhado 
aos Índios que ,o levaram. 

DE COMO CONTINUOU NA CONVERSÃO DOS 1NDI0S 
'\ 

CAP. 7 

Tirado o Ir. José do cativeiro tornou a continuar na 
conversão dos gentios e doutrina dos já convertidos. Era 
muito amado dos índios pela muita brandura com que 
procurava o bem de suas almas. Era muita a sua · cari
dade para com êles, ou curando-os em suas enfermida
des ainda que fôssem muito nojentas e asquerosas. Uma 

(186) Las pazes no quederoo tan fixas como se deseava y 
assi el P. Joseph tuvo recado del P. Nobrega que se viniese se
cretamente y un índio amigo suio lo t.uxo secretamente en una 
canoa a S. Vicente. - Historia de Ta fundacion dei Collegio dei Rio 
de Hmero y sus residencias, Eras. 12, f. 50. :e;ste documento 
é de 1574. Foi publicado nos Annaes da BiiJl. Nac. do Rio de 
Janeiro, vol. XIX. Mas aí (pág. 126) vem suprimida a negação, 
ficando a frase às avessas. 
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vez tomou um índio pagão ·para o curar 'duma lepra, e 
fazendo-o cristão, o sarou da lepra da alma e do ,corpo; 
não ·se negava para lhes acudir, nem de dia nem de noite, 
nem arreceava caminhos por ásperos e compridos que fôs
sem, nem chuvas nem calmas, nem fomes, nem outros 
perigos que cada passo se ofereciam. Seu caminho era 
a pé e descalço por praias, montes e vales, o qual modo 
nem sendo pravincial mudou, visitando as aldeias dos ín
dios. A cada passo achava encontros de almas, que pa
rece não esperavam mais que por êle, ou para o baptismo 
ou para a confissão, e daí a pouco se iam para Deus. 
Muitas vezes ia com um Padre por uma praia, e quási 
movido por outrem se desviava do caminho para o mato 
e dava com um índio doente em alguma choupana e sa
bida sua necessidade vinha com muita alegria a chamar 
o Padre para [o] baptizar ou confessar: em que muitas 
. vezes se viu claro a Providência de Deus para com todos, 
em especial de seus escolhidos, acudindo-lhes em tais tem
pos com remédios tão pouco esperados. 

Uma vez, cansado o Padre e êle das muitas confis
sões que tinham feito, sendo êle intérprete, se foram à 
praia que estava perto a tomar um pouco de alento e 
descanso. Acharam nela um índio ao parecer de cento 
e trinta anos, falou-lhe o Irmão das cousas de Deus das 
quais nenhum [64] conhecimento tinha. Recebeu muita 
consolação e 'mandou chamar seus filhOis e netos, que ti
nha muitos, que ouvissem também aquelas cousas e aju
dassem [a] aprendê-las. Não dormia de noite o bom ve
lho com o gôsto e cuidado que tinha, ouvindo, e mostrava 
grande sentimento de seus antepassados carecerem de tan
to bem. Finalmente depois de bem instruído por alguns 
dias foi baptizado na igreja, da qual se não queria ir para 
casa, senão logo daí para o Céu. Mas pouco tempo lhe 
dilatou N. S. êstes desejos levando-o para si como êle 
desejava. 
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Tratando uma vez na salvação dos negros, disse que 
folgaria de morrer atolado num lameiro por acudir a sua 
salvação. 

Nisto mesmo continuou e com mais fervor e zêlo 
depois de sacerdote que foi no ano de 65 quando já por 
si só podia dar remédio. O' quantas vezes o vimos as
sentado sobre um tição pegado com a rêde do índio doen
te, e ~s vezes de doenças que podiam causar ho,rror, con
solando-o e esforçando-o com não menos afecto e bran
dura, do que uma mãi pode ter em tal tempo com um 
filho que muito ama! E parece verdadeiramente que 
assim como seu gôsto em vida foi tratar com os 1ndios e 
empregar-se todo em seu remédio, assim Deus lhe quis 
dar por última consolação que morresse entre êles, como 
adiante se dirá. 

Como dito temos não somente procurava a salvação 
d06 1ndios, mas, como bom filho e bom discípulo do Pa
dre Nóbrega, por todos os modos defendia sua liberdade. 
E em pregações e práticas, repreendia e estranhava os 
maus tratamentos que os Portugueses lhe faziam. Que
rendo uns homens em S. Vicente fazer uma entrada aos 
Carijós, fizeram dois navios prestes. Acudiu o Padre 
José e pub,icamente repreendeu aquela ida pelas muitas 
injustiças que contra os pobres 1ndios se haviam de co
meter ; mas êles foram por diante com sua determinação. 
O capitão dum dos navios sqnhou uma noite pelo mar 
que caía por um rochedo abaixo, e que o Padre José 
lhe pegara pelo cabeção e o livrara, repreendendo-o do 
caminho que levava. Acordando pela manhã, mandou vi
rar a prôa e tornou-se para sua casa. O outro quis con
tinuar sua viagem, mas êle e tôda a gente se perdeu. 
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DE COMO FOI AO SERTÃO EM BUSCA DE UNS 
HOMENS ALEVANTADOS 

CAP. 8 

Como a caridade do Padre José era universal, não 
se· contentava com acudir aos índios mas a tôda a ne
cessidade de seus próximos se estendia assim e$piritual 
como corporal. Havia na capitania de S. Vicente uns 
mestiços, ou mamalucos, que com mêdo do castigo por 
algumas gra~s culpas, que tinham cometidas se recolhe
ram ao sertão com mulheres e filhos e mais família. 
Eram êles valentíssimos homens, grandíssimos línguas e 
de consciências mui rotas e estragadas : pelo que se tei;nia 
que apelidando-se o gentio viessem a destruir a S. Vi
cente e as mais povoações de Portugueses. Vendo isto o 
Padre José, e que não havia forças humanas para estor· 
var êstes males, doendo-se juntamente da perdição de suas 
almas, se ofereceu a os ir buscar e trazer levando para 
isto perdões gerais do passado. 

Foi com êle o Padre Vicente Roiz e outros não sei 
quantos homens. E como Deus com sua inf inita sabedo
ria sabia o que no caminho lhes havia de acontecer, pro
veu logo de remédio movendo um índio que se fôsse com 
êles tendo-lhe nascido naquele dia um filho, que é tempo 
em que êles por nenhum modo saem de suas casas, e 
nisso [têm] muito agouro. Mas por isso tudo rompeu 
movido pelo que só podia mover-lhe a vontade, como Se
nhor absoluto dela. Tendo pois andado oito jornadas, 
indo por um rio abaixo numa canoa de casca, chegando 
perto de uma cachoeira ou salto grande [ 64v], que fazia 
a água, com a fôrça da corrente caiu por ela e nunca 
mais apareceu nem cousa que fôsse nela. Iam a êste 
tempo os Padres rezando as horas da Conceição de Nos
sa Senhora, mas para maior glória sua foi servida, dar-
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lhes êste mai()lt" trabalho. Todos foram ao fundo, que 
seria de altura de quatro ou cinco braças, mas todos 
saíram a nado, só o Padre José não aparecia. Andou 
êste índio de que acima falei muito tempo debaixo da 
água em sua busca, e não o achando se veio para cima a 
tomar fôlego e a descansar. Mas não lhe sofrendo o 
coração que o Padre ficasse ali sem saber que era feito 
dêle, tornou com grande esfôrço a mergulhar e teve o 
Senhor por bem que depois de bom espaço deu com êle 
no fundo, pegou-lhe do fato e trouxe-o para cima vivo 
e sã:o. A alegria que Deus a todos deu com êste bom 
súcesso foi bastante para temperar a tristeza passada. O 
Padre enquanto esteve no fundo não perdeu o sentido, 
antes se guardou de beber água, e sempre chamou por 
S. Maria, Jesus. Estava tanto em seu acôrdo que não 
aferrou com o índio, porque não sucedesse afogarem-se 
ambos, como às vezes acontece; mas deixou-se levar por 
donde <lêle aferrara. 

Não se acabaram aqui os trabalhos daquele dia por
que era já noite e chovia e achavam-se nos matos mui 
espessos, sem fato para mudar, nem mantimento para 
comer, nem fogo para se remediar, nem uma, choupana 
para se meter, nem caminho que pudessem seguir ; mas 
como Deus, aínda que prova seus servos todavia não nos 
desampara nas tribulações, assim, às apalpadelas, foram 
dar nas casas daqueles homens que iam buscar, os quais 
vendo os Nossos daquela feição, de tal maneira lhes mo
veu o coração que se lançaram aos pés do Padre dizendo: 
aínda meus pecados abrangerão a V. R. E., provendo-os de 
todo o necessário, os agasalharam com muita benignidade 
e caridade, e Jogo se resolveram de se vir com êle, como 
de feito vieram, posto que um dêles no caminho se co
meçou a arrepender. Mas a muita brandura do Padre e 
grande paciência, ajudando o Irmão, foi bastante pera 
com êles chegar a salvamento a S. Vicente. Por estas 
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cousas e outras era o Padre sumamente amado, como 
verdadeiro pai de todos, e por tal era tido e reverenciado 
assim de índios · como de Portugueses. 

1 DE COMO FOI FEITO PROVINCIAL 

CAP. 9 

Estando N. Padre Everardo Mercuriano, de boa me
mória, inteiramente informado e satisfeito das muitas par
te~ que concorriam no Padre José pera se lhe poder en
tregar seguramente o cargo desta Província, nomeou- [o] 
por provincial nela, mandando-lhe sua patente ao Padre 
Inácio Tolosa, que acabara de o sier, que lha entregasse, 
o que foi feito no ano de 78 ( 187). E foi o 5.0 pro
vincia1 do Brasil, contando por 3.0 o Padre Inácio de 
Azevedo, que vinha por provincial, quando o Senhor lhe 
fez mercê que derramasse seu sangue por sua fé junta
mente com seus companheiros. 

Andava a êste tempo o Padre José dando remédio a 
muitos índios que então nele havia, que parece Deus o 
quis tirar como outro David do meio de suas ovelhas 
para lhe dar cargo doutras mais racionais e de quem 
êle mais se servia. Estava êle assentado sôbre um tição 
confessando uma índia doente. Quis o senhor da pou
sada dar-lhe outra cousa em que se assentasse, que não, 
quis aceitar, dizendo que antes que acabasse aquela con-

(187) Depois de 8 de Abril de 1577 e antes de 7 de Junho 
de 1578. No dia 8 de Abril de 1577 fez a sua profissão solene, 
em S. Vkente, nas mãos ,do P.º ilnácio Tolosa. Cf. fórmula 
autógrafa em Lus. 1, f. 57. Só depois da profissão é que pode
ria ser Provincial; mas já o era em 7 de Junho de 1578. Escre
vendo nesta data, a Gaspar Schet, de Antuérpia diz: <Resido 
agora nesta cidade da Baía porque me deitaram às costas o cargo 
de Provincial>. Cf. Anchieta, Cartas, pág. 265. 
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fissão lhe haviam de trazer outro assento de menos gôs
to seu. E assim foi, porque antes de acabar chegou o 
barco em que o chamavam pera lhe entregar o cargo. 

Pôsto no cargo, que aceitou com muito sentimento re 
angústia do seu coração, não mudou nada de seu andar 
comum e acostumado, nem para com os fodios, aos quais 
sempre' acudia a pé e descalço, todas as vezes que podia 
furtar o corpo às obrigações de sreu ofício,, nem no tra
tamento de sua pessoa que sempre foi (65] abatido e 
baixo e pouco oneroso a seus Irmãos, como se dirá em 
seu lugar. Em tôdas as viagens que fêz por mar, quási 
tôda a noite vigiava, não por mêdo que tivesse, que assaz 
era animoso e intrépido, senão porque os mais dormissem 
descansados. E quási todo êste tempo gastava em con
tínua oração. Uma vez, tendo já pôsto o amito na ca
beça, e começando a tomar a alva, veio-lhe dizer o por
teiro que um homem lhe queria falar. Tornou a tirar o 
amito, dizendo: melhor é a . misericordia que o sacrifí
cio. E depois veio a dizer a missa. O que aqui se po
dia dizer da mansidão, humildaôe, caridade com que go
vernou, tocar-se-á no seu próprio lugar, pois estas vir
tudes re as mais não foram nele novas no tempo de seu 
govêrno, senão acostumadas em todo o tempo de sua 
vi~a. Teve o cargo perto de 7 anos. 

DAS LETRAS E PÚLPITO QUE O P.º JOS~ TEVE 

CAP. 10 

O Padre José não teve mais estudo, do que teve 
antes de entrar na Companhia. ·Mas contudo teve sufi
ciente doutrina, não somente para entender, mas também 
para resolver qualquer questão das ordinárias da Teolo
gia, assim especulativa como moral, e para poder pre-
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gar, sem perigo de dizer alguma dissonância. Pera o 
qual além de ter maravilhoso natural se ajudou muito 
da comunicação do Padre Nóbrega e do Padre Luíz da 
Grã. Tumbém o ajudou muito a di.ligência e estudo 
que pôs para fazer o Diálogo da Fé, no qual se tratavam 
as principais matérias da Teologia, e se resolviam suas 
ordinárias dificuldades com tanta exacção, como se se 
fizera para os }apões. Recopilou também com muita fa
cilidade Soto, De Just. et Ver. e os dous tomos De sacra
mentis do mesmo, apontando em seus lugares os doutores 
e opiniões que se encontravam com êle. 

Da Escritura Sagrada teve muita notícia, e a trazia 
freqüentemente em suas pregações e mui a próposito por 
ter felicíssima memória. Aconteceu-lhe que desejando 
reduzir a um que se tinha saído da Companhia, por ter 
mt11ito boas partes para ela, escreveu-lhe uma carta tôda 
de autoridades da Escritura sem misturar palavra sua, 
mas tão travadas e encadeadas e tão a propósito umas 
doutras, e tão acomodadas ao que pretendia, que não pa
recia senão carta feita dos próprios conceitos ( 188). Esta 
mesma notícia da Escritura e uso dela se vê bem na vida 
que f êz de N .ª S.ª em versos elegíacos. 

A sua pregação mais cheirava à muita oração, con
templação e mui íntima comunicação cam Deus, que a 
muito estudo por livros; mas como tinha o entendimento 
fecundo e o engenho delicado, tinha muita cópia de con
ceitos subidos e delicados, e com isto alcançava duas cou
sas: uma, que era a que êle pretendia, acender o audi
tório e movê-lo à devoção, compunção de seus pecados 
e lágrimas, aborrecimentos de vícios, e amor de virtudes, 
à · freqüência dos sacramentos, confissão e comunhão, e 

(188) Não será a carta «a um sacerdote recem-ordenado, 
tôda de palavras da Sagrada Escritura»? - Anclúeta, CMtas, 
pág, 261. 
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ex;erc1eto de tôda a obra de virtude; outra, que êle não 
buscava, admiração e aplauso popular, quare nunquam sic 
locutus est homo, cousas que raramente combinam e se 
acham juntas. Mas desta não fazia êle mais caso do 
[que] quanto ajudava ao crédito e autoridade com que 
o que êle dissesse fôsse melhor recebido e com mais 
proveito das almas. 

DA MORTE DO P.• JOS~ 

CAP. 11 

Teve sempre o Padre José no Brasil doenças, cau
sadas como de raíz da que teve em Portugal e do. desen
cadernamento das costas, e ajudadas nesta terra com os 
mui tos trabalhos, fr ios, fomes, cansaços re outras mil in
comodidacies corporais. Mas, com o grande vigor do 
ânimo e fôrça do espírito e idade, a tôdas contrastava 
e de nenhuma se deixava acanhar nem sopear, até que 
ajuntando-se com elas a velhice e muita idade o derru
baram e venceram. 

Estava . [ 65v] na Capitania do Espírito Santo, e 
' achando-se já muito fraco, desejou que o levassem a 

alguma aldeia de seus queridos e amados índios. Pa
rece queria entregar a Deus o espírito, entre aqueles 
entre os quais havia ganhado, com muitos trabalhos, gran
de parte da perfeição dêle. Esteve aí alguns dias fazen
do a doença alguns termos diferentes, até que, srendo o 
Senhor servido de lhe dar o ditoso prémio de seus tra
balhos, que, por seu amor e das almas que êle criou e 
com sreu sangue remiu, tinha em 44 anos padecido no 
Brasil, apertou-o tanto a doença que o acabou, recebidos 
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os sacramentos com muita devoção, a 9 de junho 'de 
1597 (189). 

Acharam-se à sua morte cinco Padres dos que resi
, tiam nas aldeias. que logo entenderam em o levar à vila, 
temendo-se de alguma notável corrução, porque por al
guns sinais que em sua doença viram, se tinham persua
dido que tinha gastados os intestinos e membros interio
res. Em sabendo os índios das aldeias de sua morte fize
ra1,1 um grande pranto como soem fazer na morte de 
seu , mui grandes principais. Porque bem entendiam que 
hanam perdido um pai que muito os amava e trabalhava 
1'. ltlÂto por êles. Já na vila se sabia sua morte e que
rendo o Senhor honrar seu servo com um nobre e so
lene enterramento, cáusou um notabilíssimo abalo e mo
vimento em tôda a gente da Capitania. 

Acudiram ao porto onde haviam de desembarcar com 
êle da passagem dum rio, o Administrador (190) com 
todos seus clérigos, os religiosos de S. Francisco que ali 
têm casa, o provedor e irmãos da Santa Misericórdia, 
com sua bandeira e tumba ricamente ornada, tôdas as 
confrarias com sua cêra e todos os mais da vila, altos e 
baixos, grandes e pequenos, homens e mulheres, escravos 
e forros. E com esta pompa e honrado enterramento, que 
era tudo o que podia dar a terra, o trouxeram o prove
dor e irmãos mais nobres da Misericórdia em sua tumba 
até à porta da Igreja, onde os nossos Padres o tomaram 
e o levaram ao lugar da sepultura. O Administrador com 
seus clérigos e os religiosos lhe fizeram o ofício com tôda 
a solenidade e música, e ao outro dia lhe disseram a mis
sa, e pregou o Administrador, dizendo dêle muitas coisas 

( 189) Em Reritroa, hoje Anchieta. 
( 190) ·Bartolomeu Simões Pereira. A êle tinha dirigido An

chieta algumas poesias em português, entre as quais a que co
meça: Onde vais tam apressado j, periquito tangedor, - Opp. NN. 
24, fl. 176 V. 
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de muito louvor, chamando-o Apóstolo do Brasil (191), 
e dizendo que bom pai e protector haviam perdido assim 
todos os índios como Portugueses. Houve grandíssimo 
movimento de lágrimas em todo.s geralmente, assi no 
acompanhamento da praia como no ofício e pregação, 
porque de todos era geralmente amado e reverenciado, 
e muitos pola opinião grande que. tinham de sua santi
dade, em vez de o encomendarem a Deus, se encomen
davam a êle, que os favorecesse com Deus, tendo por 
certo que estava diante dêle, gozando de sua glória. Mor
reu de idade de 64 anos dos quais serviu a Deus 47, e 
os 44 no Brasil. 

DE ALGUMAS VIRTUDES QUE MAIS SE 
ENXERGARAM NO P.• JOS~ 

CAP. 12 

Se é verdade que tôdas as virtudes andam juntas 
como boas irmãs, certo é que o Padre José as teve tô
das, e em muita perfeição, como no decurso desta Rela
ção em parte se tem mostrado. Mas contudo algumas 
foram nele mais ilustres e assinaladas, das quais toca
remos alguma coisa, com tôda a brevidade. 

ÜRAÇÃo. - Dizendo primeiroi da tonte, donde elas 
tôdas se regam, crescem e têm sempre notável frescura, 
que é a oração e comunicação com Deus, da qual o Padre 
José teve sempre muito uso, não só da ordinária da 
Companhia, mas daquela que N. Padre Inácio desejava 
fôsse mui familiar aos Nossos, que consiste na continua 
presença de Deus em todos os ofícios e exercícios, con
tínua actuação de bons desejos e propósitos de crescer 

(191) Ap6stolo do Brasil! - O nome ficou. 
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sempre na perfeição. E verdadeiramente que fôra im
possível levar o Padre por tantos anos o pêso de tão 
contínuos trabalhos e incomodidades se, como outro S. 
Paulo, lhe [não] comunicara Deus neste modo de rapto, 
algumas migalhas do [66) prémio que por isso lhe es
tava guardado. 

Gastava muita parte da noite em tratar com Deus, 
não lhe sendo o sono impedimento pelo muito uso que 
tinha de vigiar a maior parte dela. Ela era sua compa
nheira nos caminhos, sua consolação nos trabalhos, seu 
estímulo e alento para acudir tanto á sua custa, de noite, 
de dia, por chuvas e calmas, com fome, frio, riscos e 
perigos da vida, às necessidades espirituais e corporais de 
seus próximos. Finalmente daí tirava muita facilidade 
e suavidade no exercício · de tôda a virtude. 

DEVOÇÃO. - Era mui devoto de Nossa Senhora, em 
especial de sua P uríssima Conceição ; compôs sua vida 
em versos elegíacos, onde bem se enxergam os seus afe
ctos abrasados e f erventíssimo amor para com ela ( 192). 
Foi também devoto doutros santos Mártires e Virgens e 
a todos compunha hinos mui suaves e devotos. Sempre 
disse missa enquanto o vigor do espírito podia mover o 
corpo, aínda em suas passadas e contínuas doenças, e 
quando não podia comungava, porque era devotíssimo do 
Santíssimo Sacramento, o que lhe fázia ser mui sinalado 
no sermão do Mandato. 

CARIDADE. - Da sua caridade e amor de Deus e do 
próximo muito se tem visto no passado. Era tam ma
vioso que muitas vezes lhe acontecia levantar-se de noite 
a atiçar o f ôgo e botar brasas debaixo das redes dos 
1n<lios com quem caminhava, estando ê,es dormindo. 
Daí também lhe procedia trabalhar muito, aí~da que fos-

(192) Cfr. supra, pág. 157, nota 184. 

12-p. a . aüa. 
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se com padecer mais, por não dar moléstia nem trabalho 
aos Irmãos, que polos não acordar de noite se compunha 
com suas neoessidades e as passava em gemer. Muitas 
vezes deixava de dormir de noite por vigiar e acudir às 
necessidades dos Irmãos que estavam enfermos. Estando 
muito doente desta derradeira doença se alevantou uma . 
noite e se foi à cosinha a fazer uma purga para outro 
doente, onde lhe deu um acidente, éom que caíu em terra 
da muita fraqueza, que lhe causou agravar-·se-lhe muito 
a enfermidade. 

MANSIDÃO. - Desta mesma raíz procedia nunca o 
verem agastado contra ninguém nem de fora nem 1e casa. 
Tudo acabava com brandura. Era mui compassivo para 
os atribulados e tentados e tinha excelente maneira para 
os consolar e aplacar. Nunca soube querer mal a nin
guém, e dizendo-lhe uma vez que parecia ter ódio a certa 
pessoa, respondeu que nunca em sua vida soubera que 
cousa era querer mal a ninguém. 

CoNFIANÇA EM DEus. - Tinha grande fé e con
fiança em Deus, gerada e confirmada muitas vezes que 
N. Senhor, por meios não esperados, o livrou de perigos 
evidentíssimos e lhe acudiu a suas necessidades, quando 
todo o remédio humano faltava, e lhe dava saída e bom 
remate em negócios importantes que parecem estavam 
desesperados; e assim nos perigos por grandes que f ôs
sem, nunca se desinquietava, mas sempre se conservava 
em grande paz e serenidade do ânimo; o qual, àlém do 
dito, lhe nascia também de ter boa consciência satisfeita 
e contente que o não mordia ( 193) nem molestava, ainda 
no tempo da morte presente, quando se mootra mui deli
cada e que nada dissimula. 

(193) No ms. do Porto: dorrtlia. 
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OBEDIÊNCIA. - Na obediência foi sempre um es
pelho de todos, porque era nela mui pontual. não somen
te nas cousas ordinárias e comuns, mas também nas 
árduas e ásperas e aí se refinava como por tôda sua vi<la 
mostrou. Estando nas aldeias do Espírito Santo, no cabo 
de uma doença, o Superior da casa da vila lhe mandou 
dizer, seria [66v] bom se viesse para a vila. Perguntou 
êle a alguns Padres que aí estavam se lhes parecia que 
estava para se bolir, sem notável perigo, para o tornar a 
propor. A todos pareceu que de nenhuma maneira esta
va para isso. Com isto pareceu aois Padres que ficava 
quieto, porque se recolheu na cama como quem queria 
repousar; mas daí a pouco disse que estava resoluto em 
se ir para a vila, e que se morresse no caminho, pouco 
se perdia. Não quero, disse, agoira no cabo da vida, 
deixar aos mancebos exemplo de desobediência. E assim 
o fêz. E foi o Senhor servido, parece' que por este acto 
de obediência, dar-lhe saúde daquela vez, e mais um ano 
de vida. Perguntado uma vez porque mostrava tão par
ticular afeição a um Irmão, respondeu : porque é obe
diente. E assim era, porque a estes tinha particular amor 
e respeito. 

HUMILDADE. - Era humilde em grande maneira e 
verdadeiro desprezador de si mesmo. Sempre andava 
pobremente vestido e calçado, e fazerem-lhe trazer uma 
roupeta nova era tormento para êle. Aínda no tempo 
que era provincial nunca se lhe enxergou, pretendesse lou
vor de ninguém, tendo tantas oousas de que com razão 
poder~ ser louvado, nem com êle tiveram nunca entradá, 
os que por essa via pretendem valia com os superiores. 
Folgava com singelos, obedientes e devotos, e bem se po
diam ;er por tais os que com êle tratavam. 

A POBREZA. ASPEREZA. - Daqui lhe nascia a pobre
za de espírito que êle muito amava. Nunca teve nada. 
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O mais pobre e velho breviário e chapéu era o seu. Não 
tinha cousa nem possuía, em que a cobiça ou curiosidade 
se pudesse levar. E sendo pera todos brandíssimo, para 
si só era áspero. E tendo paz com todos, só consigo 
tinha guerra. Sentia de todos altamente. e de si só, bai
xamente. Tomava disciplinas cruamente e muitas vezes. , 
De ordinário nunca dormiu em cama, senão, dobrado o 
colchão, sobre êle vestido como andava, para ter mais 
facilidade para se alevantar de no.ite a ter oração. 

CASTIDADE. - De sua castidade está dito 'º que basta 
no capítulo 5. 

MoRTIFICAÇÃo E PACIENCIA. - Foi muito mortificado 
em suas paixões, e de tal maneira as trazia sopeadas, en
freadas e sujeitas à razão, que nunca o desinquietavam, 
nem lhe causavam descompôr-se em alguma cousa, por 
muita ocasião que se oferecesse. Foi um retrato vivo de 
paciência, a qual sempre se viu e notou nele assi nos tra
balhos e encontros qesgcistosos que se ofereciam, como 
nas doenças que teve, que foram muitas e graves. Em 
especial depois que a idade foi carregando e as fôrças 
começaram a desfalecer, sofria suas dôres e moléstias 
com grandíssima quietação e paz, sem ser molestado a 
ninguém quanto em ele foi. 

, DO ESP1RITO DE PROFECIA QUE PARECE TEVE 

CAP. 13 

Muitas cousas se contam deste servo de Deus neste 
género, que pôsto que são todos ditos singulares, são 
porém tantos os que os contam e em tão· vários tempos 
e lugares que fazem grande probabilidade, e quási certeza 
moral de N. S. haver comunicado a êste seu servo sobre-
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natural conhecimento de algumas cousas, que êle natural
mente não podia alcançar. Destas contarei algumas, que 
parecem mais notáveis. 

Vindo o P.0 José com o P.ª Nóbrega de Piratininga 
para S. Vicente agasalharam-se no caminho numa chou
pana. Vinha com êles um homem muito amigo da Com
panhia por nome Aires Fernandes. Estando já recolhi
dos, disse o P.e José ao P.0 Nóbrega: [67] Dorme V. R.? 
E, respondendo que não, lhe disse: Pois demos graças 
a Deus N. S. que os nossos alcançaram vitória dos con
trários a cuja guerra tinham ido. Isto ouviu o mesmo 
homem, que fazia que dormia, e depois o contou aos 
Nossos. 

fute mesmo homem trazia metido numa perna um 
pelouro de espingarda. Disse-lhe o P.•: ha-vos de cair 
em tal parte, sinalando-lhe a Lágea da barra [ d]o Rio 
de Janeiro. E assim foi, que indo depois folgar numa 
canôa por aquêle lugar, veio um que o botou sôbre aquela 
pedra. E com êste movimento e fôrça lhe caíu. ' 

:8ste mesmo homem adoeceu no Rio de Janeiro, es
tando o P.• na Ilha de Maricá, a 7 ou 8 léguas do Rio, 
fazendo uma pescaria. Chegou muito ao cabo com a 
doença e desejava muito vêr o P .• Jósé antes de morrer. 
Um seu amigo escreveu ao P.0 uma carta do que se pas
sava. Andava o P.0 uma noite passeando fora da chou
pana e sendo chamado por algumas vezes, disse para · 
ir [em] cear : que ceassem e guardassem o' seu quinhão. 
Daí a pedaço chegou um escravo de Aires Fernandes 
com a carta. Entrou o P.e para dentro e mandou aga
salhar o moço com o quinhão da sua ceia, dizendo que 
de propósito a mandára guardar para aquele escravo. E 
a seu senhor mandou dizer que não morreria daquela. 
E assim foi ( 194). 

(194) Adiante, p. 181, tl9Va versão dêste caso, 
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Na Capitania do Espírito Santo deram por novas a 
uma mulher que seu marido havia sido morto polos fran
ceses, indo para o reino. Vendo-a sua mãi tão descon
salada lhe disse: vai-te confessar com o P.e José, e atenta 
muito bem pelo que te disser. Depois da confissão lhe 
disse o P.e que seu marido fôra roubado, mas que não 
era morto, que cêdo viria e trami. algum re1nédio de vida. 
E assim sucedeu. 

Indo êste mesmo homem, depois disto, a Angola, vie
ram novas à mulher que morrera lá. O P.e lhe disse 
que não chorasse, que não era morto e que em tal dia 
lhe entraria pola porta. E assim sucedeu, daí a 7 ou 
8 dias. , 

Adoeceu um índio nas Aldeias do Espírito Santo por 
nome José; chegou a tais termos que o julgaram por morto 
e, assim, as índias se lançaram sobre o seu corpo como 
têm por costume. Ao pranto acudiu um P.• e apartando 
a gente e achando ainda sinal de vida no cor.ação lhe 
deu a unção, e mandou logo recado ao P.• José que lhe 
encomendasse a alma a Deus. Respondeu que já enco
mendara a Deus José e que não morreria daquela. E 
viveu alguns anos depois disto. 

Na Capitania do Espírito Santo uma mulher, com 
pretexto de confissão e doença, mandou chamar um P.e 
dom danada ,i.ntenção. O P .ª, favoreoendo--o Deus, se ,Li
vrou de suas mãos (195) com um bom ardil que usou. 
Tornando para casa achou o P.8 José que acabava de 
dizer missa e se estava despindo. E antes do P.e lhe di
zer nada o P.8 José lhe disse: Et ego rogavi pro te, Pe
tre, que assim se chamava o P .8 , ut non deficiat fides 
tua. Parece que Nosso Senhor lhe ·revelou o perigo em 
que estava. 

(195) No ffl.r. do Pôrto : armas; no da Ajuda : mdos. 
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Caminhando uma vez com um Irmão, se levantou 
uma escuridade que metia medo, com uma nuvem mui 
negra sobre êles. Disse o P.• ao Irmão: não hajais medo 
e confiai em Nosso Senhor que não no,s havemos de 
molhar. E assim foi que chovendo por tôdas as partes, 
êles não se molharam, indo sempre seu caminho. E o 
P.• lhe disse que o não dissesse a ninguém. 

Também se contam dêle algumas cousas maravilho
sas, como que com seu barrete sarou um homem no Es
pí rito Santo com o pôr na cabeça estando para morrer. 
Que 8 ou 10 homens o viram dizendo missa na Igreja de 
Nossa Senhora, da Vála de Porto Seguro, aJlevan.tando um 
[ 6711 J pedaço do chão, e querendo notar o dia e a hora 
não o ousaram, temendo não se agravasse o P.0 disto, que 
tão grande conceito tinham de sua grande humildade. 

Também se tocou arríba no cap. 7 que tomando um 
índio pagão para o curar da sua lepra, baptizando-o ficou 
livre da lepra da alma e do corpo. 

Isto é o que brevemente se pode coligir da vida e 
morte dêste servo de Deus por relação dos P.0 • e Irmãos 
nossos, assim antigos como modernos, que o conheceram 
e cdnversaram, de algumas pessoas de fora, tais, que se 
lhe pode e deve dar crédito por razões que nela [ s J con
correm de virtude e verdade. 

O que com o que está contado se pretende é, que 
pois sabemos o caminho por onde foi e os meios de que 
µsou para alcançar tanta virtude e perfeiçãó, ponhamos os 
p~s nas pegadas, que êle nos deixou sinaladas, e procure
mos ser fiéis a Deus e verdadeiros filhos da Companhia, 
porque sem dúvida pOír aí iremos parar no lugar onde êle 
agora está, gozando daquele que tantas 'mercês lhe f êz e 
com tantas bênçãos o proveu. Amén. 

Depois de isto estar escrito um P.• da nossa Com
panhia contou algumas cousas _que, por êle ser testemunha 
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de vista delas, e por elas serem dignas de memória pareceu 
bem apontá-las aqui. 

Estando no Colégio da Baía uns pedreiros assentando 1 

uns sinos, disse o ·P.e José a um dêles, por nome João 
Fernandes, que acunhasse bem aqueles sinos, porque vós 
diz, eis de ser o primeiro Irmão da Companhia por quem 
se êles hão-de dobrar neste lugar. 'E a êste tempo era 
êle casado. E assim aconteceu daí a oito meses pouco 
mais ou menos, porque estando êle doente em casa já 
no cabo, arribando o P.e duma viagem de Pernambuco, 
por ventos contrários, se foi logo aonde êle estava, e lhe 
disse: João Fernandes, a Virgem Maria Nossa Senhora, 
diante da qual vos haveis de ver daqui a 8 dias, me man
dou cá para que vos recebesse hoje na Companhia ( era 
provincial a êste tempo), na qual vos eu recebo por seu 
mandado. Peço-vos vos lembreis de mim quando vos 
virdes <;liante dela. E assim foi, que daí a oito dias 
faleceu Irmão da Companhia, por neste tempo não ter 
já mulher. E por êles se dobraram a primeira vez os 
sinos (196). 

Na Capitania desta costa estava uma mulher honrada, 
doente. Não falava já e os dentes tão fechados, que nem 
com facas os podiam abrir. Havia já muitos dias que 
parecia endemoninhada. Mandou lá o P.e José a êste 
P.• e lhe dissese à orelha que o diabo lhe fechava a boca 
e tinha fala, pera a levar ao inferno, por haver 30 anos 
que se não confessava por vergonha de certo pecado, 
nomeando-lho. O P.e lhe deu o reoado e logo falou e se 
oonf essou e sarou da sua doença e aínda vive. 

Navegando uma vez, com outro~ da Companhia, 
uma noite lhe •deu tão grande tormenta que todos se 
canf essaram e aparelharam para o que Deus [fosse] ser-

(196) João Fernandes faleceu em 1581, Hist. Soe. 42, f. 3Zv, 
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vido. Foi-se êste P.e que acima disse confessar com êle, 
o qual lhe respondeu: Basta agora. Perguntou-lhe: por
que? Não se há de perder o navio? Respondeu : não. 
E tornando-lhe a perguntar: E havemo-nos de afogar e 
morrer aqui ? Respondeu, como agastado : Não. Pois 
vou, disse êle, dizer isto aos P.•• que estão mortos [ de 
mêdo] . Não vades, disse êle, que se perde que cha
mem a Deus? 

Estando numa ilha, fazendo uma pescaria para o co-
. légio do Rio de Janeiro, uma noite mandou guardar do 
que ceavam uma porção. E dizendo-lhe este P .ª: deixe
-me V. R. comer que ·tenho fome, respondeu êle: mais 
fome tem para quem a eu guardo. Depois de deitados, 
o P.ª se levantou e assentou sôbre os tições e disse aos 
companheiros que encomendassem [ 68] um moço que ia 
para êles, e em tal parte, nomeando-a, está em muito 
perigo das onças. Lá escontra [ sic] a meia noite chegou 

" um preto da Guiné, todo molhado e morto de frio, pola 
noite ser de grande tormenta, com uma carta. Agasa
lhou-o o P .e e deu-lhe o que lhe tinha guardado, e toman
do-lhe a carta sem a abrir, nem o preto poder falar com o 
frio, disse a este P.ª o que nela vinha, que era que Aires 
Fernandes estava muito no cabo e ungido. O preto depois 
que comeu e aqueceu do frio, contou o perigo das onças 
em que se vira no caminho. E dizendo ao outro dia 
missa polo doente o P.ª disse, sendo perguntado, que não 
morreria daquela, mas que passaria mal. E assim 
foi ( 197). 

Nesta pescaria desapareceu o P .ª um dia por espaço 
de 4 horas e buscando-o por diversas partes, foi este 
P.e dar com êle, assentado na borda dáguas e costa brava, 
com os olhos no céu e as mãos postas debaixo dos braços. 

(197) Supra, p. 177, outra versão dêste caso, 
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Fêz estrondo e chamou por êle, mas não acudiu, até que 
chegou e puxou por êle. Era qtJási preiamar, e sendo a 
praia tôda igual, tôda estava coberta de maré, tirando um 
espaço por onde êle passou primeiro, e o lugar onde es
tavà assentado, que seria de comprido como dez ou onze 
braças e 4 de largto. Indo-se o P.e, como ia saindo 
daquele espaço assim a maré o vinha logo- cobrindo até 
chegar a seu lugar acostumado, dando bem a entender 
que o Senhor daquele furioso elemento lhe pôs freio por 
aquele espaço de tempo, para que não espraiasse por aquele 
lugar, como outras vezes saía fazer, por respeito e ,conso
lação de seu servo. 

Na mesma pescaria faltou ( 198)) o P.e um pedaço 
da noite da choupana, e tornando para dentro lançou fora 
uma penca de bananas, respondeu : a minhas compa
nheiras. Pala manhã acharam, fora da choupana, o lugar 
onde o P.• estivera; e rastro de duas onças que o acom
panharam, cada uma assentada a sua ilharga. 

* * * 

Tal é ta primeira biogra.fü1. do Apóstolo do Brasil. 

Pero Rodrigues ampliou a que êle próprio tinha man
dado escrevier a Quirício Caixa. Simão de Vasconcelos 
exagerou-a. , Amtónro Fran:co resumiu-a. Os autores se
guintes, e são muitos, repetiram mais ou menos a Rodri
gues, Franco e Vasconcelos. Acrescentaram-lhe algum 
pornnenor disperso, mas a diferença de uns para outros 

(198) No ms. do Pôrto ,fallou; no da Ajuda faltou, mas 
com emenda contemporânea de fallou para faltou. O ms. da 
Ajuda é uma c6pia do século XVIII para uso da Província de Goa. 
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é qua'Si só de estilo. Neste ponto . preptmderam Celso 
V:ieira, Pedro Calmon' e Jorge de Lima ( 199). 

A vida cientifica de Anchieta está ainda por escre~er. 
Bara se realizJar obra digna do grande Apóstolo é mister 
remontar às fontes. E quanfu n.aiis próXJimas de An
chieta, mais puras. Sob êst,e a.sipecto o subsídio, que 
hoje ofierede11110s a:os histbriiadores, é de-certo inestimável. 

A seu tempo publicaremos outros, não menos valio
sos para o estudo da época e até da · vida de Anchieta. 
Entre êles há algumas cartas inéditas de Manuel da 
Nóbrega, . seu superior, mestre e modêlo, que, no dizer, 
de Southey, era o homem de mais senso e iniciativa no 
Brasil do terceiro quartel do século XVI. 

Fioa.m bem aqui, reünidos, os nomes glJoribsos de 
Nóbrega e ~e Anchieta. 

( 199) Ocuparam-se de Anchieta os maiores escritores bra
, sileiros - lista ilustre, mas lo:nga de-mais para se incluir aqui. 

Também possuímos vidas de José de Anchieta (traduções ou ada
ptações) em latim, castelhano, íraDcês, inglês, italiano e flamengo. 



/ 

/ 



XI 

QUANDO NASCEU JOSÉ DE ANCHIETA? 

Tem sido tal a diversidade de pareceres sôbre a data 
do nascimento de Anchieta, que na verdade há lugar para 
dúvidas. 

Quanto ao ano, os Autores dividem-se, quási por 
igual, entre os de 1533 e 1534; e, pelo que toca ao mês, 
tirando um ou outro que adopta o mês de Abril, todos 
os que não ficam na generalidade do ano, dão o mês de 
Março, e nêste, o dia 19 (200). 

Ora, andando eu a coligir documentação para escrever 
a História da Companhia de Jesus no Brasil, desde a 
sua entrada lá até à perseguição pombalina, pareceu-me 
que para deslindar êste assunto do nascimento de Anchieta, 
o melhor. seria recorrer à própria fonte. 

(200) Um dos primeiros que deram o ano de 1533 foi o 
P . Pero Rodrigues contemporâneo de Anchieta. Escreveu a Vida 
do Padre José de A,ichieta, de que há duas cópias: uma na Bi
blioteca Pública de Evora, cod. CX/1-17, e foi publicada nos 
A11naes da Bibliotheca Nacionnl do Rio de Janeiro, vol. XIX 
(1897), págs. 1-49; a outra, na Biblioteca Nacional de Lisboa 
(fundo de Alcobaça), codice 431 antigo 306 moderno) págs. 1 a 59 
e foi publicada nos citados Annaes, vol. XXIX (1909) págs. 181-
287. Cf. para a primeira, P. I, cap. 1.0 , pág. 3, e para a segunda, 
Livro I, cap. IV, pág, 197. Como o P. Pero Rodrigues foi con
temporâneo de. Anchieta alguns o seguiram depois. 

Brasilio Machado: Anchieta - N arração da sua vida, em III 
Centltlário do Veneravel Joseph de Anchieta, Aillaud & C.ª, Pa-
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1 

Pedi, pois, para La Laguna, terra da naturalidade de 
Anchieta, a certidão do baptismo, e, por gentileza cati
vante do seu Pároco, o Sr. Dr. Juan Cerviá y Noguer, 
a recebi na volta do correio. Por ser documento de suma 
importância, e pela oportunidade do centenário, desde já 
a publicamos, certos de que prestamos um bom .serviço aos 
investigadores e eruditos. 

Don Juan Cerviá y Noguer, presbítero, Licenciado en Sagrada 
Teologia por la Universidad Pontificia de Tarragona, cura pár
roco del Sag.rario Catedral de L:r Laguna, diócesis e província de 
Tenerife 

Certifico: Que entre las pal'tidas bautismales dei afio 
de mil quinientos treinta y cuatro, ,teniendo el oúmero 
veinte y siete de es,te afio, consta una que dice exactamente 
asi J,i J usepe hijo de Jfi de ancheta y de su mujer fué 
bautizado en VII del mes de abril por Jfi gttr• Vc.0 fueron 
sus padrinos Domenigo Rico y Dona [aqui ahy uoa palabra 
que parece decir Fongo] M = También certifico: Que esta 
partida tiene una nota marginal que dice asi = Joseph 
Ancheta fué de la Cómpaíi.ia de Jesus y se tiene por Santo 
y se venera por tal en la provincia del Brasil en donde y 
es llamado e! aposto! 11 = El libro es el 1.0 de bautismos. 

Concordan con su original; de lo que doy fe en La Laguna 
a cinco de N oviembre de mil oovecientos treintadós. 

(L. do sêlo) 
(a) ]UAN CERVIÁ, PÁlW>có. 

ris-Lisboa, 1900, pág. 74, afirma que Anchieta nasceu aos 19 de 
Março de 1534, e invoca o testemunho dum sobrinho seu: «Vide 
Compendio de la vida dei ap6stol dei fJrasil... v. P. José de 
Anchieta... por D, Baltasar de Anchieta, Cabrera y Samartin 
su sobrino. Bn Xerez de b Frontera, Afio 1677>. Out,ros o 
seguiram. 

Alfredo do Vale Cabral, Bibliographia das obras tanto im
pressas como manuscriptas relativas á Li11gua Tupi ou Guarani, 
lambem chamada Lingua Geral do Brasil, em Annaes da BibL 
Nac. do Rio de Janeiro, vol. VIII, pág. 146, traz como data do 
oas,cimento 7 de Abril de 1534. 
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O documento é valioso. Ainda assim, omite a data 
precisa do nascimento. Mas há de positivo o segunite : 
que José de Anchieta foi baptizado no dia 7 de Abril de 
1534. E isto é importante. Porque os pais não espera
riam, patiai o bapoizar, tanto tempô. Mais de um ano! 
Sobretudo sendo cristãos, como eram, e naquela época. 

Como a data de 19 de Março é admitida J_)Olr quási 
todas, julgamos que nos é lícito concluir, que foi, na 
realidade, a 19 de Março de 1534, que nasceu o grande 
Jesuíta, apóstolo do Brasil e um dos fundadores de São 
Paulo. 





XII 

UM AUTÓGRAFO INÉDITO DE JOSÉ DE 
ANCHIETA 

Foram tais .serviços prestados potr Anchieta à causa 
da civilização no Brasil, que êste o considera, e com razão, 
como um dos seus patriarcas. Não admira, pois, que 
procure e guarde como relíquias tudo o que pertence ao 
grande Jesuíta. 

Patrocinado pela Academia Brasileira, saiu êste ano 
dos prelos um livro contendo as Cartas, Inforniações, 
Fragmentos Históricos e Sermões d() Padre Joseph de 
Anchieta S. 1., Rio de Janeiro, 1933. Procuraram os 
editores incluir nesta obra todos os documentos existen
tes, incluídos em cada uma daquelas mencionadas rubricas. 

Deparou-se-nos, porém, uma carta que se não encon
tra ali, nem cremos que fôsse nunca publicada. Dela, 
como doutros escritos de Anchieta, já conhecidos, foi 
remetida há anos uma cópia fotográfica a Capistrano de 
Abreu. Não sabemos o que é feito dela. Capistrano de 
Abreu morreu alguns anos depois. E se o grande his
toriador a tivesse dado à imprensa, não se justificaria · 
a sua ausência na coktânea de 1933. Vamos pois publi
cá-la, tanto mais que ela se refere directamente à própria 
pessoa de Anchieta, surpreendendo-a num momento de 
desânimo ou, mais certo, de verdadeira humildade. 

13 - P, B , MAIO. 
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É dirigida ao Padr~ Geral da Companhia de Jesus, 
em Roma. 

t Jesus. Muito Reverendo em Cristo P. N. -
Pax. X .i - Desde o primeiro de Março, - em que daqui 
partiu o Padre António Gomes, procurador, pelo qual 
escrevi extensamente a V. P. - até agora, não tive um 
dia de saúde. E porisso não esçrevo esta por minha 
mão, nem pude acompanhar o Padre Visitador Cristóvão 
de Gouveia na visita ao Colégio de Pernambuco onde 
agora está. 

Como a minha doença começou há 1nititos anos e 
a.gora, com a idade e os trabalhos, apertou mais, há poucas 
esperanças de saúde; e assim espero que o Padre Visita,
dor me tirará o cargo da Província, se a morte não, tiver 
cuidado de o fazer antes. E oomo êle dá extensa conta 
de tudo; e os Reitores dos seus colégios, e eu estou da 
maneira que digo, não pretendo com esta senão pedir a 
V. P. a sua santa bênção e a ajuda dos seus santos sacri
fícios e orações e de todos os padres e irmãos da Com
panhia, assim para a vida como para a ·1norte. Dêste 
Colégio da Baia de Todos os Santos, 8 de Agosto de 1584. 

O Padre Vicente Rodrigues persiste na sua preten
são de morrer em Portugal. E diz que tem medo de 
ficar louco neste Brasil com imaginações. Veja V. P. se 
convirá conceder-lhe isto na sua velhice, ne quid ei deterius 
contingat. - De V. P. filho indigno in DomÍ1vo - Joseph 
de Anchieta. 

Ao muito R.da e111! X 0 P. N., o P. Cláudio Aqitaviva, 
Pre,pósito Geral da Companhia de Jesus, em Roma. 
Do Brasil - Do P. Provincial - 1."' via (201). 

1 

(201) Epp, N. N. 95, f. 120-120,v. Ei-la no seu original 
castelhano: « t Jesus - Muy Reverendo en Christo P . N. -
Pax x 1 - Desde el pr,imero <le Março enque partio de aqui el 
Padre Antonio Gomes procurador por el qual escreui largo a V. 
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Ainda que o P. Anchieta começa por dizer que não 
escreve por sua mão, o facto é que a segunda parte desta 
carta é autógrafa. No original, que temos à vista, tudo 
a seguir à data de 1584 é do próprio punho do Apóstolo 
do Brasil. Refere-se Anchieta a dois Padres de categoria, 
António Gomes e Cristóvão Gouveia, e faz, dois pedidos, 
um para sri, outro para o P. Vicénte Rodrigues ou Ri jo, 
natural de Lisboa, e irmão do P . Jorge Rijo, célebre 
ministro do Colégio de Coímbra. :8ste é, em suma, o 
conteúdo da carta. . 

O P . Cristóvão de Gouveia é muito conhecido e os 
principais sucessos <la visita oficial que fez às casas e 
colégios da Companhia de Jesus no Brasi l, a que alude 
Anchieta, deixou-os Fernão Cardim na sua elegante, clás
sica e delicios~ N arrativa Epistolar, muitas vezes pu
blicada. 

P . hasta agora no he tenido hundia de salud, Eporesso no escriuo 
esta por mi mano ni pude acompanhar alpadre visitador Chris
toual de Gouea enla úisita dei collegio de Pernãbuco adonde 
agora esta. 

Como mi en fermedad comêço a muchos afies e agora con 
la edad, & tra:bajos-passados ha cargado mucho ai pecas esperan
ças dcsalud y assi espero que elpadre visitador mequi1ara lacarga 
.dela provinçia, si lamuerte notuviere cuidado dehazerlo primero, 

y como e! delarga cuenta detodo ylos Rectores de sus collegios y 
yo estoi tal como digo, no pretendo enesita mas quepiedir a V. P . 
snsanta ben<liçion y ayuda de sus santos sacri ficios y oraçiones, 
y de todolos padres y hermanos dela Com.• asi para la uida corno 
para la muerte. Deste collegio dela Baya detodos los samos 8 
de Agosto de 1584. 

El P . V. 1
• Roiz persiste en su .pretentio' de morir 'En Portu

gal, y dize q' haa miedo de hazerse loco eneste Brasil có ímagi
l)ationes, Vea V. P. si co'uendra cóncederle esto En su vejez ne 
quid ei deterius cótinga,t_ - De V. P. l!ijo Indigno Jn Dfio. 
Joseph de anchima. - AI muy R.do En X0 P. N. El P.• Oaudio 
Aqua Viva PrEposito general dela Comp.• de Iesu - En Roma 
- Dei Brasi l - Dei P. Provincial - 1." Via. 
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D.o P. António Gomes há menos notícias. Foi na
tural de Nossa Senhora do Souto, Arquidiocese de Braga, 
e entrou na Companhia em 1569 ou 1570. Em 1574 era 
mestre da escola de , meninos e as informações que se 
davam dêle eram que tinha geito para os estudos e pru
dência para mandar (202). Depois de sacerdote, ocupou 
o cargo de ecónomo do Colégio da Baía, durante 7 anos, 
e na Congregação Provincial, reünida em Dezembro de 
1583, foi eleito para ir a Roma como procurador do 
Brasil. Levou a correspondência de Anchieta. Concluída 
a sua missão à Europa, tornou à Baía em 1587 e neste 
colégio morreu prematuramente no dia 5 de Janeiro de 
1589, contando apenas 40 anos de idade. A opinião, que 
dêle havia resume-a numa frase, breve, mas expressiva, a 
Anua correspondente. O P. António Gomes, diz, era 
homem propter egregias animi dotes vel adnviratione vel 
aniore dignissinius ( 203). 

Das duas propostas_ de Anchieta nenhuma teve an
damento. 

Pedia o Provincial para si que fôsse dispensado do 
seu honroso cargo. O motivo que invocava, com ser ver
dadeiro, não o impedia de governar. Porisso ainda f icou 
à frente da Província do Brasil por mais três anO\S, além 
dos sete que já levava. 

Anchieta também tinha certo empenho em que fôssem 
satisfeitos os desejos de Vicente Rodrigues, seu grande 
amigo e participante de comuns fadigas. Infere-se do ar
gumento que dá, realmente forte. Parece que as saüdades 
da Mãi Pátria, amontoadas durante 35 anos, mergulha
vam aquêle opemrio da primeira hora numa neurastenia 
passageira. Como quer que seja, estas legítimas saüdades 

(202) Eras. 5, f. ll"v. 
(203) lb. f. 20; Alnnuae Litterae 1589 (Romae, 1591), 

pág. 461. 
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diluiram-se no intervalo da resposta. Por êsse tempo, 
ou pouco antes, vivia êle em Porto Seguro, perto da 
igreja de N. Senhora da Ajuda, que tinha fundado em 
1551. Aqui "arrebentou uma fonte de água que sai de-' 
baixo do altar da Senhora e faz muitos milagres aínda 
agora". Este "aínda agora" é Setembro de 1583. Tinha 
então licença, acrescenta Fernão Cardim, para se enterrar 
nessa igreja quando morresse (204). Tais eram nessa 
época as disposições do P. Vicente Rodrigues. 

Mas os homens 'põem e Deus dispõe. O antigo 
companheiro de Nóbrega no gl01rioso grupo de Jesuítas, 
que primeiro pisaram terra americana, com o Governador 
Geral, Tomé de Sousa, em 1549, nem ficou na Ajuda, 
nem voltou a Portugal. Faleceu com 72 anos de idade, 
no Colégio do Rio de Janeiro, a 9 de Junho de troo, 
três anos, contados dia por dia, depois da morte de 
Anchieta ( 205). E tinha dado ao Brasil mais de meio 
século de actividade apostólica, entrecortada de graves 
perigos e naufrágios, dois dos quais com o próprio Tau
maturgo, nos Abrolhos em 1553 e quando foram à terra 
dos contrários, pouco antes de 1572 (206) . 

Começou Vicente Rodrigues por ensinar a _doutrina 
e a lêr e escrever aos 1ndios dos arredores da Baía, que 

(2U4) Fernão Cardim, Narratiw Epistolar, na Rro. do Ins
tituto Historico Brasileiro, LXV, 1.ª P., pág. 21. 

(205) «Faleceraó nesta Provincia o anno passado de 600 
até Julho de 601, hú ,p.• e dous Irmãos. s. o P• Vicente Roiz no 
Collegio do Rio em. 9. de junho de 600>... Caitálogo dos Pad~es 

' e Irmãos da Prov. do Brasil, Julho de 1601. - Bras. 5, f. 50. 
Até agora os Autores davam a data de 1598. 

(206) Anchieta, Epist. Quamplurimarum Rerum Nat., Olissi
Pone, 1799, págs. 6-8; De la ida dei pe Joseph con el padre Vicente 
rõiz e traer los mestiços q. estauá entre los contrarias - Bras. 
12, ff. 50-51. Cf. Historia de la fundacion dei Collegio dei Rio 
de Hen.rro J' s11s residencias em Annaes da Bib. Nacional, XIX 
(Rio, 1897), ps. 126-127. 
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se fundava. , E depois, já sacerdote, percorreu o Brasil 
de então, e ocupou o ofício de Superior local em diversas 
povoações por mais 'de vinte anos. Andava no campo de 
Piratininga quando se fundou S. Paulo, e era ali Superio'I", 
em Julho de 1562, que é uma data histórica (207). Nela 
se deu o grande ataque dos índios a Piratininga. E foi 
êle, com os seus companheiros e Martim Afonso, o nobre 
índio cris'tão, conhecido por Tibiriçá ou "Vigia da Terra", 
que salvaram a civilização nascente naquela guarda avan
çada do interior do Brasil. 

(207) Anchieta, Cortas, págs. 181 ss. 



XÍII 

OS JESUÍTAS NO BRASIL E A 
MEDICINA 

Os Jesuítas Portugueses, ia.o chegar ao Brasil em 1549 
com o primeiro Governador Geral, Tomé de Souza, vi
ram-se logo a braços com as doenças tropicais, sem médi
cos. Para a manutenção da saúde ou sua reintegração, 
utilizaram naturalmente, por um impulso de defesa e de 
caridade, os escassos meios que tinham trazido da Europa 
ou que o país, onde deveriam exercer a sua actividade, 
lhes oferecia. Vivendo em pleno século XVI, e não sendo 
a medicina a sua profissão, tinham por fôrça de manter
se dentro da terapêutica empírica e duma profilaxia rudi
mentar. Evitaram contudo o escôlho do curandeirismo 
pela cultura humanista que possuíam, a mais alta do seu 
tempo. Tiveram, na verdade, que se premuniT solida
mente contra êle. Os índios, com a sua mentalidade 
primitiva, exigiam curas maravilhosas, como se na mão 
dos Jesuítas estivessem a vida e a marte. Não se servindo 
os Padres, um dia, dos remédios de que dispunham "no 
curativo de um indivíduo atacado de doença contagiosa, 
que parecia a lepra", custou a convencer a gente de que 
era cura superior às suas possibilidades (208). 

Contendo-se dentro desta posição, discreta e cien
tifica, nem por isso deixaram de captar a confiança abso-

(208) Anchieta, Cartas, p. 87. 
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luta dos índios, que chamavam aos Padres o seu poçanga, 
isto é, a sua verdadeira medicina: e "nisto dizem verdade, 
escreve Blasques, porque em suas enfermidades não têm 
ootros físicos (209). 

E temos que os Jesuítas, indo para o Brasil como· 
médicos das almas, viram-se obrigados, pela fôrça das 
circunstâncias, enquanto não vieram profissionais, a ser 
também médicos do corpo. 

São inúmeras as cartas e relações, onde consta da sua 
actividade médica. A Informação do Brasil para Nosso 
Padre, escrita por Fernão Cardim, traz uma secção rela
cionada directamente com a , medicina. O prof. Lopes 
Rodrigues classifica o seu conteúdo médico da seguinte 
forma: '"clima e feridas; feridas nas pernas, na cabeça; 
mo.rtandade e mortalidade infantis, na Baía; diferença de 
salubridade entre as várias terras do país; de como passam 
os Padres nelas, melhor do que em Portugal, mesmo os 
que sofrem de "sangue pela bôca", catarros, dor de pedra, 
cólica, dor de cabeça e peitos" ( 210) . 

Entre o tratamento que faziam os Jesuítas, estava 
também o clássico de "levantar a espinhela". 

Não há lista sistemática de manifestações patológi
cas ou de doentes no século XVI; e, evidentemente, "as 
curas [operavam-se] segundo requeria a sua doença" 
(211). Dalguns tratamentos ficaram notícias mais cir
cunstanciadas. Merecem menção particular a cirurgia de 
urgência, a flebotomia, a assistência nas epidemias, as 
doenças venéreas, e talvez o cancro; também assume im
portância, com o tempo, a descoberta e manipulação de 
medicamentos nas -suas õf icinas ou laboratórios privativos. 

(209) Cartas Avulsas, p. 300. 
(210) Lopes Rodrigues, Anchieta e a Medicina, p, 232, Belo

Horizonte, 1934. Lopes Rodrigues fala na hipótese da Informa
ção ser de Anchieta, e como tal aparece em Anch. Cartàs, 424-434. 

(211) Anch., Cartas, 227. 
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Cirurgia de urgência 

As feridas mais comuns entre os índios eram as que 
êles recebiam quer guerreando entre si, quer com tríbus 
inimigas. Uma vez um índio feriu gravemente um irmão 
seu, mais novo, com um manchil. Intrometendo-se na 
briga fraterna um índio estranhai, a mãi dêles pegou num 
arco e enfiou-lhe duas frechas "pelo estômago". O filho 
mais velho, para evitar a guerra com a tríbu ou família 
do índio intrometido, enforcou a própria mãi, a pedido 
dela mesma. O ferido levaram-no ao P. Anchieta. Fei
tas os curativos, ficou bom (212). 

São freqüentes os casos de índios frechados em guer
ras, e que os Jesuítas curaram. Nóbrega, narrando a pri
meira fase da Guerra do Paraguaçú, na Baía, e, encare
cendo a boa ajuda que nela prestaram os 1ndios das Aldeias 
dos Padres, nota que nenhum morreu, "posto-que vêm 
dêles feridos; e são curados de nós com a caridade que 
podemos" ( 213). Distinguiram-se na cirurgia de urgên
cia os Padres José de Anchieta e João Gonçalves (214). 

Além dos ferimentos por desordem das guerras, havia 
outros de origem infecciosa. Em 1561 foi Luiz Rodri
gues m01rdido por uma cascavel. Os Padres curaram-no 
e escapou (215). Estandio Anchieta como refém entre 
os índios de I peroig, veio um com intenção, ao que parece, 
de o matar. Caíndo doente, oorrompeu-se-lhe a mão, in
chando-lhe todo o braço. O tratamento consistiu em ex
cizar profundamente a palma da mão com uma lanceta: 
e o doente recuperou a saúde (216). 

(212) Anch., Cartas, 100. 
(213) Nóbrega, Cartas do Brasil, 183-184. 
(214) Anch., Cartas, 146, 148, 162. 
(215) Cartas Avulsas, 374. 
(216) An~., Carias, 227-228. 
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o modo como operavam os Jesuítas, naqueles primei
ros passos da cirurgia brasileira, está expresso nesta pas-

, sagem: Era a grande epidemia de varíola de 1563-1564. 
Os índios mandavam fazer "umas covas longas à ma
neira de sepultura, e depois de bem quentes com muito 
fogo, deixando-as cheil1s de brasas e, atravessanJdo paus 
po,r cima e muitas ervas, se estendiam ali tão cobertos de 
ar e tão vestidos como êles andam, e se assavam, os quais 
comum.ente depois morriam, e suas carnes, assim com 
aquele fogo exterior como com o interior da febre, pa
reciam assadas. Três dêstes achei, revolvendo as casas, 
como sempre fazia, que se começavam a assar, e, levan
tando-se por fôrça do fogo, os . sangrei e sararam pela 
bóndade de Deus. A outros, que daquele pestilencial mal 
e9tavam muà mal, esfolei parte d}a:s pernas e quás,i a todos 
os pés, cortando-lhes a pele cdrrupta oom uma tesoura, 
ficando em carne viva, coisa lastimosa de ver, e lavan
do-lhes aquela oorruçãb com água quente, com o que 
pela bondade do Senhor sararam ; de um em especial me 
recordo que oom as grandes dôres não fazia senão gritar, 
e, gastado já todo o corpo estava em ponto de morte, 
sem saber seus pais que lhe fazer, senão cho,rá-lo, o qual, 
como lhe coirtámos com uma tesoura tôda aquela corru
ção dos pés e os deixámos esfolados, logo começou a se 
dar bem e cobrou a saúde. 

~ gente miserável, que em semelhantes enfermidades 
nem sabem nem têm com que se curem, e assim todos 
confugem a nós outros, demandando ajuda, e é necessário 
socorrê-los não só com as medicinas, mas ainda muitas 
vezes com lhes mandar a levar de comer e d~r-lho por 
nossas mãos. E não é muito isto com os índios, que são 
paupérrimoSI: os mesmos Portugueses parece que não 
sabem viver sem nós outros, assim em suas enfermidades 
próprias, como de seus escravos: em nós outros têm 
,médicos, boticário~ e enfermeiros; nossa casa é botica de 
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todos, poucos momentos, está quieta a campaínha da por
taria, uns idDs, outros vindos a pedir diversas cousas, 
que só o dar recado a todos, não é pouco trabalho, onde 
não há mais que dois ou três que atendam a isto e a 
tudo o mais" (217). 

Flebotomia 

A flebotomia estava muito em voga na Europa. Os 
Jesuítas também a utilizavam em larga escala. Não tar
dou, porém, a suscitar-se um caso de consciência. É in
teressante examiná-lo rapidamente e a solução que teve, 
porque daqui se -infere o espírito com que procediam: 
fim caritativo e humanitário. Fora disso, não. 1 

Conta Simão de Vasconcelos que Santo Inácio, con- · 
sultado sôbre se os Padres poderiam ou não exercitar a 
fllebotomia, respondeu que a tudo se estenclia a cari
dade (218) . 

Nada tem de inverossímil a resposta do Santo. Mas 
achamDs que pouco depois estava proibida essa prática e 
que ·sempre houve tal ou qual resistência contra ela. Em 
1578 regularizou-se o assunto. 

Como se sabe, uma das irregularidades canónicas para ' 
a admissão às orde.ns sacerdotai,s ou _para o seu exercício 
é o homicídio voluntário. 

Inclui-se nesta irregularidade o uso da medicina e da 
cirurgia "se dela resulta a morte". Tratando-se de mé
dicos de prof is são, êst.es casois fatais são contingências da 
arte, sem outras conseqüencias. No sacerdócio, traz a 
suspensão ipso-farto. Daqui, o ser a sangria uma fonte 
de escrúpulos para gente de fé. A-fim-de se atalharem, 

(217) Anc.h., Cartas, 239-240. 
(218) Vasc. Vida do P. Joam d'Almeida, p. 74, Lisboa, 1658; 

lcl., Cr6n., I, 162. 
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proibiu-se. Todavia nisto, como em muitas outras ma
térias, o Brasil necessitava de uma legislação ·especial. Os 
Padres recorreram portanto a Ro.ma, para que se levan
tasse a proibição, ainda que fôsse com dispensa do Papa. 
Por um lado, não se via inconveniente em que êsse mister 
fôsse desempenhado por Irmãos coadjutores leigos: por 
outro, a sangria, entãd em voga, parecia necessária em 
certos casos urgentes, numa terra onde não havia "físicos 
nem barbeiros", e, quando houvesse, não se podia contar 
com êles nas aldeias. . Diante de tais motivos respondeu 
o P . Geral af irmativamente, dizendo que os Irmãos coad
jut,ores temportui s, não sendo saoerdotes n,em se destinados 
a êsse estado, ficava afastada a hipótese de irregularidades 
canónicas. Recomendava contudo que só se usasse em 
caso de verdadeira urgência, e o Irmão, encarregado de 
a fazer, f ôsse experimentado e apto. Acima da preceito 
eclesiástico, positivo, colocava-se o "preceito natural da 
caridade" (219). . 

Com isto, vinca-se o espírito da concessão. E ex
pressa-o mais claramente o Visitador, Cristóvão de Go.u
veia, em 1586: "Ninguém dos Nossos sangrará, por si 
mesmo, senão em urgente necessidade, se a doença for 
grave, e nãlo houver outrem que o faça" (220). Por ou
tras palavras : praticar a sangria, fora de caso1 de urgên
cia, não é da competência dos Jesuítas, mas dos profis-. . ) 

s10na1s. 
Ora, durante muito tempo, não os houve. Por isso, 

nos primeiros anos, foram os Padres os verdadeiros peri
tos da arte. 

Movidos, portanto, pela necessidade, e urgência dos 
casos, afiaram os canivetes de aparar penas ( as lancetas 

(219) Algumas cosas que de la Provinda del Birasil se pro
ponen a nuestro Padre General este afio de 1579 y respuestas a 
elas. - Eras. 2, 29 v., 45. 

(220) Eras. 2, 145 v. 
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chegaram depois), e meteram mãos à obra. Acudiram "a 
todo o género de pessoas, Portugueses. Brasis, servos e 
livres ", sobretudo nas Aldeias, aos índios, onde os Padres 
"os sangram" e curam em tôdas as suas enfermida
des (221). 

A experiência mostrou que as siangrias eram · úteis 
naqueles climas tropicais quando sobrevinham os grandes 
calores, pelo mês de Dezembro. Tal prática tinha não 
só carácter curativo, mas também, como êles diziam e 
criam, profiláctico, para prevenir "priorezes" (222). Nas 
epidemias de 1561 verificou-se, na vila de S. Paulo de 
Piratininga, que "pela mesma diligência que os Irmãos 
nisso punham, não morreram ali tantos como noutras par
tes onde isso faltava" (223). 

. A flebotomia, uma vez regularizado o seu uso, foi pra
ticada com mais ou menos êxito até ao século XVIII. 

Na Collecção de Receitas, que adiante veremos, en
contra-se um excelente desenho a côres com o sistema 
venoso para ensinar o melhor modo de a fazer. • 

Epidemias 

O Brasil . foi tnuitas vezes fustigado por grandes 
" pestes", "epidemias", ou "doenças gerais": " bexigas, 
priorizes, tabardilho, câmaras de sangue, tosse e catarro". 

(221) Martim da Rocha, Carta de Setembro de 1572, Bibl. 
Nac. de Lisboa, fg. 4532, f. 33 v. ; Anch., Cartas, 63, 151, 178-179; 
Cartas Anmlsas, 260·261, 450; Vasc., Cr,hi. I, 57, 162, Vida do 
Ven. P. Anchieta, 31, Lisboa, 1672. 

(222) Anch., Cartas, 179. 
(223) Anch., Cartas, 173, 178, Sôbre os barbeiros de S. Paulo 

cf. Alcântara Machado, Vida e Morte do BandeiranJ:e, p. 95 ss., 
S. Paulo, 1929. 

,. - a 1 V •••11.tt 
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Nestas ocasiões, os Padres não descansavam e nisso gas
tavam a vida (224). 

Havia o sarampão, a mals.ria ou impaludismo, a que 
já alude Nóbrega em 1549. De impaludismo adoeceram 
alguns Padres e· dêle morreu o P. Diogo Jácome. São 
as terçãs ou quartãs renitentes, "as terríveis maleitas, a 
mais mortífera das epidemias nacionais, novidade velha de 
séculos" , (225). Estas manifestações maláricas eram o 
mais grave da patologia indígena. Outra epidemia, que 
causava muiitas vítimas: câmaras de sangue ou desinteria 
hemorrágica ( 226). 

Era extrema a depressão de ânimo por ocasião das 
epidemias : •" Muito trabalho nos dá a imaginação desta 
gente nos tais tempos de doenças, porque quási tantos 
parece que morrem dela como da peste". 

Uma pobre mulher a quem morreu o marido que ela 
muito amava, "se foi lançar na rêde, dizendo : quero mor
rer. E assim morreu,. deitando-se muito sã" ( 227). 

De tôdas as epidemias, a que fêz maiores estragos, 
e ''cuja existência é assinalada várias vezes, foi a varíola. 
Grassou de forma violenta em 1563. Morreram "30.000 
no espaço de 2 oq 3 meses" ( 22.8) . 

(224) Anch., Cartas, 323; Cartas Avulsas, 258-259; AnchJ 
Eras, 15, 325 (Ca•rta de 1 de Janeiro de 1581; Annuae Litt. 1581, 
p. 106, Roma, 1583. Ne&ta epidemia, que durou 3 meses, chega
vam a morrer nas aldeias 5 pessoas por dia. Fernão Guerreiro, 
Relação Anual, I, 2.• ed. Coimbra, 1931, pág, 391. 

(225) Afrânio Peixoto, in Cartas A'VUlsas, nota 26, ,p. 85. 

(226) Anch., Cartas, 173; Vas., Cr6n. II, 116; Blasques, 
Cartas Avulsas, 405-406. 

(227) Leonardo do Vale, Cartas Avulsas, 388. 
(228) Discurso das Aldeias, -in Anch., Cartas, 356; Cartas 

Avulsas, 405-406; Vasc. Cr6n. III, 1-2. · Também ficou célebre 
a epidemia de •bexigas de 1597 (Anua de 1597, Eras, 15, 430; 
Tolosa, Eras. 15, 433. 
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:a quási milagre não sucumbirem os ,Padres a estas 
epidemias. Pelas câmaras de sangue foram contagiados 
várias vezes; pela varíola, r,iras. Leonardo do Vale dei
xou-nos dos efeitos desta enfermidade uma descrição ex
tremamente realista, que recorda a peste de Milão de I 
Promessi Sposi de Manzoni (229). Os Jesuítas assis
tiam aos doentes ( curavam-n'os; e "muitas vezes lhes 
ficava a pe'.e e carne elos doentes pegadas nas mãos; e 

. o cheiro era tal, que se não podia sofrer" (230). 

Assistencia domiciliária e hospitalar 

As epidemias eram esporádicas. Mas sempre havia 
doentes. Uma das forma,s da caridade cristã é a visita 
aos enfermoo. Os Padres p~aticaram-na sempre. E tam
bém nestas visitas, não se contentavam só com boas pala
vras. "Aconteceu que uma velha pobre tinha um filhQ 
entrevado e todo chagado". A pobre mãi trabalhava 
para o filho; mas um dÍlili adoeceu e "não havia quem 
desse um jarro de água a um nem outro e depois 
que os vizinhos viram que os Nossos os visitavam, fa
zendo-lhes a cama, que também lhes acudiam de esmolas 
e lhes lavavam os vasos, varriam a casa e traziam água, 
lenha para o fogo, e comer, ficaram tão envergonhados 
e comovidos com êste exemplo, que daí em diante não se 
contentavam com os ir a casa servir com seus escravos e 
escravas, mas, por si mesmos, os visitaram e socorreram ; 
de maneira que, não havendo dantes quem lhes lavasse 
uma camisa, ainda que pagassem muito bem à lavadeira, 
por se arrecearem todos d::, mal que era contagioso, houve 
depois mulheres, que tinham bem por quem o mandar 
fazer e não queriam senão por suas próprias mãos lavar 

(229) Cartas Avulsas, 382-384, 390, e notas de Afrânio, p. 394, 
(230) Discurso das ,11/deias, em Anch., Cartas, 380, 238-240. 
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as Qamiisas, 1ençóis e tudo mais, e f,ina.lmente daí por 
diante não lhes faltou nada do necessário, nem escravos 
que lho ministrassem. Deus Nosso Senhor, por cujo 
amor êles o faziam, lhes diga no dia de Juízo aquilo que 
há de dizer aos que tais obras por seu amor nesta vida 
fazem, e a nós outros dê graça, para que demos sempre 
o exemplo que todos de nós esperam, tendo os olhos pos
tos em nós, como em lume que de noite aparece aos que 
andam em trevas" ( 231 ) . 

Assistência caridosa, assistência médica, e, também, 
assistência alimentar. Nas aldeias, cada dia, iam os Pa
dres visitar os doentes ; se viam quie tinham necessidade 
dalguma coisa, acudiam-lhes com ela (232). Só numa 
aldeia faziam comida para "60 e 70" pessoas e, se lhes 
os Padres faltavam com isto, faltava-lhes o remédio (233). 
Na grande epidemia de 1597, além disso, pôs-se o carro 
_do colégio à disposição dos doentes para carrear os géne
ros mais indispensáveis à vida, como água, legumes, fruta, 
efc. (234). · 

Além dos domicílios visitavam os Padres os hospitais 
onde os havia (235) e em 1574 introduziram êles próprios 
nas suas Aldeias enfermarias e hospitais para os po
bres (236). 

Teriam os Jesuítas fundado a Misericórdia do Rio 
de Janeiro? Conta Vasconcelos que ao chegar ao Rio a 
Armada de Diogo Flores Valdez trazia muitos doentes, e 
Anchieta "deu traça que se lhe assinalasse casa de hos-

(231) Cartas Avulsas, 493. 
(232) Discurso das Aldeias, in Anchieta, CMtas, p. 381. 
(233) Disrnrso das Aldeias, in Anchieta, Cartas, p. 380. 
(234) Ann. Litt. 1597, p. 493-494, N eap. 1607. 
(235) Fund. de la Baya, 23v (98) ; Cartas Awlsas. 187. 
(236) Caixa, Bras. 15, f. 260: c:infirmis pauperibus valetu-

dinMia». Cf. Fund. de la Baya, Eras. 12, f. 37v ( 113): cEste 
afio [de 1574], se ordenó que uuiesse hospifa! en cada aldea>. 
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pital que té então não havia naquela cidade" (237). In
feriram daqui alguns historiadores que êle fundara a Santa 
Casa da Misericórdia (238). 

Capistrano de Abreu acha mais provável que a Mi
sericórdia existisse desde o comêço da cidade (239). So
mos da mesma opinião por dois motivos positivos : por
que a 25 de março de 1582, data em que a Armada de 
Flores Valdez aportou ao Rio, relata Sarmiento que ao 
chegarem à cidade "os confrades da M isericordia dêste 
povo receberam os doentes, e, com a sua pobreza, na 
verdade muita, começaram a curar os doentes" ( 240). . 

Segunda e principal razão: uma Carta Ânua, inédita, 
assinada pelo próprio Anchieta, contando o que se fazia 
em diversas partes do Brasil, ao falar do Rio, porme
noriza oomo os Padres e moradores receberam e trata
ram os doentes daquela Armada; e, dando relêvo ao entu
siasmo com que o povo, e em particular os índios das 
Aldeias, construíram casas para os doentes, diz expres
samente que as construíram por êles "não caberem no 
hospital" (241). 

Existiam, portanto, hospital e confrades da Miseri
córdia no Rio de Janeiro antes de 1582, ano em que 
chegou a Armada de Flores Valdez. 

(237) Vasc. Vida de Anchieta, p. 270-271. 
(238) Cf. Madureira, A Liberdade dos lndios, I, p. 24-25, 

onde cita Brasílio Machado, Barão de Studart, José Vieira Fa
zenda e Fr. Agostinho de Santa Maria. 

(239) Cf. Madureira, loco cit. 
(240) Sarmiento, Relaçion de lo suçedido a la Armada Rea.4 

de su Magt. en este viage del Estrecho de Magallanes. Rio 
Janeiro, 6 de janeiro de 1583, publicada por Pastells, El descubri
micnto del Estrecho de Magallanes, p. 586, Madrid, 1920. 

(241) ... in domibus praesertim conficiendis ( cui operi 
nostri Indi diligente!' insudarunt) quibus male affeati reciperentur, 
n11llate1ms enim eos hospitale capicbat, q,uamquem multi in navihus 
remanerent - Carta da Baía, 1 de Janeiro de 1584, Bras. 8, f. 5; 
Ani1uae Litt. 1583, p. 203, Romae, 1585. 



206 SERAFIM LEITE 

Desde quando? 
Cremos, repetimos, que a Misericórdia seja cceva da 

fundação da cidade. Onde quer que os Portugueses se 
estabeleciam fundavam Misericórdia, como em Santos e 
na Baía (242). 1 

Aliás consta que a Misericórdia do Rio de Janeiro 
já existia, pelo menos, em 1570 (243). 

Quere dizer, se quiséssemos dar à Misericórdia da 
capital do Brasil origem jesuítica teríamos que pronun
ciar o ncrne de Nóbrega, Superior do Rio desde 1567 a 
1570, período em que ela sem dúvida se fundou. Mas 
para quê atribuir aos Jesuítas glórias incertas, se lhes 

. sobejam as verdadeiras? Certo é que o Co'.égio do Rio, 
por ocasião da chegada da armada, lhe prestou serviços 
extraordinários, promovendo a construção de pavilhões 
hospitalares, distribuindo remédios, comida, carne, peixe 
e farinha. não só pelas casas como na portaria do Co
légio. Vasconcelos faz ainda recair todo o louvor destas 
benemerências sôbre Anchieta ( 244). 

Anchieta era bem capaz disso e de mais. Todavia, 
·o reitor do colégio de 1582, portanto o responsável ime
diato de tôda a actividade do mesmo colégio, era o P. Pero 
de Toledo. 

Doenças venéreas 

Discute-se, se a sífilis foi da Europa para a America 
ou se veio da América para a Europa. Karl Sudhoff, 

(242) Já a 6 de Nov.0 de 1549 existe uma ordem de paga• 
mento a favor de Diogo Moniz, «Provedor do Hospital desta 
cidade do Salvadon (Doe. 1-list. XIII, p. 327). 

(243) Cf. Duarte Nunes, Almanac H istori::o: Npticia dtJ 
Fimdação da Santa CastJ da Misericordia, - Rev. do Inst. XXI. 
p. 158-159). 

(244) Vasc., VidtJ de Anch, 270-271. 
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director do Instituto de História de Medicina da Univer
sidade de Leipzig, manifesta-se contrário à origem ame
ricana da sífilis (245). Ricardo Jorge aceita-a sem a 
menor hesitação (246). Carlos França também é favo
rável à origem americana. O principal argumento é o 
seguinte testemunho do Padre Anchieta, referindo-se à 
lagarta preta ( soca una) semelhante à centopeia. É uma 
lagarta comprida e preta, de cabeça vermelha, com pêlos 
compridos venenosos, que excita o libido. " Os índios 
costumam aplicá-las às partes genitais, que assim excitam 
para o prazer sensual. Incham elas de tal modo que em 
três dias apodrecem, donde vem que muitas vezes o pre
púcio se fura em diversos lugares, e algumas vezes o 
mesmo membro viril contrae uma cocrrução incuravel. 
Não só se tornam feios, pelo aspecto horrível da doença, 
como também mancham e inficionam as mulheres com 
que têm relações" (247). 

Aquela ulceração, seguida de adenites, o contágio se
xual. a certeza de que a maior parte dos agentes pato
génicos de vertebrados tiveram por hóspedes primitvoo 
invertebrados, leva Carlos França a ver naquele facto a 
origem da sífilis: "quem sabe, pregunta êle, se o tre
ponema de Schaudinn não será o descendente adaptado 
ao homem dalgum organismo parasitando as lagartas, a 
aue em 1560 se referia Anchieta? Os nossos actuais co
nhecimentos parasitológicos não permitem considerar ri
dícula esta ideia" (248). 

(245) lnvestigación :v Progreso, Madrid, Setembro de 1929. 
(246) Ricardo Jorge, La M édicine et les M édicins dan.r 

l'e.t·pansion 1no1idialc des Portugais, p. 4, Lisboa, 1935. 
(247) Anch., Cartas, 116, 136; Gabriel Soares, Tratado 

Descriptivo do Brasil, 246, 286-287, Rio, 1879. 
(248) Carlos F•rança, Os Portugueses do século XVI e a 

Hist. Np,tural do Brasil, in Re1.1. de Hist. vol 15, p. 64, Lisboa, 1926. 
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Até ao século XIX andaram confundidas as doenças 
venéreas e a sífilis. Abrangiam-se tôdas, entrê nós, com 
o nome de mal gálico ( em França era mal americano) . 
Pois, logo em 1549, escreve o Padre Manuel da Nóbre
ga: "a terra é sã; desde que aqui estamos nunca ouvi 
dizer que morresse algum de febre, mas somente de ve
lhice e muitos de mal gálico" (249). Diogo Jácome 
conta o caso de um homem, que há muitos anos vivia' 
11a terra, doente; padecia dos males "comuns aos que ao 
pecado da luxúria se dão . .. assim está conúdo de cha
gas" (250). Afrânio Peixoto, que também é médico, não 
infere que fôsse necessàriamente a sífilis; poderiam ser 
"llei.shamainoses cutâneas" ou "discrásicas uloern.ções- de
vidas a ancilostomose". (251). 

O certo é que destas doenças venéreas (sífilis ou 
outras), se sofria no Brasil à chegada dos Jesuítas. E 
êles as trataram como souberam e puderam. A mulher 
antiga de um Portuguê.s, com quem vivera 40 anos, es
tava atacada dessa terrível düfença. Assistiram-lhe até à 
morte, tratando-a, espiritual e medicalmente, os Padres 
Afonso Braz e Gaspar Lourenço. Ela tinha "corrutos 
os membros secretos ( esta era sua enfermidade, que é 
mui comum nestas mulheres do Brasil ainda virgens)", 
esclarece Anchieta (252). 

Por êstes e outros tratamentos, chama o Prof. Lopes 
Rodrigues a Anchieta o primeiro ginecólogo do •Brasil. 
O epíteto não deixa de ser ambicioso; corresponde, com
tudo, mais generalizado, à verdade dentro da relatividade 
dos tempos. 

(249) Manuel de Nóbrega, Cartas do Brasil, 111, Rio, 1934. 
(250) Cartas Avulsas, 103. 
(251) Cartas Avulsas, nota ·56, p. 107. 
(252) Anch., Cartas, 148-149. 
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Cura do can~ro? 
, Para Anchieta o cancro curava-se no Brasil, e diz 
como: "Aquecem ao fogo um pouco de barro bem amas
sado, com que se fazem vasos; e, tão quente quanto a 
carne a possa suportar, o aplicam aos braços do cancro, 
os quais morrem pouco a pouco; e tantas· vezes repetem 
êste curativo até que, mortas as pernas, o cancro se solta 
e cai por si". , 

Esta experiência tinha-se feito pouco havia numa 
mulher, e com resultados felizes (253) . 

Seria verdadeiramente um cancro, dêstes que em me
dicina se chamam epiteliomas, sarcomas, . etc.? Os espe
cialistas inclimam-se a dizer que não. Assim Olivério 
Mário (254). Carlos França chama-lhe cautelosamente 
neoplasia, sem especificar mais. Contudo, acrescenta: 
"Não se poderá ver nesta terapêutica indígena, descrita 
por Anchieta, uma antepassada da diatermia empregada 
em nossos dias? Não haveria nêsses barros quaisquer 
substân,cias radioactivas?" (255) 

Medicamentos 
Os Padres levaram consigo os remédios indispensá

veis para a travessia do Atlântico, e para as primeiras 
necessidades. Mas, em chegando à terra, viram-se na 
contingência de ampliar a reserva, bem escassa, dos seus 
remédios. Entre os Padres das primeiras expedições f o
ram alguns doentes. E é curioso verificar que foram 
precisamente ds mais atacados os que melhores serviços , 

\_ prestaram, talvez pela própria experiência. João Gon-

(253) Anch., Cartas, 113. 
(254) Anch., Cartas, 133, 
(255) Os Port. do século XVT e a Hist. Nat. do Brasil, 

in Rev. ele Hist.., vol. 15, p. 57, Lisboa, 1926. 
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çalves e José Anchieta, doentes no Colégio de Coimbra, 
repartiram a sua actividade no Brasil: o primeiro na Baía, 
o segundo na Capitania de S. Vicente. Anchieta, que fi
cou no sul, arribou da sua doença, porque "os opilados e 
meio doentes", vindo para Piratininga, saram (256). O 
que um era no sul, outro era na Baía. Entre as muitas 
curas que operou o Padre João Gonçalves, antes de fale
cer, conta-se a de certa índia "que estando mui aOI cabo, 
de câmaras, e não tendo remédio os parentes com que 
as estancar, lhe fêz uns emplastros com almécegas e azei
te (porque cá não há outros materiais) e logo a deu 
sã" (257). 

Além dos remédios indígenas, as plantas medicinais. 
Nóbrega, em 1561, manda para bs doentes de Portugal 
algumas cooservas, cujos efeitos terapêutico_s especifica: 
"ananazes para dor de pedra, os quais, pôsto que não 
tenham tanta virtude como verdes, todavia fazem pro
veito. Os Irmãos, que lá houvesse desta enfermidade 
deviam ,de vir para cá, porque se achariam cá bem, como 
se tem por experiência. Vão também marmeladas de ibas, 
camucis, caraz~ses para as câmaras" (258). ' 

A respeito do tabaco, escreve: "nesta terra tôdas as 
comidas são difíceis de desgastar, mas Deus remediou a 
isto com uma herva cujo fumo muito ajuda a digestão 
e a outros males corporais e a purgar a fleuma do estô
mago" (259). Anchieta descreve a ipecacuanha e outros 
arbustos purgativos numa relação em que trata expressa
mente das plantas "úteis à medicina" ( 260). 

(256) Anch., Cartas, 63, 
(257) Cartas Avulsas, 162; Anch., Cartas, 178. . 
(258) Nóbrega, Carta de 12 de Junho de 1561, Eras, 15, 114. 
(259) Nóbrega, Cartas do Brasil, 11-112; Fernão Cardim 

chama-lhe «erva santa>. - Tratados da T.e"a e Gente do Brasil, 
p, 75-76. Rio, 1925. 

(260) Anch., Cartas, 127. 
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Fernão Cardim compõe expressamente uma informa
ção a-respeito-do Clima e Terra do Brasil e de algumas 
cousas notáveis qu,e se acham assim na terra c01no no 
mar, de interêsse médico evidente. Um dos capítulos 
trata das ervas que servem de mezinhas, onde descreve as 
propriedades curativas de 14 espécies de plantas. Ao 
corrente do saber do seu século, "especialmente da ciên
cia médica", diz Rodolfo Garcia, eram-lhe familiares os 
tratados do médico sevilhano Manardes, "como seriam os 
de Clusius, Garcia ela Horta e outros" (261). 

A Informação do Brasil para Nosso Padre, atribuida 
a Anchieta, mas que nos Arquivos da Companhia tem a 
assinatura autógrafa de Cristóvão ele Gouveia ( o estilo é 
de Fernão Cardim, seu secretário), traz, além doutras 
notícias de interêsse médico, a que já nos referimos, uma 
secção sôbre higiene alimentar. 

Não menos valioso é o tratado que Francisco Soares 
nos deixou, De algumas cousas mais notaveis do Brasil 
e de alguns costumes dos I11dios. 

O capítulo 2.0 da 2.ª Parte trata das "ervas [de] que 
Dioscórides não teve conhecimentos nem f êz menção 
alguma" (262). ' 

(261) Fen1ão Cardim, Tratados do Terra e Gente do Brasil, 
p, 28, 33, 73. 

(262) Rev. do ln.rt. Hist. e G. Brasileiro, vol. 148, p, 402. 
Sôbre o autor desta obra, considerado anónimo, publ cámos na 
Brotéria, vol. XVII, p. 93-97 (1933), um estudo, JJropondo, como 
solução provisória, o nome de Luiz da Fonseca. Depois disso, 
achámos na Biblioteca de la Academia de la Historia, de Madrid, 
Jesuítas, 119. n.0 254, um ms. com êste título cDas cousas do 
Brasil & costumes da terra, polo p. Francisco Soares>. :Êste ms. 
omite a parte histórica do coméço; mas da parte propriamente 
naturalista e científica fica desvendado agora o Autor: Francisco 
Soares. A êle quadram, efectivamente, as considerações que fize
mos sôbre Luiz da Fonseca. E tem a van tagem sôbre aquele de 
aparecer agora o seu nome expresso. Por êste tempo existiam 
no Brasil dois Padres Jesuítas com o mesmo nome de Francisco 
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Carlos França, numa série de monografias já estu
dem a contribuição dos Jesuítas para a cultura científica 
em geral. Em "Os Portugueses da Renascença, a, medi
cina tropical e a parasitologia", fala dalgumas 'doenças 
descritas e caracterizadas pelos Padres 'Fernão Cardim e 
Jos~ de Anchieta (263); em "Os Portugueses do século 
XVI e a fauna brasHeira" anota as observações de ani
mais até então desconhecidos, feitas por êles (264) ; e 
em "Os Portuguleses do século XVI e a História Natu
ral do Brasil" (265), examina os escritos daqueles mes
mos Jesuítas, a que junta Nóbrega e Gaspar Afonso. A 
êstes podemos acrescentar nós Francisco Soares. Diga
mos de passo que Soares, Anchieta e Cardim descrevem, 
um século antes de Redi, a sede dental do veneno ofídico. 
"A peçonha [ da jararaca] vem das gengivas e cone por 
um rêgo que o dente tem, como eu o vi" - diz Fran-
cisco Soares" (266). ' 

Os Jesuítas sempre foram homens práticos. As suas 
, observações não ficavam só no campo da especulação. 
Gradativamente, todos êstes elementos da flora e da fau
na americana se utilizaram na sua farmacologia. A qui
na, que os Jesuítas revelaram ao mundo, levou muito 

Soares. Deve tratar-se do que voltou à Europa em 1589 com 
o Visitador Cristóvão de Gouveia e com o P. Fernão Cardim. 
Cativos dos piratas franceses, a 6 de Setemhr<>i o P. Francisco 
Soares tomou terra na Biscaia alguns dias depois, a 15; e dali 
veio por terra até Bragança (Cardim, Tratados, 367-371). O 
P. Francisco Soares já es·tava em Lisboa a 1 de Dezembro, e 
tinha «muitos anos> de Brasil. - Lus. 70, 290 v. 

(263) O Instituto, vol. 73, p. 4-41, Coimbra, 1926. 
(264) Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Univer

sidade de Coimbra, série 1, n.0 9, Coimbra 1926 
(265) Rey. de Hist., vol. XV, p. 52. 
(266) Francisco S0a1"es, op. cit., p. 396. 
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tempo o nome de "mezinha dos Padres da Compa
nhia': (267) . 

Para veicular as tisa.rm.s, havendo falta de vinho nia 
terra, prepararam uma beberagem de milho cozido a que 
adicionaram mel, muito mais fácil de achar (268). O 
mel servia também "para curar feridas". · 

Em cada um dos colégios e nas principais, residên
cias, onde se criavam e viviam muitos Irmãos e Padres, 
havia uma parte principal do edifício, bem orientada e 
com as condições higiénicas requer-idas, segundo aliás as 
ideias do tempo, mas não inferiores a elas.: era a enfer
maria. "A enfermaria da Baía está mudada em outra e 
o tratamento dos enfermos o melhor que se pode dar" 
(269). Anexa, havia a. farmácia, de que se abastecia 

. também a gente de fora . E, em casos de epidemia ou 
calamidade pública, a botica do colégio era a botica de 
todos (270). Estas boticas dos Jesuítas tornaram-se fa
mosas. Com o andar do rempo foi-se enriquecendo a 
sua farmacopeia, sobressaindo com renome quási lendário 
a Triaga Brasílica. Por ocasião do sequestro do Colégio 
da Baía, diz o desembar·g-c:ldor, que procedeu ao arrola
mento, que êste remédio tinha grande consumo "por ser 
pronto o seu efeito e que não fal taria quem désse pelo 
segrêdo três ou quatro mil cruzados" (271). 

Considerava-se perdida a fórmula desta extraordiná
ria triaga. Possuímo-la. E' longa demais para se trans-

(267) Luiz Gonzaga Cabral, Jesuítas no Brasil, ,p, 215-Z.16, 
S. Paulo, 1925. 

(ló8) Anch., Cartas, 44. 
(269) Pero Rodrigues (1598), Bras. 15, f. 468. 
(270) Ca,·tas Av11lsqs, 451. 
(271) Oficio do Desembargador Francisco Antônio Berquó 

I
da Silveira Pereira (para Tomé J. Côrte-Real), da Baía, 30 
de Julho de 1760, no Arquivo Hist. Colonial, Baía, n.0 5018. 
Cf. Inventário de Castro e Almeida, Ann. da Bibl. N. do Rio 
de Janeiro, XXX, p.' 401, · 
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crever aqui. Mas daremos notícia do manuscrito onde se 
encontra, livro precioso, que se publicará um dia. 

Eis sumàriamente, as suas características: 

Coleção de Varias Receitas e segredos particulares das 
principais boticas da nossa Companhia de Portugal, da 
índia, de M acao, e do Brazil compostas, e experimen
tadas pelos M clhores M edicos, e B oticarios mais célebres 
que tem havido nessas partes. Aumentada com alguns 
-índices, e notícias curiosas e necessárias para a boa di
reção, e acerto contra as enf crmidades. 

Desenho pequeno de um coração encimado pela cruz. 

Em Roma ano M.DCC.LXVI. Com todas as licen
ças necessárias. 

Mede 134 X 200 mm. e tem 10 + 610 + 22 pá
ginas de índice e um desenho no fim, a côres, represen
tando um homem e o sistema venoso com o, modo de 
se fazer a flebotomia. 

Abre com uma "Dedicatória ao Coração Santíssimo 
de JESUS ". 

Uma gravura grande, a côres, do mesmo Coração ro
deado de anjos e querubins. 

Prólogo. 
, Pág. 1 - Agoa Cordial, etc. 

Está distribuido pelo abcedário. Cada uma das le
tras A, B, C, D. . . é um desenho à pena, primoroso, 
quási sempre com um ou dois animais, cuja inicial co
meça com a letra respectiva, como fazem alguns dicioná
rios modernos. 

De letra a letra, há algumas páginas em branco, des
tinadas a receber novas receitas. 
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Além da Triaga Brasílica encerra outras notícias sô
bre medicamentos e irmãos farmacêuticos dos Colégios 
do Brasil (272). 

* * * 
Lopes Rodrigues, já citado, Prof. das Universidades 

de Belo-Horizonte e Rio de Janeiro, publicou há pouco 
um volume intitulado Anchieta e a Medicina. Condeco
ra-o com os títulos de clínico, cirurgião, higienista, para
sitologista, psicoterapeuta, naturalista, ginecólogo, e até 
parteiro, ainda que não nos parece que êste último tí
tulo se possa definitivamente sustentar, dado que só consta 
d~ dois casos, e neles o Jesuíta não interveio junto da 
parturiente, mas só com a criança recem-nascida e aban
donada (273). Lopes Rodrigues manteve-se dentro do 
seu objecto, que era Anchieta, a quem chama GaJ,eno 
Jesuítico do Brasil. Ampliando nós o quadro a todos os 
Jesuítas, a êles em geral, uns mais outros menos, perten
cem aqueles títulos. E àqueles títulos deve-se juntar o 
de farmacólogos distintos como se prova pela sua mes
ma actividade e pela Collecção de Receitas, que revelamos. 

A-pesar-das apreciações competentes dos especialistas 
e médicos, não nos iludimos. Sabemos que, diante dos 
extraordinários progressos da medicina e da cirurgia mo-

(272) Op. NN. 17. :8ste manuscrito, quando se publicar, 
prestará serviços não só à história da medicina no Brasil, mas 
no Oriente, onde os Jesuítas realizaram obra notável, em particular 
no Japão. Cfr. Dorotheus Schilling O. F. M., Das Schulwesen 
der Jesuite,i ili Japan (1551-1614). Münster in Westf., 1931, e 
Dr. Arlindo Camilo Monteiro, De l 'inf luence portugaise au J apon, 
pp. 19 ss., Lisboa, 1935. • 

(273) Anch., Cartas, 218-219. Achamos também um caso 
de intervenção com à parturiente, em 1568, mas não se nomeia 
o Padre. O facto é narrado pelo P. Baltazar Fernandes e parece 
tratar-se dêle próprio: e Se porventura acontece aliUill achar-se 
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derna, aquelas práticas e tratamentos do século XVI farão 
sorrir complacentemente. Não nos fazem sorrir também 
,os mestres e especialistas de então, a ''.Polianteia Medi
cinal" de Curvo Semedo, por exemplo? Só na perspe
ctiva do tempo se pode julgar com just~za a actividade 
dos nossos antepassados. E é in~gável que os Jesuítas 
do Brasil, dentro da sua multíplice actividade, souberam 
também, nesta matéria, escrever uma página. científica e 
humanitária, digna de especial menção na história geral 
da Cultura Portuguesa através do mundo. 

in extremis, se nos dão recado, quando quer que seja, quer chova, 
quer faça sol, quer de noite, quer de dia, uma légua e mais, 
corremos quanto podemos pera chegar ao pobre com remédio da 
alma como do corpo. Aconteceu que dando-nos recado de uma 
índia, que não era cristã, que estava pera morrer de parto, tanto 
que o soubemos fomos muito depressa ; chegando, j á quasi não 
.falava. Aparelhamo-la e baptizamo-la; e depois que acabamos 
de entender na cura espiritual, entendemos também na coqioral, 
pola necessidade assim o pedir, por remédios que lhe fizeram pera 
beber. E quis Nosso Senhor, poc sua misericordia, que uma e 
outra obrassem,. - Cartas AV1i/sas, 500-501. 



XIV 

CONQUISTA E FUNDAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO 

A-pesar-d~ destruido o forte de Coligny em 1560, 
Mem de Sá não pôde ficar no Rio de Janeiro "por não 
ter o Governador ~nte para logo o povoar e fortifi
car como convinha" (27 4). Ora a fortaleza podia reer
guer-se. E' o que expõe o Padre Manuel da Nóbrega 
ao Cardial Infante, lembrando a necessidade de se po
voar o Rio de Janeiro e de "fazer-se nele outra cidade 
como a Baía, porque com ela ficaria tudo guardado, 
assim a Capitania de S. Vicente como a do Espírito 
Santo, que agora estão bem fracas". Tal emprêsa de
ve-se tomar · a peito, encarecia êle, "porque a fortaleza 
que se desmanchou, como era de pedras e rocha, que ca
varam a picão, fàcilmente se pode tornar a reedificar 
e fortalecer muito melhor" (275). 

A fortaleza não tornou a erguer-se, mas os Tamóios 
entricheiraram-se em terra. E os franceses não desam
pararam a região. Leonardo do Vale assinala a presença 
das seguintes naus francesas nos portos do Brasil, uma 
na Baía, sete no Rio, duas das quais foram atacar o Es
pírito Santo (276). Falava-se que viria socorro da Fran-

(274) Nóbrega, Cartas do Brasil, p. 227. 
(275) Nóbrega, ib., 227. 
(276) Cartas Avfllsas, 339-340; 362-364. 
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ça. A Capitania de S. Vicente via-se realmente em si
tuação melindrosa, quando em 1563 sucedeu o duplo fa
cto do armistício de- Iperoig e da volta ao Brasil de Es
tácio de Sá, com duas naus grandes (277). 

Neste mesmo ano recolhia Anchieta a informação de 
que todos os franceses do Rio eram protestantes .e até 
perseguiam e matavam a quem celebrasse missa (278), 
motivo a mais para se apressar a emprêsa. D. Catarina, 
o Governador, a gente do Brasil, os Jesuítas, todos a 
achavam urgente. E os Jesuítas talvez mais do que nin
guém. A experiência. de Iperoig mostrava-lhes que os 
Tamóios, instigados pelos franceses do Rio e Cabo Frio, 
queriam a guerra. Anchieta conta as terríveis depreda
ções que os Tamóios iam fazer -em S. Vicente depois das 
pazes e como '"tinham determinado pôr tudo a fogo e 
sangue" (279). 

Em S. Vicente esperava-se a armada de Estácio de 
Sá. Depois que chegou à Baía deu-lhe o Governador al
guns reforços. No Espírito Santo recolheu o Capitão
mor Melchior de Azeredo e Araribóia, chefe Temiminó. 
Mem de Sá encomendou ao sobrinho que não arriscasse 
nada sem ouvir primeiro o Padre Nóbrega. Estácio assim 
o fez; "apenas chegou ao Rio mandou um navio pequeno 
a S. Vicente para com cujo conselho se assentar o que 
se havia de fazer. Nóbrega, trazendo Anchieta, partiu 
a 19 de, março e chegou ao Rio a 31, sexta-feira-santa, 
à meia noite. A esquadra de Estácio de Sá, que saíu 
dois dias _ antes, voltou, obrigada pelo tempo, no sábado 

(277) De algumas cousas mais notáveis do Brasil, in Rev. 
do Inst. Histórico Brasileiro, 94 (Rio, 1927), p. 378; Vasc., Cron, 
III, 56. 

(278) Anch., Cartas, 208-209. 

(279) Anch., Cartas, 235, 
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de aleluia" (280). Esta ~olta foi a salvação de ambos, 
senão teriam sido infalivelmente capturados pelos Ta
móios. Domingo de Páscoa, Nóbrega celebrou missa na 
Ilha de Vil!egaignon, já abandonada. Havia quási dois 
meses que viera Estácio de Sá. O Padre, vendo a ati
tude hostil dos Tamóios e como se haviam entrichei
rado, foi de parecer que convinha melhor preparação. A 
armada portuguesa fêz-se na volta . de S. Vicente. 

A preparação meticulosa da campanha levou dois me
ses. Foi extraordinária a actividade de Nóbrega: alistar 
combatentes, ajudado pelos seus J::adres e Irmãos. Ha
via quem se opusesse "a:;sim do povo de S. Vicente como 
dos capitãis re gente 1a armada, aos quais parecia impos
sível povoar-se o Rio de Janeiro com tão pouca gente e 
mantimentos". Estavam firmes Estácio de Sá e o ou
vidor Braz Fragoso, que também viera da Baía. E pou
cos mais. Estácio de Sá preguntou ao grande jesuíta: 

- "Padre Nóbrega! E que conta darei a Deus e 
a el-Rei, se lançar a perqer esta armada? Respondeu êle, 
com confiança mais que humana : 

- Senhor, eu darei conta a Deus de tudo: e se fôr 
n~cessário irei à presença do Rei e responderei aí por 
vós" (281). 

(280) Capistrano in Porto Seguro, História Geral do Brasil, 
4.ª ed., 1, 406; Anch., Cartas, 236; Vasc., Cron. III, 58-59. 

(281) Vasc., Cron. III, 62, citando Anchieta. Antes de 
Vasconcelos, e citando o mesmo Anchieta, António de Matos: 
cQualem (rationem) Pater mi, Deo me Regique praestabo si 
m.lites meos Tamoyarum, Gallorumque armis mactandos truci
dandosque tradidero? Nam etsi illi fortes aeque ac leones sint, 
ipsa tamen certe barbarorum multLtudine, cum perpauci sint, 
opprimentur. ln me, ait Nobrega, sceleris istius culpa refundatur. 
Hac ipsa aspergair ignominia. Ego Regi pro te Deoque Optimo 
Maximo satisfacianu. An:ónio de Matos, De Prima Collegii 
Fluminensis J anuarii lns'titutione, p. 21, Roma, Gesu, fondo gesui-
tico, n.0 201 (Rio de Janeiro). 



220 SERAFIM LEITE 

Emquanto se aprontou a armada, Nóbrega convidou 
Estácio de Sá e os olltros capitãis a visitar as casas dos 
Jesuítas em S. Vicente e S. Paulo e apresentou-lhe os 
índios principais e publicou perdões em nome do Gover
nador (282). O resultado não se fêz esperar. Escreve 
Leonardo do Vale alguns meses depois: "A maior par
te dos índios que a armada levou consigo a povoar o Rio 
são os nossos discípulos de Piratininga, os quais têm 
tanto conhecimento do amor com que a Companhia os 
trata, e trabalha por sua salvação, que, com terem bem 
que fazer em defenderem suas casas, e sabendo que .se 
apregoava guerra contra êles, sofreram deixar suas mu
lheres e filhos e repartirem-se por favorecer a armada, · 
que sem êles mal se podia povoar, e lá andam" (283). 

Para lhes assistir e os animar seguiram o Padre Gon
çalo de Oliveira e o Irmão José de Anchieta. Anchieta 
ia ser o cronista da expedição (284). 

No dia primeiro de Março de 1565 e~tabeleceu-se o 
Capitão-mór à entrada da baía no sítio limitado da parte 
do mar pelos dois morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, 
e pela parte da baía pelo mesmo Cara de Cão e outro 
morro, que vai até junto ao Pão de Açúcar. E' o espigão 
da Urca. Aí armaram os soldados as tendas e construí
ram casas de palha. Do lado dos morros defendia-os a 

(282) Vasc., Cron. III, 63-64. 

(283) Cartas Avulsas, p. 451; J. · C. Fernandes Pinheiro, 
Breves reflexões sobre o systema de catechese seguido pelos !e· 
suitas no Brasil, in Rev. do Jnst. 19, 2 P. (Rio, 1856) 387. 

(284) Anch., Cartas, 245-254. Da sua carta de 9 de julho 
de 1565 dão os diversos autores resumos ou interpretações pró
prias. A mais dbjectiva é a de Capistrano de Abreu, in Porto 
Seguro, H. G., I, 427-429. E antes dêle Felisbelo Freire, His
tória da Cidade do Rio de Janeiro, p. 34. 
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própria natureza. Do lado das graias era.varam-se es
tacas (285) . 

. O arraial de Estácio de Sá recebeu a invocação de 
S. Sebastião, homenagem a El-rei, e deu-se a principio, 
na cidade que se fundava, a uma administração rudimen
tar, mas disciplinada. Com o inimigo iniciou-se um re
gime de ciladas e escaramuças "de sorte que até princí
pio de 1567 todo o dia era de guerra. De manhã uma 
emboscada no francês, de tarde uma sortida valente no 
tamóio. Só a presença dos Padres e a certeza da pro-· 
tetção de S. Sebastião, sem se contar com a valentia 

· provada de Estácio, davam uma coragem religiosa à po
pulação, tôda ela tornada guerreira, com a tenção única 

(285) Tal é a localização do acampamento de Estácio de 
Sá, segundo António de Ma,tos. Diz êle que o Capitão-mór 
<locum pro castris delegisse ante ipsum Januarii sinus ostium 
quam ex parte littoris maritimi duae ingentes claudunt rupes 
(una Canis Vultus altera Sachareus Panis appellatur); ex: parte 
vero alterius littoris sinuosi scilicet, eodem Canis Vultu et altera 
rure usque a,d Sachareum Panem decurrente, clauditur. Eo in 
loco ad planum tentoria ceu mapalia, siccato foeno tecta, disposuere 
milites; et ex parte littorum sudibus in terrarn defods munierunt; 
nam caetera natura mooivit (De Prima lnstitutione, f. 16). Se 
êste texto fôsse conhecido antes, poupar-se-iam algumas canseiras 
tanto a Veira Fazenda na determinação deste local, Fundamentos 
da cidade do Rio de Janeiro, in Rev. do lnst. 71, I p. (Rio, 1908) 
23-3 1 ; 80, p. 532-550, como a Morales de los Rios Subsídios para 
a hist6ria da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, in Rev. 
do lnst. Tomo Especial do Congresso de História, 1914, Parte I, 
p. 1161-1220, Aliás o Roteiro do todos os sinais, conhecimentos, 
fundos, baixos, alturas que há na Costa do Brasil, códice qui
nhentista da Biblioteca da Ajuda e publicada na Hist6ria da Colo
ni.eação Portuguesa do Brasil, vol. III (Porto, 1924) pp, 230-231, 
indica a cidade velha entre o Pão de Açucar e o Cara de Cão 
(morro de S. João), o qual, colocado no extremo da península 
vai do mar à Baía, como precisamente aponta o P. António de 
Matos, reitor do Colégio do Rio de Janeiro, e conhecedor de f./Ístl 

dos locais que descreve. 
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de desbancar o contrário, extinguindo -a heresia e seu , 
a'.iado selvagem" (286). 

O primeiro mês foi para se fixarem e estabelecerem 
a defesa. Fizeram-se plantações e constituíu-se um ba
luarte de taipa e pilão, munido de artilharia. Ergue
ram-se guaritas de madeira. Para ficarem ao abrigo de 
i.ncêndios cobriram-nas de telha trn.ziida de S. Vicente. 
Também . se fortificaram numa eminência vizinha, mira
douro donde dominavam t odas as evoluções do inimigo 
de terra e mar. Maravilha de tática e defesa, posição 
verdadeiramente inexpugnável para o tempo. Todavia, 
·como os Tamóios p01· sua vez se entrincheiraram em terra 
e na Ilha do Governador, era mistér desaloj á-los sob 
pena. de se eternizarem uns e outros inutilmente nas po
sições respectivas. Tanto mais que os Franceses iam pas
sando palavra e não tardariam a concentrar-se no Rio as 
naus artilhadas que êles tinham pela costa ou em Cabo 
Frio ou poderiam vir da Europa. Dos dois Jesuítas, 
presentes no arraial, um era sacerdote, outro não. E' 
inegável que se ambos o fôssem mais úteis seriam os 
ministérios. Resolveu Nóbrega enviar à Baía o Irmão 
Anchieta para se or.denar. Ao mesmo tempo informaria 
Mem de Sá da situação do Rio de Janeiro e da necessi
dade de vir ref ô:-ço para a conquista efectiva. O so
corro só havia de chegar em 1567. Anchieta partiu no 
dia 31 de Março <le 1565 ( 287) . Daí em diante ( 22 
meses) Gonçalo de Oliveira trabalhou incansàvelmente no 
Rio de Janeiro, com branco,;; e índios; e de S. Vicente ia 
enviando Nóbrega outros companheiros ao Padre Oli
veira e os ia revezando por vezes "com ocasião de so-

(286) Jorge de Lima, Anchieta, 179, Rio, 1934; Vasc., Cron. 
1 II, 76-77, 84, Vida de Anch., 103-118; Anch., Cartas, 307; Cartas, 
Avulsas, 452-4j4; Pero Rodrigues, Vida de Anch. in Annaes, 
XXIX, 212-213. 

(287) Anch.1 Cartas, 252-253, 
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• 
oorros que mandava freqüentemente a:o qapitão-mór e 
soldados de refresco, canoas e índios, animando-os e con
solando-os (288) . Os Tamóios de Iperoig permaneciam 
fieis. Estava portanto assegurada a comunicação pací
fica entre o Rio e S. Vicente; e é de crer que não só 
por meio de emissários, mas pessoalmente, se tivessem 
avistado e falado Nóbrega e Estácio de Sá. Chegaram 
a acôrdo que lera de absoluta necessidade a vinda de uma 
poderosa armada. N0brega escreve para Portugal e in
siste que venha quanto antes, e que traga também novos 
obreiros para a Companhia, porque fazem falta. Luiz da 
Grã, corrobora o pedido, "para que se não perca por 
negligência e descuido o que com tantos trabalhos, como 
cá se· sabem, se ganhou" (289). Anchieta reflete o mes
mo espírito e insinua que Bois-le-Comte se aprestava (ao , 
que corria) para vir em socorro de Tamóios e, France
ses (290). O Governador Geral fazia instâncias seme
lhantes. Esta unanimidade não deixou de impressionar 
Lisboa que aliás ardia no desejo de arrancar, emfim, de 
Guanabara o escalracho inimigo. 

Sob o comando de Cristóvão Cardoso de Barros che
gou a armada à cidade do Salvador no dia 24 de Agôsto 
de 1566. Nela vieram também o Padre Visitador Inácio 
de Azevedo e mais três padres e quatro irmãos (291). 

A armada constava de três galeões. O Governador 
Geral junta-lhes três caravelões, gente e mantimentos e 
vai pessoalmente ao Rio, saíndo da Baía em Novembro e 

(288) Vasc., Cron. III, 86. 
(289) Cartas Avulsas, 454. 
(290) Anch., Cartas, 253. 
(291) Lus. 61, f. 289; Lus. 62, f. 22; Franco, Synopsis, a11. 

1566, n.0 6; Vasc., Cron. III, 90. A A,rmada saiu de Lisboa 
antes de 6 de Junho, de 1566; nesse dia escreve o P. Leão 
Henriques que <o padre Inácio de Azevedo já pat.tiu com seu, 
companheiros para o Brasil>, Lus, 62, ,f. 44 v. 
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chegando no dia 18 ·de Janeiro de 1567. V!hham na 
armada, além do bispo D. Pedro Leitão, seis jesuíta6: 
Inácio de Azevedo (Visitador), Luiz da Grã (Provin
cial), José de Anchieta, recem-ordenado, António Rodri
gues, Baltazar Fernandes e António da Rocha (292). 

A posição dos Tamóios, à chegada de Mem de Sá, 
é a seguinte. Possuem três redutos fortificados: O de 
"Biroaçu-mirim, grande principal e muito guerreiro" ( em 
Vasconcelos e na maior parte dos historiadores, U ruçú 
Mirim). Ficava numa posição altíssima onde havia al-

. guns france&es, sítio que Capistrano identifica "sem gran
de risco de errar", com o actual Morro da Glória (293). 
Outro na Ilha do Governador, a que Mem de Sá chama 
Paranapecú; outro ainda, guarnecido de muitos franceses, 
com três cêrcas fortíssimas, baluartes e casas fortes. 

Observada a situação, logo se resolve o ataque ge
ral e sucessivo. No dia 20 de Janeiro, dia de S. Sebas
tião, patrono da cidade, investe-se Biroaçu-mirim. E' o 
maior feito de armas desta conquista. Vencem os Por
tugueses. Mas a luta é renhidíssima e nela fica ferido 
o Capitão-mór. 

A seguir impugna-se a fortaleza da Ilha do Gover
nador, sendo tomada depois de três dias de combate (294). 
A terceira fortaleza não chega a ser combatida: é sim
plesmente entrada. Os inimigos, desmoralizados com as 
duas derrotas precedentes, fulminantes, antes de serem 
atacados, escreve Mem de Sá, '" logo me vieram pedir pa-

(292) Vasc., Cron. III, 93 e 100. De Baltazar Fernandes 
existe uma carta referente a esta viagem, Cartas Avulsas, 481-487. 
A António Rodrigues, como antigo soldado e experimentado já 
nas guerras do Pa:-agual e da Baía, foram confiados os índios, 
rocehldos no Espírito Santo. (Ant. Matos, Prima. fost., IP·· 
22 v. 23) . . 

(293) ln Por,to Segúro, H. G., I, p. 430. 
(294) Vasc., Cron, III~ 101-103, 
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zes e fhas outorguei com ficarem vassalos de Sua Al
teza" (295.). 

Para .contrastar estes triunfos, Estácio de Sá sucum- · 
be no dia 20 de Fevereiro de 156r aos ferimentos rece
bi<los um mês antes no Morro da Glória, conquistande>-a 
para si eternamente. A morte dêste jovem capitão en
cerra o ciclo heróico da conquista (296). 

Do fundador da cidade do Rio de Janeiro traçou 
Anchieta as seguintes palavras, que valem pelo maior 
elogio: "Nesta conquista que durou alguns anos anda
vam os homens como religiosos, confiados em Deus e na 
presença do capitão-mór, Estácio de Sá, o qual, além do 
seu grande esfôrço e prudência, era to<lo exemplo de 
virtude e religião cristã. E bem mostrou o Padre Nó
brega, que foi regido nesta matéria pelo Divino Espírito, 
pelas muitas e insignes vitórias que por misericórdia sua 
houveram tão poucos Portugueses de tanta multidão de 
Tamóios ferocíssimos, costumados por tantos anos a se
rem vencedores, e dos Franceses luteranos, que consigo 
traziam" (297). , 

"E' notório a todos, diz Leonardo do Vale, em car
ta de 23 de Junho de 1565, nos começos da campanha, 

(295) instrumento dos set,viços de Mem de Sá, in Annaes 
da Bibl. Nac. do Rio, vol. 27, pp. 135-136. 

(296) Estácio de Sá sepultou-se na capela dos JesuHas da 
Cidade Velha. Teve exéquias solenes. Antes de 1583, tiranfe
riram-se os restos mortais do capitão-m6r para a igreja de S. 
Sebastião. E ali permaneceram até ao presente século. cEm 1921, 
informa Rodolfo Garcia, com o desmonte do Morro do Castelo, 
foram os restos de Estácio de Sá trasladados para o novo con
vento dos Capuchinhos à Rua Conde de Bonfim, (ln Porto 
Seguro, H. G., I, 417) . Vieira Ferreira !}Ublioou a fotognfia 
da lápide primitiva, Antigas inscripções do Rio de Janeiro e 
Niteroi, in Rev. do Inst. 160 (1930) gravura n.0 96. Cf. Max 
Fleiuss, História da Cidade do Rio de Janeiro, p. 49, S. Paulo, 1928. 

(297) Vasic. Cron.4 III, 10S, 
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,serem tantos e tão evidentes os prodígios que se viram 
na fundação desta cidade e nos combates, que houve, que 
podem já esquecer os da fndia e África" (298). 

Mem de Sá mudou no dia 1 de Março de 1567 a ci
dade para sitio mais amplo, a uma légua, no M º"º do 
Castelo, actualmente arrasado e que teve também, segun
do o Barão do Rio Branco, as seguintes denominações: 
Morro do Descanso, Alto da Sé, Alto de S. Sebastião 
e Morro de S. Januario (299). ' 

Neste morro célebre fundaram os Jesuítas o seu Co
légio. Estabeleceram-se logo ali mais de 150 morado
res ( 300). E aqui começou a desenvolver-se a actual 
capital do Brasil, para cuja posse tinham concorrido por
tugueses, mamelucos e índios de todas as missões je
suíticas, numa coadjuvação valente e leal. Nestes dias 
históricos, o Rio de Janeiro foi teatro de grandes actos 
de heroísmo individual e coJectivo. Silva Lisboa traz 
uma lista "das pessoas distintas que ajudaram a 'funda
ção e edificação do Rfo de Janeiro", com os dados bio
gráficos de cada qual (301). 

A parte que coube aos Jesuítas foi grande. Ferdi
nand Denis exagera-a atribuindo a êles tudo: "Em
quanto os franceses trabalhavam por se estabelecer nes
tas regiões, os Jesuítas, que haviam adquirido já grande 
influência sôbre os colonos da Capitania de S. Vicente, 
se decidiram a expulsá-los completamente. Aprestou-se a 
expedição" e operou-se a conquista (302). A Heulhard 

(298) Cartas Avulsas, 448, Leonardo do Vale, Carta de 23 
de Junho de 1565. 

(299) Rio Branco, Ephemerides Brasileiras, in Rev. do Inst. 
vol. 82, dia 1 de Março de 1567; Eras. 15, f. 183. 

(300) Cartas Avulsas, 482-483. 
(301) Baltazar da Silva Lisboa, Annaes do Rio de Janeiro, 

Tomo I, cap. VII, Rio, 1834. Esta lista acha-se também na Rev. 
do lnst. 4, p. 318-330. · · 

{302) Ferdinaud Denis, Brasil, I, 77, 
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parecia-lhe tão grande a parte dos Jesuítas, que, para a 
explicar, os mu:tiplica, escrevendo que Tomé de Sousa 
trouxera "siz bons vaisseauz chargés de J é suites, ad1nira
bles propagandistes, patients, insinuants, infatigables et 
disciplinés, tous formés en bataillon carré" ( 303). 

A verdade é que com Tomé de Sousa vieram ape
nas seis Jesuítas! 

Sem chegarmos aos exageros dos historiadores fran
ceses é certo que a iniciativa, intervenção e laboriosidade 
dos Padres foi preponderante e decisiva. 

Três merecem especial referência. 
· José de Anchieta que esteve no arraial o primeiro 

mês, levou informações a Mem de Sá, e assistiu ao em
bate final. 

Gonçalo de Oliveira, capelão militar da praça, com
panheiro de Estácio e assistente dos índios, todo êste tem
po, desde o primeiro dia até ao último. A êle se réfere 
êste passo de Pero Rodrigues: "a!gumas vezes deram os 
inimigos assalto na cidade, que não era mais que uma 
cêrca de pau a pique e casas de palha; e, uma delas, 
ajuntando-se muitos imigos, estava o padre junto do 
altar de giolhos, e as flechas, •que vinham de mais alto, 
passavam o telhado de palha e se pregavam 'no chão ao 
redor dêle sem lhe tocarem". Os soldados, vendo isto, 
"cobravam ânimo e tornavam ao combate, com mai.s es
fôrço, até que de todo fizeram fugir o imigo" ( 304). 

Emfim, Manuel da Nóbrega, que antes e durante 
a conquista atendeu com energia e providência· de chefe, 
para que nada faltasse aos combatentes e se mantivesse 

(303) Heulhard, Villegaignon Roi d'Amérique, p. 112, citado 
por Moralei. de lo:; Rios, Rev. do Inst. Tomo Especial do Con
gresso de História (1914) , P. I, p. 1172. 

(304) Pero Rodrigues, Vida do P. José ciç /fnchieta, in · 
Amiaes XXIX, p. 214, 
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bem desperta a coragem e confiança geral no triunfo de
finitivo. Nóbrega foi o verdadeiro animador desta glo
riosa remprêsa. Os escritores brasileiros modernos notam 
que lhe não tem sido feita a devida justiça. Fale por 
todos Capistrano: " O primeiro reitor do Colégio dos Je· 
suítas do Rio foi o Padre Manuel da Nóbrega, que tanto 
concorreu para a fundação da cidade, sem o qual Estácio 
de Sá não poderia ter vindo reforçado de S. Vicente, de 
modo a arrostar Franceses e Tamóios durante quási dois 
anos. :Êsse Jesuíta benemérito não tem sido condigna
mente apreciado; com grande desprêzo da perspectiva his
tórica, Simão de Vasconcelos esfumou-o na irradiação de 
Anchieta, seu discípulo querido; tácita ou explicitamente 
outros o têm imitado ( 305). 

(305 ) Capistrano de Abreu, in Porto Seguro, H. G., I, 
431 e 393, 



XV 

DERROTA DE MAURÍCIO DE NASSAU 
NO CÊRCO DA BAÍA 

Relação diária, inédita 

Papeis de serviço - Baia, 1638, lê-se na capa de 
alguns documentos reünidos provisoriamente, com outros, 
num maço ainda não classificado do Arquivo Histórico 
Colonial. l 

Apesar de cota tão pouco aliciente, estes papéis de 
serviço são nada menos que uma Relação Diária do sítio 
da Baía, por testemunha presencial. Num rótulo sôlto, já 
gasto, escreveu-se o que continha. A letra, daquele tempo, 
é de pessoa pouco familiarizada com as coisas do Brasil, 
pois em vez de Maurício escreveu Enrique: 1638 - Bahia 
de todos os S.10

• I Cartas de Pero de Cadena de I Vilha
santy / Prouedor mor da fazenda de S. Mag.r1,, do Estado 
do Brasil / en que relata o suseso que ouue todos / os 
dias / e vitoria que tiverão contra / Enrique de N ezáo e 
das ofertas que ali se fizerão a sua M.d• / H e segunda 

· via / A primeira já se vio no Conselho de fazenda. Esta 
se mandou goardar. 

A segunda via que se mandou guarda·r é precisamente 
a que falta. Conservam-se, porém, a primeira e terceira 
vtas. As cartas são tôdas de amanuense e trazem a as-
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sinatura autógrafa do Provedor-mor do Brasil. Na últi
ma, de 12 de Junho de 1638, diz ele: 

"Senhor: Tenho dado conta a Vossa Magestade de 
tudo quanto se tem oferecido neste sitio que nos puseram 
os holandeses, por Relação Diaria, desde lq de Abril até 
29 de Maio, que o ·inimigo desapareceu desta Costa, em 
carta particular de cada dia, tirados os de 18 e 19 de abril, 
que as ocupações não deram lugar a fazê-lo. As copias 
de todas serão aqui ... " (306). 

Nem Southey, nem Pôrto Segurq, nem Rocha Pombo 
conheceram esta Relação, como nenhum dos autores que 
consultámos. Rodolfo Garcia, digno sucessor de Capis
trano, nas anotações a Varnhagen, assinala as Memórias 
Diárias de Duarte de Albuquerque e as Cartas Nassovianas 
do próprio Nassau ( 307). 

É pois inédita esta narrativa do célebre cêrco e 
dalguém que estava presente com um cargo oficial, apto 

(306) Além dos 6 volumes de E. de Castro e Almeida, 
Inventário dos documentos relativos ao Brasil existmtes no Ar
quivo de Marinha e Ultramar, publicados no Rio de Janeiro, de 
1913 em diante, existem milhares de outros, que se vão destrin
çando e recolheodo em titulos correspondentes às diversas Capi
tani13;s do Brasil Colonial. Os da Baía e Rio de Janeiro, não 
conhecidos de Castro e Almeida, ficarão em Apensos, cronolôgi
,camente. Aquela Relação Diária ficará pois nos Apensos da Baía, 
1638. Já aqui se encontram algU11s' documentos do mesmo Pedro 
Cadena, desta e outras datas, referentes aos sucessos de Per
nambuco e a questões económicas. O antigo Arquivo de Marinha 
e Ultramar chama-se hoje Arquivo Hist6rico Colonial e acha-se 
magnífica e inteligentemente instalado no Palácio da Ega, à Jun
queira, Lisboa. Neste Arquivo se encerra grande parte da História 
do Brasil nos séculos XVII, XVIII e XIX (antes de 1822) e 
possue também alguma documentação quinhentista (Livros de 
Registos, etc.). 

(307) Porto Seguro, Hist. Geral do Brasil, T. II, 3.• ed., 
p. 363, nota 47, S. Paulo, s/ d. 
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a notar pormenores que, por serem da sua alçada, os 
ignoravam os outros relatores ou conheceriam mal. De
poimento, portanto, de valor - e mais ainda para o estu
do da vida económica do Brasil. 

Logo desde o comêço vai dando o Provedor notícias 
desta natureza. Os holandeses cuidavam render a cidade 
pela fome. Para escusar temo'l"es elucida êle que havia na 
cidade 10.000 alqueires de farinha, 60 pipas de vinagre, 
200 barris de azeite, 30 quartas de farinha do reino, 400 
alqueires de sal. ' 

De vez em quando fala de iniciativas urgentes. A 
27 de Abril montou-se uma _fábrica de vinho de mel ~'que 
ajuda muito a sustentar". A 20 de Maio já se tinham 
feito 80 pipas. , 

Narra também pequeninos factos que são a trama 
daqueles dias heróicos. Os entrincheiramentos, o castigo 
dos espiões, as constantes "brigas," com o inimigo, 'os re
bates verdadeiros ou falsos com que procurava intimidar os 
baianos: "de noite tocaram cinco vezes arma os holan
deses" (4 de Maio); depois do dia 19 de Maio eram os 
nossos que tocavam arma: . "hoje tocamos arma tres ve
zes" ( dia 21). 

Aqui e além, com freqüência, surge a nota da valentia: 
"A gentecita mui animada: mandou-se a Souto que fôsse 
tomar um flamengo para tomar prática: trouxe nove e 
matou cinco" (1 de Maio). Novas façanhas de um Ra
belinho, dum Lourenço de Brito Correia, doutrO\S mais ... 

Como em todas as guerras há também, infelizmente, 
o inevitável, a morte dêste ou daquele, a do Alferes Gonçalo 
do Vale (29 de Abril), a de Mitarte, Roxas e a mais 
dolorosa de todas, a de Sebastião do Souto, "passado de 
parte a parte pela barriga". O dia 12 da Maio tem uns 

· laivos de tragédia~ "Hoje veio a nós um trombeta com 
um menino e uma negrinha, que nos cativaram, havendo
lhes morto sua mãe e avós com tirania e crueldade, a que 
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vieio dar satisfação e desculpa o dito trombeta, da parte 
de Nassau ao·do Bonhol, queixando-se [este] da guerra, 
que fazia, que é bem suja, não de principe, assim nas 
mortes crueis que fazia, não perdoando a mulheres e meni
nos e velhos, como em nos atirarem pelouros venenosos, 
de que nos têm morto os feridos da primeira escaramuça; 
e ultimamente morreu hoje o capitão Salvador de Mitarte, 
que era o derradeiro ferido deles. E nós, em recompensa 
destas crueldades, a todos os presos, que tomamos, não fa
zemos mais que metê-los na cadeia e dar-lhes de comer. 
Mas eles são herejes e nós católicos". 

As desculpas do holandês não eram tão desinteres
sadas, como se poderiam crer, nem de pura elegância. 
Aquele emissário vinha para se informar. . . Quando o 
Conde de Nassau julgou o momento oportuno deu o ataque 
à cidade. Foi na noite de 18 para 19 de Maio. la deci
dir-se a sorte da Baía. É o momento solene. O Pro
yedor começa a carta a El-rei com frase que recorda o 
título dum livro célebre moderno: 

"Senhor: Não houve novidade na noite passada, 
mais que a que aviso. O dia se gastou em baterias de 
parte a parte, sem dano nenhum nosso. Às sete da noite 
tocou o inimigo arma e nos investiu por três partes. A 
primeira intentou ganhar o reduto de Luiz Barbalho com 
500 homens. Estavam em posição por aquela parte junto 
à casa queimada as três companhias de D. Pedro de 
Roxas e Antonio Roiz, e D. Gregorio Cadena Bandeira de 
Melo, do têrço castelhano do mestre de campo João Ortiz, 
com o sargento maior dele, D. João de Estrada. Recha
çaram o inimigo muito valentemente. Nas primeiras car- . 
gas feriram logo os capitães D. Pero de Roxas e Antonio. 
Roiz, ficando só D. Gregorio com o posto, que o defendeu 
até o fim da briga, com muita constancia e valor, haven.., 
do-lhe morto quási toda a sua companhia e parte das dos 
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outros, ficando ele com mui pouco gente, sem perigo ne
nhum, sem embargo a lhe darem cinco pelottradas, mila
grosas, sem ferida de consideração. Logo acudiu o Go
vernador e Conde de Banholo nas tríncheiras e reduto de 
Santo Antonio, que estava a cargo ,do mestre de campo 
D. Fernando de Ludenha ( sic), aonde o inimigo acometeu 
com tanto ímpeto com dous mil homens, ajuramentados a 
levá-lo ou m9rrer i1a empresa, aonde se pelejou tão cons
tantemente de parte a parte, por espaço de quatro horas, 
que durou a briga, que se tem pela maior batalha que houve 
nunca no Brasil, pela firmeza com que se pelejou. O ini
migo se meteu no nosso fôsso fazendo escadas pela mura
lha, com ferramenta que traziam, que chegaram a subir 
arriba muitas vezes, donde foi rebatido galhardamente, sem 
embargo de nos abrasarem com muitas granadas; se bem 
é verdade que estava ali o Governador, o Conde, e Duarte 
de Albuquerque, o tenente general Alonso Ximenes e o da 
artilharia Francisco Peres de Soto, pessoas de grandíssima 
importancia e outras muitas pessoas particulares da Baía 
e muita infantaria, que todos fizeram gentilmente sua 
obrigação. 

O mestre de campo Luiz Barbalho ie o seu sargento 
maior Francisco Duarte, os capitães do seu têrço e o de 
Portugal, do exército de Pernambuco, com o sargento-mor 
Antonio de F reitas da Silva, pelejaram também valente
mente, picando por um lado ao inimigo, com grande dano 
seu. Mas nem com tudo isso desistiam da pretensão os 
holandeses, como gente obstinada, - e bêbados, como 
depois entendemos. Acudiu lá Heitor de la Calche com o 
seu têrço, que serão 200 homens, e o Camarão por outra 
parte, já a tempo que o inimigo enfraquecia. E no meio 
desta peleja nos tocaram arma os inimigos por mar no 
Í':)rte de Santa Maria e Santo António e S. Diogo, dando 
mostra de quererem botar gente em terra. Entendi eu que 
aquilo era divertimento, por ver se desístiamos da resis-
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tencia, que faziamos nos redutos d~ Santo António e de 
Luiz Barbalho. Avisei ao Governad01" e Conde que se 
não inquietassem nem lhe dessem cuidado, porque não era 
cous~ que lho pudesse dar. Contudo socorremos logo os 
ditos fortes com quatro companhias, a dos Capitães Pero 
de Lima, Manuel Mendes Flores, Paulo de Barros e 
Cristovão da Cunha. Quando lá chegaram não foi neces
sário, porque se haviam retirado mui bem canhoneados 
dos fortes. 

Acabada a briga, reconhecem06 havermos morto muita 
gente ao inimigo, de que darei conta a V. Majestade na 
relação de amanhã, porque o tempo agora não dá lugar 
para mais que acudir à cura dos nossos feridos, de que já 
temos no hospital a esta hora, que é meia noite, em que 
faço esta, 110, fora os capitães, que recolhi em casas 
particulares. E temos já recolhidos trinta e três mortos. 
Sairão feridos o capitão Sebastião do Souto, passado de 
parte a parte pela. barriga, duvido muito que viva. Sai
ram mais feridos os ditos capitães D. Pero de Roxas 
António Roiz, do têrço de João Ortiz, D. João de Tovar, 
João Pais de Melo, que esteve cativo nos principios e, 
despido escapou muito ferido, do têrço de Portugal, de 
que é sargento-mor António de Freitas da Silva, que 
também saiu com uma ferida de pouca consideração, e 
António Bezerra Monteiro, do têrço do mestre de campo 
Luiz Barbalho; e também sairam feridos o alferes Pero 
Gomes, que o é da companhia do mestre de campo D. 
Vasco, e Francisco Gil, alferes de D. Fernando de Lo
denha, abrasado no rosto de uma granada, e alguns refor-
mados. , E de tudo farei relação à-parte. · 

Neste estado ficam as cousas e o tempo não dá lugar 
a mais. Guarde Deus a católica pessoa de V. Majestade. 
- Baía, 18 de maio de 1638. - Pedro Cadena de 
Vilhasanti". 
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A relação continua no dia seguinte com ~sta carta: 

"Senhotr: O discurso da noite passada se passou, no 
nosso exército e no do inimigo, em silêncio, e no campo 
na cura dos feridos, em que houve bem que trabalhar, 
com sete surgiões e muitos ajudantes. A maior parte de
les se curaram com óleo de ouro ( de que eu estava bem 
provido) e outros com aparicio e ovos. Pela manhã nos 
disparou o inimigo algumas peças e nos matou Pascoal 
de Brito, alferes de D. Filipe de Vilharte, do têrço de D. 
Fernando de Lodenha, e dous homens. E logo man
daram um tambor a pedir cessão de armas por aquele 
dia para recolherem e enterrarem os mortos. Concedeu
-se-lhes. Cessaram as baterias. Deram-se refêns de parte 
a parte. E da nossa foi o capitão Pero Arenas. Antes 
da cessão de armas tinham os nossos Indios morto, pelos 
matos, alguns cincoenta holandeses, que andavam perdi
dos da rota passada. Em carros lhe fomos entregando 
os seus mortos, e lhe contamos, na entrega, trezentos e 
vinte e sete dos mais f ermosos homens, que se viram 
nunca, que pareciam gigantes. E sem dúvida era a flor 
dos holandeses; e eles se enfadaram de ver tantos, e se 
foram, ficando mais de trinta por lhes mandar, que ainda 
tinhamois. E estes, fora muita quantidade, que retiraram 
de noite, enquanto se pelejava, com cincoenta redes. E 
se afirma que só de mortos, com os da entrega, passam 
de quinhentos, e mais setecentos feridq,c;. Recolhemos, 
demais disso, dez feridos ( de que já hoje nos morreu 
um) e nos achamos agora com dincoenta e um cativos. 

A nós nos mataram na batalha 60 homens e neles o 
capitão Sebastião do Souto e D. Pedro de Roxas e nos 
feriram 99, de que receio nc.s morram muitos, porque 
este Conde de Nassau, e os herejes seus companheiros, , 
fazem uma guerra muita suja, porque as balas veem unta
das de toucinho rançoso, se bem imos cicatrizando as feri~ 
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das com fogo e trumentina, por defensivo; e, os mais deles 
estão bem assombrados: queira Deus que escapem todos, 
como eu desejo. E hoje nos morreu um, filho de Diogo 
Lopes Ulhoa, a quem tinham levado um braço. 

É de considerar que, demais da grande providencia, 
que fiz de polvora, balas e carda, a todos os postos e a 
tão bom tempo, que sobrou tudo, desde o principio da 
briga mandei deitar um pregão pela cidade, que todos os 
moradores acudissem com potes de agua à nossa gente, 
que estava pelejando, e com redes para retirar os mortos 
e feridos ( de que logo foram lá mais -de cem) e com pa
nos, fios e ovos ao hospital, a que eles acudiram com 
tanta pontualidade que, em menos de uma hora, puseram 
na nossa gente mil potes de agua, com que se refrescaram, 
e ao hospital com muita cantidade de panos e com mais 
de duas arrobas de fios feitos e 600 ovos, sendo assim 
que no mesmo dia me sucedeu mandar comprar quatro, 
par quatro reales, por toda a cidade e não os achar. 

Bem parece tudo obra de Nosso Senhor e prerroga
tivas dos Religiosos Regulares e Seculares, que de ordinario 
estão em oração e penitencia., e cinco perdões ( ?) de 
meninos, que fazem todas as noites com muita devoção 
que é um contento. 

Hoje tirou o Bispo o Santíssimo Sacramento fora em 
procissão solene [e] lhe andou dando graças com Te Demn' 
laudamus pela cidade, com que a alegrou toda. E senti
mos que os inimigos tiveram grande sentimento e obse
quias pelas rotas e mortes de tantos, particularmente de 
um mancebo, gentil homem e bem vestido, com uma cadeia 
de ouro, que se achou morto, que até agora não sabemos 
queni é. 

Não ha outra cousa de que avisar hoje. Guarde 
Deus a católica pes·soa de Vossa Magestade. Baía, 19 de 
Maio de 1638. - Pedro Cadena de Vilhasanti". 
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Esta derrota do Conde de Nassau foi a gran'de hwni
lhação da sua vida. tle e os seus homens julgavam-se 
senhores do mar: e do ~ecôncavo e do Camamu entravam 
pela calada da noite, caravelões atestados de farinha de 
guerra, dos Jesuítas e outros, com que se abastecia a ci
dade ; eles criam-se senhores da terra : e aparecia gado em 
abundância para sustento dos combatentes: '"hoje entra
ram de socorro mil vacas" (20 de Maio). Comove a dili
gência amorosa com que o poivo levava água à gente das 
trincheiras, como se desencantaram ovos, que todos jul
gavam que não havia, como se abriam as casas particulares 
para os feridos, e a gente rica emprestava dinheiro. O P. 
António Vieira, que estava presente, para encarecer esta 
abundância não viu comparação melhoir do que dizer "que 
quanto se acha em Lisboa, desde S. Paulo até à Confei
taria e Ribeira, assim do Reino como de fora dêle: tudo 
se via aberto e exposto em cada uma das vendas da Baía, 
sendo tantas". (308). 

O entusiasmo na terra foi extraordinário,. Lembra
vam-se dos vexames de 1624. E agora, estando ós holan
deses de posse de Pernambuco, a queda da Baía podia ser 
fatal para o Brasil. Passada a primeira surpresa e des
orientação, nasceu em todos a esperança e ao mesmo tempo 
o empenho da vitória. O Governador, com um acto de 
abnegada e meritória prudência, cedeu o comando ao Con
de de Bagnuolo e concentraram-se os esforços, ,sob este 
comando unico, na defesa da Baía "como cousa mais 
importante, que dela dependia a conservação da America" 
(29 de Abril). . 

Com tal espír,ito de união o triunfo era 'certo. Nas
sau, deposto o arreganho com que entrara, retirou-se, 
quasi furtivamente, desaparecendo da Costa da Baía no 
dia 29 de Maio. 

(308) António Vieira, Sc,.n1õ1s, Pôrto, 1908, VII, p. 40. 
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Entre estes documentos estão tambem um Relatório e 
uma carta do Governador Geral, Pedro da Silva. Informa 
êle a El-rei da 

"vitoria que Deus foi servido dar-nos contra o Conde 
de Nassau e seu exercito, com que nos veio sitiar por 
mar e terra, largando o sítio com pouca reputação, aos 
40 dias dêle, deixando, no seu quartel, a artilharia, muni
ções, petrechos de guerra, bastimentos e fortes, que nos 
tinha ganhado, com perda de 2.000 homens entre mortos e 
feridos e cativos, não chegando a da nossa parte a 200, 
'de que só morreram 80 e os feridos vãOI melhorando, a 
Deus graças". 

O Relatório do Governador é um resumo da folha 
de serviço do combatentes,. Começa pelos mais graduados. 
O Conde de Bagnuolo, mestre de campo general do exér
cito de Pernambuco, Duarte de Albuquerque Coelho, os 
três mestres de campo, Fernando de Lo<lenha, Luiz Bar
balho e Heitor de la Calce; o Provedor-mor, Pedro Cadena 
de Vilhasanti, auto'l" da Relação Diária, de quem fala com 
grande elogio; os oficiais, Lourenço de Brito Correia, 
Afonso Ximenes, Pedro Correia da Gama, Martim Ferreira 
e outros, especializando os serviços de Francisco Peres 

-de Souto, tenente general da artilharia e Gregório Cadena 
Bandeira de Melo, filho do Provedor, que vai levar agar.a 
a El-rei tôdas estas boas noticias ... 

B:ste relatório de Pedro da Silva, depois Conde de 
S. Lourenço, exaltando os serviços dps seus subordinados, 
esquecido dos próprios, honra um Governador. Mostra 
também o estado de optimismo que reinava na cidade. 
Semelhante exaltação se reflecte, de maneira triunfante, 
literária e mordaz, nos sermões gratulatórios, de António 
Vieira. No de Santo António (12 de Junho de 1638) 
evoca o grande Olrador o texto da Sagrada Escritura, em 
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que se compara o castigo do céu a "uma tempestade de 
fogo e enxôfre, dada a beber num copo" ou cális, que 
recorda brindes. Depois, floreteando com a frase, e, alu
dindo aos ataques e metralha do inimigo, inócua para a 
cidade, diz isto que representa bem o pensamento e desafô
go da Baía: 

"Estes eram os brindes que o flamengo fazia à cidade; 
mas ela lhe respondeu muito à portuguesa, porque rece
bendo tão pouco dano da chuva das suas balas, como se 
fosse de agua, a nossa o executava neles, tão verdadeiro, 
como de ferro e fogo. Eles brindavam à nossa saude 
e nós à sua morte" (309). 

Fôsse outra a fortuna das armas, _:.. e não sabemos 
o que teria sido da Baía e da civiltzação portuguesa no 
Brasil, representada pela sua tríplice e maravilhosa uni
dáde actual de língua, religão e território! Na verdade, 
esta derrota do Conde de Nassau tem significação mais 
profunda do que a de um simples episódio militar. 

(309) Id. ib., VII, 38. 
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APtNDICE 

UMA HISTÓRIA MANUSCRITA DA 
VICE-PR'OVINCIA DO . MARANHÃO 

Conduzido pela mão gentilis'sima do Sr. · Dr. Afonso 
de Escragnolle Taunay, grande historiador paulista, recebi 
em Maio de 1934, no colégio de S. Luis Gonzaga, de 
S. Paulo, a visita do Sr. J. F. de Almeida Prado, bibliófilo 
e erudito, que and.a,va a escrever uma importante obra so
bre os Primeiros Povoadores do Brasil. Traziam um gros
so volume manuscrito, em latim, sôbre o Maranhão. Con
fiaram-mo por alguns dias e estudei-o. No livro não vem 
expresso o nome do Autor. Talvez um dia o identifique, 
quando tratar de propósito essa época. (O Autor escrevia 
já depois de saírem os Jesuítas do Brasil, e eu ando 
agora a escrever a sua entrada lá ... ) . Em todo o caso 
convém que fique desde já consignada a existência de tal 
obra e as características que facilitem aquela identificação. 

É o que farei aqui, dando, além do título e prefácios 
da obra, a bi~liografia utilizada, e uma rápida síntese do 
conteúdo. 

* * * 
Historia / Proprovincire Maranoniensis / Societat;,; 

Jesu / Pars Prima, / Ortus, et res gestas / Ab anno 
1607 / ad 1700 / complectens. 
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~ um tômo solidamente encadernado em couro. Na 
lombada tem impresso em caracteres doirados o seguinte: 

Historia / Proprovi'l'!cice / M aranoniensis / S ocietatis 
Jesu / 1607 ad 1700. E na capa, ao centrOI, um exlibris 
também doirado com os dizeres: Livraria de A. U. de· 
Francisco Teixeira. Boni libri boni amici. 

A caligrafia é muito legível. O prefácio e o prólogo 
nãio estão paginados. E consta de 730 páginas in-folio 
( paginação par e ímpar) . 

O prólogo é dedicado a Nossa Senhora da Luz, Pa
droeira do colégio de S. Luís do Maranhão ( 4 páginas 
in-folio) . 

O prefácio é dirigdo aos Patribus Fratribusque Socie
tatis Jesu (9 páginas). 

Está datado da Casa Pmfessa de Roma, a 18 de 
Agôsto de 1770. Nêle conta o Autor a sua actividade 
em Roma, como organizador do Arquivo da Companhia 
de Jesus, e as facilidades ou dificuldades, que encontrou 
para rescrever a presente história. 

Diz que resolveu compô-la na língua latina, a exemplo 
do P. Cordara; cita o P. Bettendorff e P. José de Morais, 
os esforços por êles empregados para escrever a História 
do Maranhão e o perigo de se perderem, por maldade QOS 

inimigos da Companhia, tantos documentos preciosos. E 
continua: 

"Ego itaque Romam tandem divino ita permittente 
Numine post incredibiles rerumnas cum creteris sociis 
appulsus, acceptamque stragem respiciens miserandam 
Proprovincire mere vicem, hac max.ime in parte dolere 
cepi simulque mentem intendere, ut si qua possem, tanto 
maio occurrerem, medererque. Igitur non semel adii R. 
P. N. Laurentium Riccium, illi de scripto exposui irre
parabilem monumentorum ad historiam aliquando, ut par 
erat scribendam, jacturam, necessitatemque et opportunita-

' tem tabulariwn Societatis (unicum remediwn) excutiendi, 
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ut qure ibi in rem extarent, excerperem. Mentem curam
que meam ( qure Lenignitas ejus atque humanitas est ! ) 
summopere laudavit ille, ejusque nutu à P. Gabriele Co
molio eidem R. P. N . à secretis, à P . Joanne Gusmanio. 
Lusitanire Assistente, et à P. Francisco Pessoa, ut dici
mus Substituto, non pauca monumenta tradita mihi sunt. 
Qure ad rem faciebant per me et per alios ejusdem mentis 
socios Maranonienses in adversaria, non sine · improbo ,' 
lobore, conjeci. Supersti tes quoque Patres, retate rebusque · 
g,es1Iis venerabiles, at iin sepukhrum rapido gradu propéran
tes, consului, libros prreterea typis editos, res Maranonien
ses attingentes, quorum catalogum mox afferam , dilígen-
ter evolvi. · 

(Aqui diz que estava no Palácio de Sória com outros 
·muitos, etc.). 

Initium scribendí feci die Patrocínio Vi rginis sacra ' 
quarto. Idus Novembris anno 1765 ( .. . ) . Ita ut díxi 
comparatus primos libros conscripsi in quibus ego ipse 
dum relego multa cum per tempus licuerit, corrigenda 
imvenio. Postea vero decimo Kalendla1s Augusti anno 
1768, R. P. N. permittente et impensas rara et nec opinata 
liberalitate in duos annos faciente P. Carolo Korickio, 
P olonire Assistente, ie Soranis redibus in Domum hanc 
Professam me contuli, ubi per duos annos partim ad tabu
larium, quod primum datum non fuerat, penitus excutien- ' 
dum, partim ad Historiam prosequendo longe majori ap
paratu jam instructus curas omnes impendi. 

Tertio hoc anno 1770 (quo hrec scribo) idem Institu
tum moderatorum benignitate in eadem d<>mo prosequor, 
dubius tamen quid iniquum tempus feret. 

Hrec de ratione et opportunitate scribendi habui. ~ 
Nunc duo a vobis enixe peto PP. FFque Carissimi, 

prresertim Maranonienses : primum ut hoc quisqumque opus 
non plenam historiam, sed tenuis tantum H isto-rire reliquas 
ex tri.bus procellis, quibus e Maraniones ter Societas f uit 
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ejecta, superstites putetis. A.lterum ut veniam detis homini 
qui, cum scribenda non fecierüt inll:ra ProproVJÍnciam, nec 
extra faciat, facta tamen majorum ad sttttm fratrumque 
suorU!lll incitamentum scribere ardet; prreterea quidquid 
male scriptum reperereti:s, illi, siquid autem bene, De0t, 
Mag.noque Parenti, cu,i opus inscrüpsi, trübuatis ( ... ). 

Ex domo Prof essa Romana decimo quinto Kalend. 
Septembris 1770. Vestrum omnium servus in Christo 

,-NN. 

* * * 
Authores quorum o,peribus iispsis editis 

Historiam conscribendam usi simus: 
ad hanc 

P. Andreas de Barros in Vita P . A~tonii 
Vieira 

Idem P. Barros in libris Vozes saüdosas 
inscriptis 

Bernardus Pereira de Berredo in An
nalibus MaranonienJs.ibus 

P. Antonius Fra1;1cus in Imagine Virtu
tum 

Idem in Anno Glorioso 
Idem in Synopsi Provincire Lusitanre 

Soe. I. 
P. Franciscus da Fonseca in Ebora 

Gloriosa 
P. Ferdinandus Guerreiro De rebus ges

tis a Jesuitis anno 1609 
P. Baltazar Telles in Histori~ Provin

cire Lusitanre Soe. I . 
P. Sii:non Vasconcellos in Historire Pro

vincire Brasiliensis S. I. 
Idem in Vita V. P. Joseph Anchieta 
Item in Vita P. Joannis de Almeida 

Lusitane 

,, 

" 
,, 

Latine 

" 
,, 

Lusitane 

,, 

,, 
" ,, 
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P. Alegambe in Bibliotheca Scriptorum 
S. I. Latine 

Idem in libro Mortes Gloriosas inscripto 
P. Joannes Eusebius Nieremberg in 

Vitis Virorum Illustrium S. I. 
P. Emmanuel Rodrigues in libro Ma

ranon y Amazonas dicto 
D. Condamine in Narratione expedi

tionis Amazonire 
D. Brusen Martiniêre in suo magno Di

ctionnario V. M aragnan 
P . Josephus Antonius Patrignani in suo 

Menologio 
Frai Joan. Josephus à S. Theres,ia Car

melitanus in Historia Brasil 
Gasparus Barlreus in Historire Comitis · 

Io. Mauritii 
~ .. Christophorus da Cunha in sua Ex

peditione Amazonica 
P. Emmanuel Ludovicus in Vita Prin

cipis Theodosii Lusitani 
P. D. Antonius Caitanus de Sousa in 

Historia Regire Domus Lusit. 
P. Josephus Juventius in s. p. Historire 

s. I. . 
P. Julius Cesar Cordara in 6.ª Parte 

Hístorire S. I. 
P. Antonius Vieira in suis epistolis ty-

pis editis , 
Litterre Annure 9'. I. 
P.Joannes Petrus Maffeus in Historia 

Indica 
Gomes Ericeirensis in Historia de Res

ti tutione Lusitanire 
P . Petrus Jarrique iii suo Theatro Indico 

" 

Hispane 

" 

· Gallice 

" 

!talice 

" 

Latine 

Hispane 

Latine 

Lusitane 

Latine 

" 

Lusitane 
Latine 

" 

Lusitane 
Latine 
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Anonymus in Vita P. Antonii Vieira 
P. Josephus de S. Anna in Historia 

Carmelitana 
Regimen Missionum Maranoniensium 
P. Antonius Vieira in suis Concionibus 
Idem in Narratione de Expeditione ad 

Nheengaibas jussu Regis edita . 
Mathias Rodrigues, civis -Maranoniensis 

in Narratione de Rebus gestis a Lusitanis 

* * * 

Hispanice 

Lusitane ,, 

" 

" 
,. 

Manuscripta ex quibus potissimum materia scribenda 
Historia! collecta est: 

Annure Litterre Provincire Maranonien-
sis ab anno 1607 Lat et Lus. 

Annure Litterre Brasiliensis ab eodem 
anno 

Litterre Superiorum et V. Provincialium 
Marânon.iensium ad Prrepositos Generales 
s. I. 

Litterre Provincialium Brasiliensium ad 
Prrepositos Generales et vicissim 

Anti-Resp'ublica J esuitica 
Contrapuncta sive Apologia adversus li

bellum famosum, Punctre ad que revocantur 
Abusus Jesuitarum Maranoniensium inscri
ptum 

Varire litterre Çubernatoris Maranonien
sis Francisci Xaverii de Mendosa Furtado 
ad Vice-Provinciales et alias socios et vi
cissim 

Menologium Soe. JESU 
Catalogi Provincire Brasiliensis et Pro-

,, " 

" " 
,, " 

La.tine 

Lusitane 

,, 
Lat et Lus. 
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provmc1re Maranoniensis 
Catalogi defunctorum universre Socie

tatis 
Aliquot litterre extraneorum ad Prrepo

sitos Generales et vicissim 
P. Antonius Vieira is suis Pondera

tionibus ad Fidei Inquisitoces Lusitanos 
Liber defunctorum in Collegiis Bahien

sis et Fluminensi Provincire Brasiliensi 
Varia documenta a variis Sociis fide

dignis acceptis 
Catalogi Moderatorum Maranoniensium 

a PP. GG. Creatorum 

* * * 

247 

Latine 

" 

Lat et Lus. 

Lusitane 

.. 

.. 
La.tine 

:8ste tômo contém 5 livros e cada livro está dividido 
em parágrafos. Ao Jado, em letr ;i s um pcuco maiores, 
vão-se assinalando os anos, sucessivamente. O autor se
gue portanto a ordem_ cronológica. O texto pareceu-me 
corrente e claro. Todavia não individua as datas além da 
generalização da margem. Inclui, traduzidas em latim, 
~rias cartas e documentos que eu já possuo, provenien
tes do Arquivo Geral da Companhia e que constam do 
elenco bibliográfico acima referido, e por êle próprio or
ganizado. Dá grandes elogios ao P. António Vieira, a 
quem chama, no P rólogo, f erme ejusdem Proprovinci<2 
Conditor. No principio de cada livro traz o argumento 
e sinopse. 

O primeiro livro narra a expedição dOfl Padres Fran- . 
cisco Pinto e Luis Figueira. · Descreve a região, costumes, 
ritos, índole e economia dos índios. Termina com o mar
tírio e elogio do P. Pinto. 

O segundo livro trata da expedição ao Maranhão 
contra os franceses. Actividade do · Capitão Alexandre 
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de Moura. Intervenção dos Padres Diogo Nunes e Ma
nuel Gomes. Morte e elogio daquele. Viagem de Manuel 
Gomes à Europa. 

O terceiro livro oonta o modOI como os Padres J esuí
tas se estabeleceram no Maranhão e as contradições que 
tiveram de outros religiosos e como finalmente fundaram 
casa e igreja. Vão ao Pará. Descrição do Pará e do 
Amazonas. Descida de dois Padres espanhóis. Os ho
ilandeses ocupam o Maranhão. Naufrág,io e morte do P. 
Figueira e dos seus companheiros. No Maranhão são 
mortos pelos ínidios três Jesuítas e com isso se extingue a 
Comi:µinhia no Maranhão. 

O livro quarto entra com a restauração da C.Ompanhia 
no Maranhão por obra do P. António Vieira. Elogio e' 
actividade do P. Vieira, que enche quási todo êste livro. 
Morte e elogio do P. Manuel de Lima. 

O· livro quinto refere a volta de Portugal do P. Vieira, 
que traz alguns Padres consigo. Boa vontade do novo 
governador a favor <los Padres e contradições dos adver
sários. Expedição ao Tocantins, ao Gurupá, à Ilha de 
Joanes e a Ibiapaba. Morte do P. João de Soutomaior. 
Expedição ao rio Amazonas, que tinha sido proibida. 
Vieira, Superior e Visitador. Embaixada a Ibiapaba e 
aos Nheengaibas. Doença grave do P. Vieira: Calúnias 
contra êle. Sucessos do Pará. Morte do P. Manuel de 
Sousa, Mateus Delgado ~ Paulo Luís. :8ste livro quinto 
termina com o embarque em Lisboa para o Maranhão, dos 
Padres Pedro Luís Gonçalves, italiano, João Felipe Beten
dorff e Gaspar Misch, belgas, e do Ir. Coadjutor Baltazar 
de Campos, igualmente belga. última anotação crono
lógica: 1660. 

Não iestá aqui pdrtanto tôda a primeira parte anun
ciada no título da obra. Devia ir até 1700. 

; 
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