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PREFACIO
Existe em nossos pensamentos, um interêsse profundo, em estudar
as origens de tudo que nos rodeia.
Desde as peque,as às grandes obras; das ·v ilas às cidade~; da origem
da vida e dos povos que tem habitado o planeta; da origem d• ,p rópria
terra e do Universo; tudo enfim, é objeto de estudos minuciosos -n a â·n ·
eia de encontrar a verdade.
Um dos ramos mais perscrutados pelos homens, o que mais apaixonadamente, através dos tempos, tem preocupado todos os que se dedi·
cam ao estudo da humanidade, tem sido as origens do homem~ a sua evo·
lução, a vida em sociedade na' face da terra, as suas lutas, a constituição
das nações e as modalidades de seus costumes e de suas vicissitudes,
desde tempos imemoriais.
Das origens dos povos que atualmente povoam a terra, desde as
mais longínquas éras até nos, um interêsse imenso de saber da vida
que desde os séculos mais remotos, tem vindo gerações após gerações,
desenvolvendo-se e deixando ao passar os traços das civilizações que
'
criaram.
·:tsse interêsse. profundo, nos faz procurar nos livros, docp.mentos,
objetos ou no prónrio solo, qualquer indicio que nos venhá revelar o q:u,e
11ealmente teria sido em suas minúcias a "V:ida das gerações que nos
precederant.
Livros inúmeros se tem escrito, uns abrangendo todo o gJé>bo, outros
limitando-se a estudos da vida das nações, cidades ou vilas.
Foi sabendo da obra que o Cel. Pedro Dias de Campos estava elaborando, que não pudemos furtar-nos ao desejo de ler o seu trabalho,,
cientes que nele, aquele grande amigo, punha todo o seu vasto saber, e
todos os esforços dispendidos durante longos anos de intensos estudos,
sôbre a vida em nossa terra, antes e depois da descoberta de Pedro
Álvares Cabral.
Lemos as primeiras páginas com indizível satisfação, e logo que nos
aprofundamos na leitura, não pudemos mais deixar de ir até o fim, pois
estavamos sentindo os efeitos de uma viagem maravilhosa ao passado,
àR éras distantes dos começos da vida humana, nas terras que mais tarde, muito mais ta-r de, seriam o Brasil.
Vimos nas pâginas de ''O fncola e o Bandeirante na História de
São Paulo'', o alvorecer de uma nova ~poca, quando da inageatosa cordilheira dos Andes, os íncolas de~ciam para i,as planíci~s invadindo Pindorama.
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Era o povoamento, de v~stissimas zonas, pelos índios de várias tribos que viriam a constituir um dos troncos básicos das gerações vindouras, desenvolvendo inúmeros ramos, constituindo novas · tribos iiUe se
espalhariam por tôdas as latitude.s desde os Andes ao Atlântico.
As lutas entre tribos rivais, espelhando fiel e friamente as épicas
jornadas de combates selvagens onde o arrojo e o desprêso pela vida
alheia, atingia as culminâncias da barba'l'Je..
São as bandeiras aprisionadoras de índios, nas suas entradas pelas
matas desconhecidas, arrancando dos lares selváticos, os íncolas, _para os
escravisar.
Vemos as lutas desea;g~adas. das. várias tribos opondo-se à invas~c,>
dos brancos aprisionadore:s; e U'1t contraste ante a atitude curiosa de
outras, ao presenciar os rituais de pacíficas invasões de brancos.
J;; o quadro subJim:e da '°issa de 25 de janeiro de 1554. O alvorecer
do dia. A ornamentação do adro com as taquaras ramalhudas, as flores
silvestres de uma rica flor.a tropical, formando um caleidoscópio maravilhoso revestindo o altaT, encimado pelo símbolo sacrosanto da cruz.
A missa da fundação de São Paulo. Um mistério divino pressagiando um grande futuro, a uma vida que nascia para grandes feitos, que
séculos mais tarde deveria a.ssornbrar o mundo pela grandiosidade atingida, num progl'esso sem precedentes em todos os tempos.
Na histórica colina, hoj~ cercada por gigantes de cimento armado,
da profundidade do tempo, soa o éco daquela missa rezada pelo padre
Manoel de Paiva, como um ressoar contínuo e eterno, abençoando para
todo o sempre a grande cidade.
Fomos lendo. . . viamoi; de~enrolar em nossa mente os lances de_scritos por Pedro Dias de Camj>os, as batalhas, as amar·g uras dos pov~s; .
as lutas contra o gentío, já prciximas do nósso século; foi à pouco., quase,
chegadas a nós; perseguidos, massacrados, cada "fez mais embrenhados
nas florestas, eram já os resignados remanescentes doe poucos guaicurus. Um número muito limitado, Givai-ã a última princesa guaicqru,
os comandava; combalida p~Jos sofrimentos do seu povo, não pôde resistir; morreu; repousa para sempre à sombra de frondoso ipê - a sua alma, alma de um povo - está para sempre livre da maldade humana.

CQ:tnen:dador Vicente Amato Sobrinho

A Luiz Sílv.ei'Ta, homem de letras, de inteligência e espírito de escol, escritor e jornalista ímpar e consagrado; ·ao emérito educador, que concebeu e metodizou a mais preciosa e hu1nana obra didática editada no Brasil "Educação Fa1níliar",
tendo como material unicamente sua elevada cultura, servida
por uma notáve-l arte de bem escreve-r, eu dedico esta pub1icà.ção bem brasileira, "O íncola e o Bandeirante, na História
de São Paulo''. Consagrando-a à Luiz Silveira, sábio e _ativo
diretor da "Escola de Jornalismo Casper Líbero "~ da Universidade de São Paulo" presto esta merecida homenagem, ao primoroso educador.

.ó AUTOR

ti

A memória d.o saudoso historiador patrício, Afons_o A. de
Freitas, alma bon.íssi11!a, nobre e generosa, qwe com enex.cedível sa.ber e bril.ho· presidiu anos seguidos o Instituto Hístô.rico
e Geográfico de SQ;o Paulo~ consagro estas páginas, contribuição do autor, às solenidades do IV Centenário da Fund(Lç-ã.o de
São Paulo.
I

* * *

Ao meu genro e- amigo, Sr. W aldomiro Figlioli, 'homem
a.f etuoso e· bom," excelente e rriodelar chefe de família, ofereço,.
com abundqncia de coração, êste estudo, escrito em Pir-qiininga
pelo Auto~, Tess,qlrtando o 'heroismo de nossos ancestta,ís~ no
desbravamento dos sertões de nossa Terra.
O AUTOR
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Do dilúvio à invasão de Pindorama da sub-raça guaiani

Formação

J

EXPANSAO ariana, milênios após o dilúvio e,
muito mais tarde, a frequência da travessia
de asiáticos pelo estreito de AlaJEca, conpuzem-nos até à garupa dos Andes, no altiplano Peru-Boliviano, pátria das grandes
' nações Tupi e Guaiá, origem das sub-raças
Guaiá-ni na cordilheira; Tupi-nã,, no litoral
Atlântico e Guaianã. 'l'.l;.o planalte ele Piratin]nga.
Sôbre o cataclisirio de que se originou o dilúvio, nos ensin a a geognos:a. pela pena de sábios mestres nessa ttanséenden tal ciência, através de brilhantes estudos, que na área atualmente ocupada pelas águas do Oceano Pacífico e parte do índico, existiu, em remotas eras, um continente povoado, do qual
se desprenderam em bloco, atraídas para o espaço, as crostas
de terra abaladas por sucessivas comoções da natureza.
~sse enorme disco irregular, subindo: parou a trezentos
mil quilômetros e se constituíu em pequeno planeta o qual,
como saté1ite, entrou na órbita da terra, provocando ligeira
inclinação do globo, pelo ôco que nele deixara.
As. águas do Oceano Atlântico, após o cataclismo, ocuparam o vasio, do qual só emergiam, como ilhas e picos., os pf.>ntos ~ais elevados, que os altos vagalhões nã:o ating·iram.
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Assim desapareceu um continente, de que restaram as lendas que ainda são, em noEsos dias, repetidas por tôda a parte. ·
..
Colhemos da •'Vedanta", o mais antigo documentário que o
mundo conhece, a le,nda aceitável do cataclismo e do dilúvio
nesse continente perdido. Ela afirma, que existiu antes dele,
um território imenso que se chamava Lemúria, habitado por
um povo de raça ariana, de elevada cultura geral, de boa aparência e de pele uniformemente escur.a, como os indús de nossps
dias.
,

S.

PAULO

E a marcha continuou com
a mesma lentidão, vencendo os lemurianos os maiores obstáculos.

I

Um ·dia, os. arianos avistaram, azulando no horizonte longínquo, uma linha de cristas terrestres,
apenas visível, quasi ao nível da pl~nura. Depois, a
garupa de uma cordilheira, de dnde nasciam as
cristas a vistadas.

'

.

As lendas reunidas nà "Vedanta ", alcançam vinte e qua-

tro mil anos antes da submersão da Atlântida, outro continente perdido, habitado por um povo sábio e. altamente espiritualista.

Os ittvasores do Continente Austral, na sua infiltração, após os primeiros êxitos contra os nativos de pele vermélha homens fortes e .audazes
- chocaram-se com pode~

As ilhas verdejantes - grandes e pequenas - que reI!lanesceram com seus habitantes, pontilhavam a vastidão do ·Pacífico. Nelas, as populações prosperavam e as gerações se sucediam, mantendo os mesmos predicados raciais.
Séculos decorreram. As ilhas se tornàram superpovoadas,
determinando a expansão natural parà outras plagas.
1

As planícies qU'e as águas tleixaram, ão voltar a0 seu nível,

recuando para os limites normais, exuberavam na sua rica vegetação. A fauna, vinda de .l onge, ressurgia .no terreno que
secava.
Os lemurianos, tribos .e clãs isolados, ao iniciarem a· marcha expansionista para as regiões austrais, se encontraram e
confraterniz~ram, continúando juntos, as jornadas invasoras.

Em caminhadas lentas, apoiando-se mutuamente, penetraram em terras ocupadas por aborígenes bárbaros e belicosos,
que se opuseram à invasão da sua pátria.
Eram gentios de uma só raça, divididos em grandes famílias, falando cada qual língua própria.
Lutas sem trégua tiveram os lemurianos que vencer, empregando tática e armas desconhecidas dos adversários e ·o mais
que sua adiantada civilização lhes permitia. Os íncolas, que
eram os de pele vermelha, tiveram de ceder aos atacantes.
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rosas nações aborígenes de pele bronzeada que, à altura -de ·yu..
<•atan, cortaram o avanço dos arianos obrigando-os a recuarpara a orla do Continente Setentrional. Eram os tupis e os
guaiás, duas poderosas nações da mesma raça, da mesma fa..
mília e da mesma língua, que subiram do altiplano ao encontro dos que já talavam o ístimo em busca da linha equatorial.
Usavam 'êstes defensor.es os me~mo~ métodos de combate,
as mesmas ·armas~ Foram· êles: que congregaram ·as outras fa·
'
mílias, para erigirem nes.s e ponto, uma intransponível barrei·
ra ao avanço dos lemurianos.
As baixas dos tupis, dos guaiás, e dos que se aliaram, foram sempre maiores que as dos adversários. Os prisioneiros
trouxeram-l~es esclarecimentos.
As armas que· usavam eram mais aperfeiç.oadas.

Os guerreiros arianos cobriam o peito com grossas peles e também
com couraças de couro curtido. No gibão espesso, quebravam·
-se as pontas de madeira das flechas que os defensores empregavam. Os lemurianos engastavam em cunha, na ponta de
suas hastes, lascas de afiada p~dra.
'
Os aborígenes tüpis e gu~iás, assim como as tribos daquela
região central, ·a 1bnentav.a m..se do que havia, principalmente
de carne crua,. t~ conio os- lobos ~~sfaimados ·que baixavam Q.a
cordilheira gelada~
para se fartarem
na planície, da _presà
san·
.
.
.
grenta.
·;
Para êles o fogo continuava oculto na gelidês das rochas
virgens, quando tiveram qe enfrentar os invasores procedentes
do setentrião, devastadore~ de suas terras e destruidores das
suas tabas.
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ção divina, o momento de se utilizarem da pedra lascada e do
fogo bendito e purificador. Com as lascas fizeram machadps,
pontas de flechas e outros objetos.
Desde então, os guerreiros moquearam carne para conservar e mais tarde, cozinharam seus alimentos.
Impeliaos pelos invasores para a nesga de terra do ístimo
que s~para os· oceanos, puderam as .tiuas valentes naç6e~, agora
melhor aparelhadas, opôr, com seus fortes peitos, definitiva
barreira ao avanço cios intrusos da perdida Lemúria ..
Outras nações· igualmente fortes e guerreiras, vieram alinhar-se com os tupis e guaiás, na sutura da linha equatorial.
Com êles cooperaram, sempre alertados, enfrentando o inimigo
onde quer que êste se movimentasse.
Por fim se aquietaram os remane~centes arianos, sediando
no ponto que ocupavam, e erigiram as duas grandes aldeias
de Copan-Coban, vizinhas uma da outra. Fundaram nessa região de Copacabana outras aldeias e nelas construiram suntuosos templos, palácios e monumentos.
O contacto com os bárbaros gentios fez declinar a elevada
cultura e eiv:ilizaç,ã o das novas geraçôes lemu.rianas e tamb~
baixar a sua ael medida arrogância e a sobra:nceria racial.
Mas o gênio artístico, e seus conhecimentos arquitetônico~.,
suas ·tradições e l~ndas, se conservaram puros) atestados. pela
grandiosidade das ruinas ainda existentes, de templos, de monumentos e de grandes povoações, que se conservam como
preciosas relíquias, de povos que passaram.

Depois os tupis~guai~s procuraram melhorar seus me:os
de defesa e de ataqqe. A:ssim, pela primeira vez, lascaram lâminas de r9cha granítíc~ ou de duro silex.
'.
. ·~ ·

Mais tarde os tupis-guaiás, acompanhados por várias nações lindeiras, se deslocaram para o sul, seguindo ~ abas da
alta cordilheira dos Andes, que debrua todo o litoral do Pací·
fico ocidental.

Ao bate~ , na pedra,"! viram com espanto. 'rque fagulhas d~:n-l.-..radas se desprendiam da lasca. Caindo na folhagem .s.êca, b't $:.
ta":atn. ,~h~~a~ e. dais ch:~mas origi11:avam-se labaii~<;Ja~.
.
.
Soara papa os aborígenes da zon,a austral, c.o m0 .
b~:;J.'.!'

Essas duas nações irmãs e amigas, embora vivessem vida
comum, não se afiavam em casais, ciosa cada qual da pureza da
sua raça e da su& prioridade 11a terra.
Juntas nas pelejas, oomb~teram ombro-a-ombro,. lutando

~

wmá .

O
para destruir o inimiga que se es~br~ava p·q ra citesaiojá-los cle·
seu tertitc)riõ e obrigá..Jos a âeseer ainda m;:ii~ PªI'ª o sul.

íNeOLA; E Q Bí\.NnEIBANTE NA HisTél'tr:A: DE

,Essas duas l?.Odetosas nações autóctO"nes e eutr:as qllle falava;rt1 dialeto riheengatú, Ç,fll'e th~eram po:r be·rço o 1alti:Pi.~:rio
Peru-Boliyi~µq, $Ó P.,r ocuràtám, qµf!ndo pr~miçjlas pela necessidade de. urna Ío~t.e base, os taludes dos AnEle·s, onde sedial'am
após séculos· de Juta~ e- à.é glórias.
Largo,. tempo se escoou. As tribos das, geraçõre s que, S'!lrgiátn .se Glispe.rsavam ~ôb~e tôda a extensão da, ç·a tdtlheira, e
muit.?s já pontílha~am co-m suas aldeias. a p:la:nície de grande
\tale do SQ.t A.s que hab.ilávam as :verteiltes ou: as lol:nbadas
pedtegosá$·, agrestes é po'tl:eó p"Fo8.ut-ivas 1 s.of1tia:m :as agruiBas dlí>s
inwe1tnos rigerosos e as consequências da$ amiudadªs terope~ ·
tadEts que varriam a :~err~aJ danificando as aldeias que e~
calavam 9s pl~os r:taturais, permitindo apenas co9.sbu.ções li,geiras~ As á,guas que despe@avá.m,..des-truJam as. tabas, arrastantlo na ctl'Trenteza a ese~ssa lavoura S.e milho e de mandioc~
do gerrti0 ser:rano"
·A aspeneza àa regiã@ tor.n:a~a ingrato o te~JFel!lo. A <l!a;r.:ne
esça,sseav~ cpm a imigr,~·ção· da fauna/. afugentada pelas saç.adgs · e pela agressividade du e'lirna. As dÜiculda.d:es do gentio
cresciam dé"ano para.. ano. Séetdos ainda se acurn,ular.q,m. As
tribos das g:era~ões .novas~ .se .dispersavam pela or:la da serrania
qu·e acoropanbav.a a c0rdilheira. S_u as ocas típlcas formavam
tabas superpovo·a;d~; aumentànd.o o soltíttiento da população
~ - as' <lifieuldades· que c1:.eseiam com as avalanches de 1>,á,r.baros.,
procedentes çlo norte.; qüe p_remiam ainda ma~s os tupis.-guai~s
em seu t~rritó-xio, fazenào-os viveFem em contínuo ,estado de
1
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alerta. A vegeta~'ão,, já de·.si tão po}.)re., s.e estiolava eacl:a vez.
mais,, pe1a inclemêneia da re.gião andina.

V.anglorlavarn.-se dos feito,S lleróicos dos seqs· a:ntepassado.S.:i
cqj·a, traâição tT:ahSm,itíam aos filhos e a0s ·ne.tos1 de g~ac~áo
em ,ge:vaçã01 ao pé dv fogo, nas no.ftes frescas e est.reiadas:.

Exàltavam as f~çanbas ancestrais das der.rt>.tas que infligir.a m-. Cantavam em çôrt> essas façanha~, acordàndo na$ anfr8:tuo'Sidades da -s ertania., c0m os &e0s tlo~. ásperos reft0es gue.rrei:ros, os c.onde~es acl:o:r.mecidos nos sell§· n~n)lo,S.

S.

FortnaÇãe 'da

sub=raça

gua:iahi

.A s tr.f'li>os guaiás, por outro lado, voltaram a ser \de· notável fecu,nd'idade, em. r~~o da iµtetferêncié\ dos 1}1an.eeb·os. ttipis,,
nà vida da juventude :feminina des:sa -n ação, ~ qual, quebr;;tndo
o orgulho racial, ce<leu â galanteria .d os jovens e à amizade
q:y,e nutriam peia gente tqpi,, com êlés :Se aliando.

Assim,,

fortes e, ,ativas a.po:nt.aram, dando origem.
a ~a -gran~e e podero$a liação stib-r-aai,~J, que se clehomin.ou
g:ua:iami,_per lerem nascido' de muiheres guaiás e de v-ar@es. tupis·.
Essa nação q:u.e se f ôbn~Yoa, ocupou vasta fai~a dª plan.íçj.e
otiel)tal,, c'O'.rtada de ptsqo'SOS rios e d.e eattrp.c>s pqvo.ados por
uma pJ;odigit;>sa faulia7 hastante para a11:Inent:ar fartamente,, as.
grande~ "tiibos guai:mi's e outras~
g~~ações

Para às ;v,elhas :nações guaiás-'tti{i)iS, desdf;? então, ~o:rnoU-se
caq.a ve? mais premente e. sem p·oss-ível ~olf.lgã0,~ d pto\)lema
de::adquirir alim.ent€1s paF,a os seus }l'l,colas..,.
íA. jovem e .afd;@irosa nação gtnliani não ttnha alncta treino
guenr-eirOt• c ·Qm .OF·gulh.o, porém, ouvia dos a:llC:iã'Cls' as hist-êrias de ;gqe~às e· ayeb,Jutas ~dos ~boríge~;nes de sua rá:~a: as
tradições ·e !andas s~'t>re as gr~ndes pelejas, nas .<quais tupis e
gqaiás, forani· ~,empre vencedores. E lsso sobfemodo a encan-

tava.
Aneia.vam os· :mancebos guaia.nis p,or uma verdadei.r-a luta,,1
onde interfert~eín dé macbado (itaniqrana) em puriho e a;roo
retesado1 arr.na predileta que maneja~am e:om maes:triá. :€les .
cfuériam aventµras.., entr.everos ·e glória.1 e él:esejavam demónstrar que não de.siu~stráriam .a tradição de c«Jtagem e ~rawra
das vélhas gentes da su~ estirpe.
A ~sse tempo pr.o,c uravam os guaia:tl:iS conipelir as fortes
tribes cios ~des a abandoi).arem aqu~lÇi; trist~ ·e paupérrima
região rochosa, .e m cujas escarpas desnudas, ainda se apeg;a-
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. varn os gentios das duas heroic·a s
nações, a buscirem, guiados por
êles, guaianis, regiões mais acolhedoras e fartas.
Alí nas encostas, continuavam
êles a serem providos pelos seus
descendentes guaianis, que das planíe.ies onde sediav·a m, faziam a escalada da cordilheira, conduzindo provisões para os velhos amigos, agarrados à região
onde nasceram.
Eram recebidos com intenso regozijo e aceitavam com a maior alegria as mantas de carne
moqueada; as frutas apanhadas "de vez"; os favos de sa'borosos rnéis; os eô~0s e os ovos d:ª s
aves dos campos ensolarados e das ~randes
tartarugas que vagueavam, em bandos, próximo dos rios.
Os guerreiros guaianis contavam ao pé do
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fogo, alimentado cóni .g ravetas secos e· coi:n os rnu$-gos- das pedreiras, que havia~ além do território por êles ocupado, para o
lado do sol nascente, lindos prados floridos, rios e lagoas piscosas, onde se .nsgavam grandes peixes e, nas margens, enormes veados que abatiam a golpes de tacape, no bando numeroso, amigo de lamber a salmoura nas barreiras da campina.

Afirmavam os guaianis, que mais adiante ainda,. era a região exuberante "e rica. Até onde era poss·ív:el aviSta~, Qs prados eram verdejantes, pontilhados de capões de altas palmeiras,
balouçando-se ao pêso de grandes cachos de côcos maduros; saborosos e nutritivos. Manadas de enormes veados brancos e
bando de numerosas aves aquáticas, que no vôo toldavam
o céu, apanhavam-se à mão nos ~ebedouros das salitreiras.
Deseretjam para os tupis..guaiás, seus atenciosos ouvintes, as
maravilhas e a beleza das paisagens que se podiam, de q\la~quer ponto apreci~l'..
..
Acrescentavàm os guaianis a - tudo isso, que tôda essa
abundância contr{lStante com o mis~imo ermo em que vegetavam, estioland-0-se, podia vir a lhes pertencer. Para tanto
bastava que reádquirissem o ânimo e a coragem que sempre
foram o apanágio. das duas n~~õe.s,. de gue .êles, - os guaianis
- se orgulhavam de descender.
Para derrotarem as valentes tribos guerreiras, guardas
ciosas de suas terras, o famoso "Pindorama", bastaria o destemor e o arrojo das três nações poderosas, amigas e parentes.

. , . enormes veados brancos, aitJigos de lamber a salmoura nas baró!
reiras da campina, eram ab~tidos a flecha ou a g_o lpes de tacape · · ·

.Essas amiudadas narrativas, eram ouvidas com gra~de interêsse. Por f~m, as exortações l~vadas pelos guaiani~, produziram lampejos .de audácia e decisão no povo amolentado
por secular ·inércia.
Num grande '' ajudí ", ao redor de cujo fogo de conselho
sentaram-Ee em círculo os maiorais de cada nação - pagés,
morubixabas e caciques - vindos da serrania e da planície,
a fim de ouvirem o morubixaba guaiani e com êle traçarem um
plano a ser executado por todos. A idéia da emigrp.ção foi
exposta e aceita. Findara o fogo, e fôra encerrado o c'Dnselho.

t.
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Seguiram-se ruidosos folguedos do ritual selvícala e a comezaina das provisões trazidas pelos guaianis. Danças e libações; duraram noites seguidas.
As ref?oluções do conselho galvanizaram o gentio e arrancaram-no da sua apatia, despertando nele a ~ntiga combatividade que a vida pacüica e descuidada embotara, pelo tempo de
ócio e paz continuada.
Era intensa a alegria dos íncolas das três naçõ~s andinas:,
que corriam de tribo em tribo, levando a alviçareira notíçia
do próximo deslocamento. Em tôdas elas reinou grande atividade, no preparo do indispensável para a marcha do Pindorama. A~ palavras d_os éhefes eram transmitidas de boca em
b>oca.
A azáfama movimentou as aldeias. As arinas prediletas
do gentio, eram preparadas às pressas. Lascavam pedras para
engastar nos roletes dos machados e pontas para as flechas,
cujas hastes sapecavam nas. labaredas brandas qq.e surgiam
acima das tucuruvas. T_o rciam cordas de fibras de tucum para
arquear a madeira flexível de cada arco. Tudo, por fim, ficara pronto: aguardavam apenas a ordem da partida.

,

..

CAPITULO II

lnvt;tsão de Pindorama - Travessia do rio Pàraguai
, - Estacionamento no centro de Pindorama

M uma madrugada quente, riscada pelas lágrimas de' luz prateada que a lua em declínio
vertia sôbre a planície, e pelo fulgor das
lindas constelações austrais, que ainda iluminavam o céu, ouviu-se a conclamação
da inúb~a - há muito silenciosa - cortar
, a quietude dos Andes. As notas agudas e
ásperas de outras inúbi-as, estridularam no
espaço, e os écôs dos socavõe-s da cordilheira, as repercutiram
n1ais fortes, mais nítidas e depois mais longe e mais fracas.
Começava a migração. Trilhando as düíceis veredas das
encostas, desceram as tribos - as mulheres com as crianças
alceadas às costas, e os homens com as provisões e as armas.
Despovo,aFam o b:e rço de seu n.ascirnento, Pátria que oçuparam
E: defende·r am durante· milênios.
Marchavam na macega alta da planície, quando as estrelas empalideciam no firmamento e a aurora dourava a fímbria
do horizonte. Qs primeiros raios de sol, ainda oculte>)'.) perfuravam a névoa da madrugada que surgia.
Pouco depois, o disco solar tangenciou a ourela das elevações orientais e, no ocidente, .a:s labaredas das aldeias em chama na serrania, eseondiam, na fumarada espessa, a grandiosa
cordilheira. Os emigrantes invasores, de onde estacionaram,
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descortinaram a imensidade do ·maravilhoso Pindorama que
iam talar.
A1í novamente, estrugiram as inúbias de tôdas as tribos,
saudando Pindorama. · Os gentios alçaram arcos e machados
e lançaram para o céu e pata a terra, como audacioso desafio,
o seu terrífico e. vibrante -grito de guerra, que fez 'tremerem
as feras ·em suas· cavernas e os guerreiros em suas aldeiiiS~ alertando-os.
·.
"Ia só Pindo'rama êo.t i; itamarana pô anhantím; .iara,r ama
ce recê ". E os primeiros obstáculos foram transpostos, e quebrada a resistência do bravo gentio· dono da região.
Prosseguiran:i dep~is~ na direção do ~ol nasc:ente, vadea,n..
do rios, .guerréando e v~p,cendo .adversários, e neles fazendo
"tapuias", práticos ·d e tOdo .o território.
Separaram-se as nações para continuar a marcha, visando pontos de referência e objetivos paralelos, com efetiva ligação.

•.. ouvia·se a eonclamação da iailbia cortar a quietude dos Andes.

A resistência .aumen~va dia a dia, e as ho~tes. adversárias
engrossavam ~om" ~ refo~ços .yin<;lqs da larga carnpanhq. ala·
,..
.:
gadiça.
A nação Guaiá, com suÇ}s numerosas tribos,. m~~hando
em leque, ocupava .a ala dir:eita; no centro, os . denod~dos tupis,
um pouco av,a nçªdos; à esquerda os guerreiros. gl\aiás.
A alegrja de estarem trilhwido · novas terras, de respirarem outros ares, er~ intensa. Esmaec~ndo num tênue . azul,
ainda avistaram no o~so os piços mais alto~ d~ ~lev~da cordilheira de . onde vieram.
Os tropeços iam sendo afastados e os gentios· opositores,
atropelados, abriam caminho para a massa enorme, compacta
de combatentes decididos, que não admitiam entraves na jornada. Pararam alertados, para se abastecerem. _Qs do~ntes,
estropiados ou feridos, ficavam ·em abrigos improvisados e
abastecidos.
, ..
E a marcha cónt inuava com· o mesmo ·ritmo, maier entu·
siasmo e melhor ·â nimo. .· · · ·
Saindo dos alagadiços, surgiram na ·c ampanha, belicosos e
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arrogantes pelas consecutivas vitórias alcançadas no limiar do
Pindorama, que buscavam.
Melopéas guerreiras cadenciavam seus passos rápidos e
firmes. Numerosas nações que sediavam naquela opulentà
paragem, à aproximação dos invasores, retraiam-se para o vale
de um grande rio, cujo volume se podia avaliar, pela larga e
espessa névoa que o acompanhava. Era um grande caudal
que cortava a planície de norte a sul.
Forçados a pararem diante dêsse sério obstáculo, levantaram aldeias e as rodearam de paliçadas defensivas.
Os tupis, que se adiántaram marchando no centro, sediaram nas margens arenosas do rio, encostados à floresta densa,
de onde tiraram material para a construção de jangadas necessárias à travessia; pirogas e igaras foram cavadas em madeiras
moles, para patrulharem a torrente que embargava a marcha
para o levante.

Várias tribos guaiás não ·se aventuraram a tentar passagem,
permanecendo na margem direita; outras chegaram até as ilhas
do caudal, nelas se estabelecendo, tornando-se depois famosos
canoeiros e exímios nadadores. Viveram quasi que exclusivamente dos produtos do rio e de seUIS tributários; das lagoas e
corixos, que varejavam nas suas correrias, em busca de gentios
para apns1onar. Nas lagoas que espelhavam o céu, animais
que bebiam e peixes de grande tamanho, eram fàcjhnente caçados e fisgados. Nos . campos e nos capões de buritis,. ca~a de
toda a espécie passeava, lenta e nédia, ao alcance da flecha,
da lança e até do tacape.

Travessia do rio Paraguai

Estacionamento no centro de Pindorama

Quando tudo estava previsto, uma grande festa se realizou antes da partida da primeira tribo, que na outra margem
seria recebida a flechadas. Desatracou a jangada para iniciar a
travessia e a I.ut~, 1sob os g;ritos do gentio alegre e .a lvoreçado,
Acompanharam os guerreiros com a vista, até que se perdessem na bruma vaporosa da torrente. Outras partiram, precedidas todas por ligeiras pirogas, pejadas de guerreiros e flanqueadas pelos mais audaciosos combatentes. Ao entardecer,
eram os tupis senhores da margem esquerda do grande rio e
os guaiás se aproximaram, para ocupar a margem deixada pelos
invasores do Pindorama. Largo espaço da campina extensa,
ficou nesse dia, sob o domínio tupi.
Alí sofreram as tribos invasoras, nos primeiros desembarques, elevadas baixas, ocasionadas pelos ataques continuados
e simultâneos, de váriaS" tribos que sediavam a pouca distância.
Os tupis, uma vez quebrada a resistência dos defensores
do campo, auxiliaram os guaiás e guaianis, na travessia do
grande rio, que Já hávia siao batizado pelos guaiás com o nome
de Pará-Guaiá ,(P·a raguai) .

Por fim, nã<;> longe dos tupis, as tribos que chegavam, iam
ultrapassando os já sediados. Penetravam fundo na campanha convidativa, aldeiando por dilatado tempo. As tabas se
multiplicavam, populosas e alegres, na planície verde e extensa.

Nesse estpeiohamento onde viveram sempre alertados pela
hostilid.a de das nações aborígenes, centenas de vezes os cajuei.ros floriram e frutificaram, gerações de íncolas tupis e ,guaiá~
se sucederam, e .se organizaram em tribos que seg~.iam para
outros rumos, prolongando a posse de Pindorama. No lugar
das nações que venciam ou destruiam, fundavam ,o utras do
nheengatú, dando-lhes assim, como à região, nomes, quasi sempre onomatopaicos, aos quais se ligavam aos da velha nação
"Guaiá". Assim aconteceu alí perto, quando saindo da mataria, após vadear um rio que corria para o sul, deparando de
chofre com uma campina imensa, gritaram, ao admírar o vôo
de grandes aves multicores: "Ara-Guaia", denominando assim
o rio e a vasta região do Araguaia.
A êsse tempo, os paraguaiás, com .suas ligeiras pirogas, sulcavam a torrente e se insinuavam pelos corixos, lagoas e tributários, apossando-se, de armas na mão, de todo o território a
que chegavam as pr0as das suas igaras. Tornaram-se êsses
íncolas, famosos .n a pesca, exímios no. remo,. notáveis· em na-
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Quando necessário, auxiliavam seus parentes tupis e guaiás,
chegando celeres, ao ponto da luta, decidindo a vitória em seu
favor. Acompanharam, pelas correntezas, a m·a rcha des tupis
e de seus descendentes guaianis, que há muito _se haviam separado dos guaiás, rumando para o sol nascente. Talando, em
lutas homéricas, o tapete verde e macio de gramíneas forrageiras, interpenetraram capões de coqueirais e as largas salitreiras barrentas que acolhiam a fauna sad~a e bem nutrida.
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ta-ção e no mergulho. Eram corsários das águas, atropelando
o gentio das margens e dos vales de todos os rios .
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Os tupis, debruando a campanha em sua marcha, encostraram um caudaloso rio, que
, separava o alagadiço de onde vinham, da mata espessa que se avistava na margem esquerda.
A essa torrente, deram o nome de "Paraná"; em suas proximidades se demoraram, na construção de embarcações para a
tl'avessia.
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Os guaianis, que mais e mais se afastavam para sudeste,
perderiam contacto com os seus pare:ntm tupís~ que haviam
atravessado o rio Paraná.
Os guaiá~, ac;> transporem o Araguaia, entraram em contacto com as fortes nações anfíbias, tapirapés e carajás. Após
anos de luta com êsses gentios, puderam se refazer da travessia
das chapadas, dos cerr~dos sem fim e, de novo, mar.ginar os
grandes rios e rumar para o norte. Reinieiaram o avanço, costas ao sol, ao ritmo de cantigas da raça, de fala nheengatú:
Após atravessarem a serra na ·zona dos gentios caiapós, cruzaram as tribos Tupis, que sediavam nos chapadões. Os tupis
continuaram pelos vales do Araguaia, Tocantins, Xingu, Madeíra, Amazonas até o Pará, povoando-os com elementos que
aldeiavam.

...

. . .. A êsse t~mpo .os .P'•raguaiás, ~m.. ~~~ ~ig,eiras piroga~ sulcavam a ºtorrente e se insinuavam pelos corrJtos. ·~ .

'

33

;

CAPITULO III

Tribos novas ocupam o litoral Atlântico - Os guaianis
ocupam a zona de Guairá - Penetração na região dos
Guaiás (Goiás) e formação das sub=raças
Guianã e Tupinã

• '<

OUCO tempo depois, tribos fortes, de novas gerações, em nova arrancada acompanhando
os caudais, surgiram em vários põhtos do
. litoral Atlântico, derrotando e substituindo
nos territórios ocupados, os incolas aboríge~es que neles aldeiavam. As nações que
se cpnstitaitam dessais1 tribos) tomaram diferentes nomes, ao se estabelecerem nas
tabas definitivas.
A êsse tempo, as tribos tupis que haviam atravessado o rio
Paranã, acompanharam o~ cursos dos três caudais que, correm
paralelos - Paraguaçu, Anhembi e Paranãpanema - e se
afundaram nas selvas dos vales, que de há muito se haviam
constituído senhores. Assim também, de todo o litora1, sedia·ram com suas tribos ou nações novas em toda a extensa costa
de Pindorama, até ficarem vizinhando ,com os guaianis, que já
haviam chegado a Guairá, e com o Tupinambá, ao norte. Para
além, já e$tava toda a faixa atlântica, pontilhada com as típica.s
tabas dos tupis, que subiram pelos grandes rios até o Amazonas
e adiante. As centenas de séculos de permanência dos tupis
no litoral Atlântico, contam-sé pelas camadas centenárias, su.-
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perpostas nos altos sambaquis, de restos de sua alimentação
roarinha ou terrestre, desde sua chegada, milênios antes da
invasão dos iberos, em 1500.
Os guaianis estacionaram séculos na nesga de terra de um
volumo~o tributário do Paraná, onde êle se encurva para leste
e se funde com a rnass-a líquida do caudal do Iguaçu, assim denominado pelos tupis do litoral, no qual as tribos guerreiras se
apoiav~m na defe~a. A t.o rrente, qu~ também contribuia com
suas aguas, e que êles denominaram Amambai, varejando .com
suas pirogas. todos os seus afluentes, viram que era povoada
pelas nações dos Guatós, Cambeba, e outras de raças e fanu1ias
diferentes, falando. abanheenga.
Ali viveram sempre hostilizados por aborígenes bárbaros e
ferozes, à frente dos quais se destacavam, pelos violentos e mortíferos ataques que inopinadamente desfechavam, os guaiá-tós,
como também os guaicurus, descendentes dos guaiás dos Andes.
Quando puderam os guaianis infligir aos guatós sucessivas
derrotas e, por fim rechaçá-los para a outra margem do Paraguai, é que reiniciaram a marcha, abandonando êsse estaciohamento de sangue e de lutas, para atingir a confluência dos
caudais Paraguai-Paraná. Novamente detidos nesse ponto por
outra.s nações da mesma fiam.ílfa guaiá, seus ancestrais, foram
eles ali rudemente atacados. Eram gentios Foges e Cadueós
do mesmo tipo dos invasores· de Pindorama, mas de aspectó
repugnante, que lhes dava à fisionomià e ao corpo, o hábito
de se depilarem.
A designação pejorativa que em nheengatu lhe3 atribuiram os Guaianis, foi muito bem aplicada. Era de "sarnenta"
ou de "feridenta ", a aparência do gentio dessa nação guerreira.
A denominação de guaiá-curu, estigmatizava para sempre,
"
. . .
esses
m1m1gos.
Após seguidas e encarniçadas batalhas com os guaieurqs
e com outras nações vizinh~s, igualmente belicosas
e tenazes,
.
conseguiram os guaianis abrir caminho pelo vale, e marginar
o Paraná par:a leste, qprov~itan.do o fato de guaicurµs e guatós,
estarem em guerra de extermínio entre ·Si. Atingiram os guaia-

· · . ele'7ad~s _case.a tas que estrondavam ao estender o lenço] líquido,
em nuvem alv1ss1ma, que saltavam nos 1agedo's em quedas sucessi:vas ...

t

36

CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS

nis a confluência dos grandes rios, que reunidos, despejavam

suõs águas sôbre os lagedos dos taludes das grandes cachoeiras. O ruido das quedas foi ouvido pelos guaianis e a poeira
líquida que se levantava, dourada pelo sol, era avistada à larga
distância, pelo gentio em marcha.

Os guaianis ocupam a zona de Ouairá
Já próximo dos saltos, ao receberem nos corpos nus tes1

pingos da espumarada, se detiveram em alvorôço, maravilhados pela grandiosidade do cenário. Era realmente incomparáv.el o que tinham sob os olhos.

-

A encantadora paisagem que os cercava; as elevadas cascatas que estrondavam ao e:stender o lençol líquido, em nuvem alvíssimà, que saltavam nos lagedos e:m. qu.e das sucessivas)
deslumbravam os íncolas, que prorrompiam em gritos de entusiasmo. As inúbias dos caciques, que rEe afa_stavam das cascatas resplendentes e se infiltravam na mata espessa, conclamavam os gentios que se espalhavam nas margens de um rio que
corria do norte. Os íncolas procuravam clareiras para o pouso
da noite que se aproximava.
As
.
. crianças, brincando na água,
c0lhiam conchas de diferentes feitios, cüjos moluscos devoravam crus. As mulheres se adorn~vam com lindas orquídeas,
que desabrochavam nos troncos e na galharada baixa das árvores marginais; borboletas multicores voejavam à aproximação
do gentio; lianas floridas se enroscavam por toda parte, espargindo a suavidade do seu aroma.
Havia ali de tudo p.ara .alimentação dos recern-chegaGlos.
Guaritobas de tenros palmitosr; guaranãs alimentícias, frutas sazonadas; suculento mel de abelhas silvestres, que os lábios famintos dos guris, iam sugando nos orifícios dos troncos rugosos,
onde a colmeia extravasava, fazendo correr em fios, lágrimas
de dulcíssimo mel.
A cada passo, as mulheres gritavam em alarido, ao encontrarem .o utras colmeias, já entumescidas de seus louros
favos: Ira reia, I rareia!

o

1NCOLA E

o

BANDEIRANTE NA HISTÓRIA DE

s.

PAULO

37

A alegria reinava em todas as tribos, cujos gentios deliravam de júbilo.
Até êles chegava, na tarde amena, o fragor longínquo das
Sete-Quedas. A passarada estralejava as asas em busca dos
seus ninhos; os animais da fauna regional, em casais, procuravam suas tocas1 furnas ou cavernas, para o pouso da noite;
os selvícolas improvisavam abrigos de ramagens, empolgados
pelo encan~o da t,a rde e pela abündância que encóntravam dentro da selva desconhecida.
Aí o velho morubixaba surgiu em cima de um bloco de
granito, banhado pela claridade esmaecida do crepúsculo,
observando seu povo em atividade; o local, a alegria das mulheres e o folguedo dos curumis o céu e a paisagem; relanceou
os olhos nas frondes douradas pelos raios do sol êm declínio,
pela gál,harada que se agitava brandamente, interpenetrada
pelas résteas que rabiscavam o ~ehão. Ouviu os grit.as jubílosos das jovens ao descobrirem iráreias nos ôcos das árvores;
viu nas margens do rio, jaçanãs mirando-se vaidosas, no espelho da superfície liquida. Depois elevou'"'s e ainda mais no
seu pedestal de pedra, arqueou o largo peito para tirar da
inúbia que empunhava, o clangor da conclamação de caciques
e gentios da nação guaiani. Quando os viu reunidos, fez das
mãos porta-voz e catapultou no espaç.o e na abóbada verde das
ramagens retrançadas - por três vezes - o grito da raça.
O grito se propagnu nos ecos de mil bocas de gentios dispersos
n as sombras da floresta, que mergulhava na serenidade do crepúsculo; Guaiá-Irá, Guaiá-Irá, Guaiá-Irá.
Nesse grito altissonante da raça, reunia o chefe íncola
para a des~gnação do território,, rio, vale e a campanha; em
fJm, tudo o que notara: a nação reuni.ida, a incomparável pai!S1a gem, as colmeias zumbidoras e tudo o mais que o cercava no
momento do grito. E Guairá surgiu no coração da floresta
virgem, para glorificar os ancestrais dessa pura e soberba raça.
Por fim se aquietara a passarada com os últimos pios, na
tarde que caía e se afundava na noite já pontilhaqa dos primeiros astros, que :furavam o crepe do avançado cr.epítsculo,
brilhando para a terra morna.
1

\
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gues, que mais tarde modificaram o lliJguajar, no contacto com
os gentios bárbaros, moradores d,.a margem direita do rio
Paraná.

Penetração na região dos Guaiás (Goiás) e formação das
sub...raças Guaianã e Tupinã

-

..• fez das mãos porta:.voz e catapultou no espa'o o grito da raça: Guaiá-Irá! Guaiá-Irá! Guaiá-Irá!. ..

'por ·três vêzes

Ali sediaram. Construiram ocas, fundando tabas separadas para cada tribo, abriram clareiras para as roças, espalharam gentios sadios e fortes, pelo vale do Guairá, onde prolüeraram. Tribos e mais tribos se formara:m com as gerações que
apontavam. Povoaram os campos, que denominaram Guirápuava; as matas e os vales de outros rios; navegaram e pescaram no Iguaçu, no Paraná e chegaram com suas tribos até às
margens do Paranãpanema.
Na su_~ expansão atingiram o litoral atlântico, vizinhando com os tupis) tatuados de linhas horizontais (carij.ós), e
que também se expressavam em nheengatu; e com os Caingan-

Os guaiás, que permaneceram no vale do Par~guai., atra·
ve~saram a larga campanha, infiltrando-se nas matas d.e leste,
protegidas pelos canoeiros paiaguás, cuja frota singrava os
canais e corixos, flanqueando a marcha dos íncolas invasores;
até aléui dos alagadiços, onde na marcha, afundavam os pés
na terra frouxa dos brej ais.
Em seu avanço,. foram' os guaiás hostilizados pelas tribos
que infestavam o ititlerário, cujo território defendiam com o
maior vigor.
Lutando e vencendo sempre, interpenetraram a mataria
hruta, inçada de perigos. Atravessaram o Araguaia e surgiram
nos chapadões e ,cerrados que se dilatavam para leste. Na
frente se ~nterpunha uma alta serrania ocupada pelos íncolas
caiapós. Para se ~ssenhorearem dessa elevação, lutaram anos
seguidos. Desalojados os ocupantes" nela levantaram as suas
tabqs. Perto dêsse ponto, cruzatam com 0s tupis que demandavam o vale do Araguaia, para alcançarem, por êle; o rio do
qual era tributário. A êsse rio deram os tupis, que nele navegaram, o nome de Tocantins.
Os guaiás deram a um grande rio pontilhado de ilhas., que
cortara a sua marcha, o nome de Mboí-pará, tributário d-0 rio
Paranaíba. Os tupis já o hayiam cruzado, séculos antes, ou·
vindo do gentio ab0rígene êsse mesmo nome.
Nas margens do rio dos Bois, designação que lhe_ deram
séculos mais tarde, os homens de Anhanguera, a nação guaiá
se subdividiu, ficando parte sediada no território de Guiás
(Goiás) e outra parte continuou pelo vale do Parnaíba, até o
Paraguaçu. Várias tribos chegaram até o ponto de junção do
Parnaíba eom o Paraguaçq (rio Grancle.), que continuou, mistura.n do suas águas, com o nome de Paranã.

'
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Por êle desceram até a foz de um rio que corria do · nascente. Entretanto em suas águas, deram com dois saltos, que
já tinham os nomes de Itapurá e Avanhandava, dados pel~s
tupis, na sua penetração.
Por êle navegara;m em direção ao sol, a procura de suas
cabeceiras. Era o Anhembi. Subindo essa torrente, tiveram
.de travar combate com os »avantes e com outros aborígenes,,
que se interpunham ao avanço. Os campos e a:s serras foram
transpostos até entrarem no território ocupado pelos selvícolas
tupis, que ali o~ precederam séculos antes. Reconhecera~-~e
pelo linguajar nheengatu, seus am~·os e aliados, que .ª t~a~i;çao
e as lendas, trouxeram até êles. No planalto de P1ratm1nga,,
entraram em contacto com os tupinãs do litoral, os quais até
aí, e mais além, excursionavam.
Nessas terras de clima ameno e de fartura, viveram os dois
povos em perfeita harmonia e amiga! entrelaçamento.
.
., É
assim que, da aliança de mancebos tupis, com Jovens gua1as,
surgiu uma geração de sub-raça, cujos elementos se aglomeraram em tribos, com aldeias próprias. Reµnidas, constituira.m
a famosa nação guaianã; que produziu guer;reiros para a formação de quasi tôdas as bandeiras que varejaram os sertões, em
vários setores.
Outra grande e belicosa naçãp, a êsse tempo, entrou em..
formação no litoral, com a aliança das jovens tupis; ·com mancebos guaiás recem-chegados. E muito antes da invasão dos
iberos, as tribos dêsse cruzamento formavam a nação tupinã,
que já domilllava larga faixa litorânea, desde o território dos
tupinambás ao norte, até os seus parentes guaianis, na embocadura do Paraná (rio da Prata) .
As duas velhas nações, que juntas partiram dos Andes em
busca do Pindorama, novamente se fundiam nas sub-raças
aborígenes - Guaianã e Tupinã. Isso já se havia dado na cordilheira andina, com a nação guaiani, cujo povo provinha da
aliança de mulheres guaiás com varões tupis.
'
· As nações clo litoral e cio planalto prosperaram, espalhando ,
tribos que se irradiatam para a ocupação de novas terras., c<1m
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os nomes de Tamoioo, Ururai e outros, em zonas ainda desconhecidas.
As duas velhas nações, troncos dos guaianis, guaianãs e
tupinãs, com elas foram se fundindo, só restando, ao tempo da
invasão continental, algumas tribos dessas raças puras e altivas, entre as quais os gentios cotn tatuagem de linhas horizontais, ....;;_ os carijós - à altura de Cananea e os Caaiuás nos vales
do Paranãpanema e do Pirai. :e~ses remanescentes puro~ foram dizimados, há apenas alguns decênios, no avanço dos
picadões do traç-ado das estradas de ferro para as zonas por
êles ocupadas.

No litoral, os tupinãs juntavam ngvas camadas de sobras
de alimentação marinha e de caças, aos sambaquis milenares;
no planalto, as típicas tabas dos guaianãs, pontilhavam os
campos do Guarê, de Piratininga e a orla das matas, próximas
das torrentes, ribeirõ~, córregos e riachos, onde. moravam,
em paz com os vizinhos, pescando, caçando e plantando suas
roças de milho e de aipim, domesticando aves e animais, engordando· catetos· e amansando símios. Viviam na fartura e na
alegria, forte~~ sadios e ativos. Formavam gerações de homens robustos, para povoar as terras vazias de seu domínio.
Os gentios- de outras famílias aborígenes, er~m nômades
ou sediavam nas profundezas das selvas, não se aventurando
até a região do~ guaianãs.

•

"
CAPITULO
IV

Aproximação da era Colombiana -

Descobri1nento do

Brasil -

sub-raÇa

ibero=ameríndia --

Primeiro contacto com os guaianis -

Mudança do nome

Formação da

da nação Ouaiani para Guarani
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PROXIMAVA-SE a era colombiana, que oficializaria o descobrimento de terras virgens num grande continente, onde viviam
pacificamente, milhões de aborigenes de
várias famílias, que se dividiam em. nações
e tribos, tôdas com suas línguas, costumes
,· e governos próprios, muitos dos quais
assemelhavam-se ao sistema monárquico.
A invasão dos bárbaros peninsulares, apresadores de peças
humanas para alimentar o tráfico infame e torpe~ desbaratou
todas essas organizações e criou a desconfiança do povo bom
e generoso que era o tupi, e o guaiá. Extremamente ingênuos
e de sentimentos puros, honestos e singelos, não aceitavam sem
relutância, as torpezas dos europeus, navegantes corsários, que
precederam Colombo na travessia do Atlântico, espalhando
pelos gentios, moléstias repugnantes, deles desconhecidas.
Bem antes da primeira viagem de Cristovam Colombo em
1492, galeras de corso de várias nações marítimas, já comerciavam com os aborígenes, do continente desconhecido, percor- ·
rendo a costa acima da linha equatorial. O pau brasil, e resinas
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eram colhidos e aves de lindas plumag~ns eram capturadas. Aprisionavam gentio_s para substituirem os sessenta remadores
(trinta de cada lado) e formar reserva, os quais eram levados
aos portos peninsulares e vendidos como escravos. Os que
afrouxavam no rude trabalho, eram largados ou atirados
ao mar.
Em 14941 Vicente Ianêz Pinson, que na primeira viagem
acompanhara e descobridor, voltou com uma pequenà ft'ot.a
de caravelas e transpôs o equador. Avistou terra em 25 de
janeiro de 1500 e ancorou na foz de um grande rio. Desembarcou tripulantes, que foram leal e pacificamente acolhidos
pelos íncolas tupis, aldeiados naquela paragem. Após terem
sido aprovisionados pelos , gentios, atacaram-nos inopinadamente. Os inermes e incautos selvícolas, sem meios de resistência, foram apDisionados e levados para bordo. No dia seguinte realizaram novo assalto ao gentio, em outro ponto da
costa, com êxito completo. Aconteceu, porém, que ao se aproxinlarem dos barcos amarrados na praia, com a extensa fila
4e presos manietados, foram alcançados pelos selvagens, que
à_correram em socorro, travando sangren:ta luta com os marujos
iberos.
Os castelhap.os tiveram muitos homens mortds e vá•
ri:os feridos, que (JS transportaram para as caravelas.

--

-

--~

--::::;..:.

Pouco depois, nesse mesmo ano, o castelhano Diogo de
Lepe, pilotando dois veleiros, aventurou-se nesses mares. Ancorou na foz do mesmo tio, onde os homens de Pinson, foram
merecidamente castigados. Deu
Lepe, ao- rio .o nome de Mara..
iµion, que ouvira de um dos indígenas aprisionados, após haver
~tacado à traição a aldeia adormecida.
A gente de Lepe, após a violência praticada, fôra ataca·
da e rechaçada com perda de vários europeus. .
D~cobri~nto

... Bem antes da prhneir-a. y:iagem de Cristovam Colombo e.-i 1492f
galeras de corsos de v'rias ·nações marítimas já comerciavam com os
aborígenes do continente deséonbecido .•.

do Brasil

A êsse tempo, uma grande armada lusitana de treze navios, sulcava o Atlântic.o, ao mando do almirante Pedro Alvares
Cabral, rumo à India. Partira de Lisboa a 6 de março de 1500.

'
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Avlistou terra :p.a tarde de 22 de abril dêsse ano, uma cordilheíra
que acompanhava a costa. Dela se destacava uma elevação,
que servira de referência aos veleiros da sua frota, disp~rsos
no oceano. Monte Pascoal foi o nome que lhe deram. E' à
região, o de Terra de Vera Cruz. No reconhecimento, realizado no dia seguinte, avistaram na praia, íncolas nus, que ao
vê-los, não demonstraram surpresa, temor ou movimento de
hostilidade. Velejaram para o sul em busca de abrigo para
a esquadra. Encontraram um "Pôrto Seguro" e nele lançaram ferro. O reconhecimento que baixou à praia, voltou
com dois selvíeolas, que foram soltos no dia imediato. Nesse
mesmo lõcal, no dia 25 . de abril de 1500, foram l.anç~dos na
praia, nas florestas virgens da terra nova, dois lusitanos c·ondenad!)s a degredo perpétuo. Um deles chamava-se Afonso
Ribeiro. Com os dois criminosos, ficaram também dois marujos
desertores. Era o primeiro presente oficial que os lusos faziam
ao continente ainda imaculado. Entrara o virus do crime e
da torpeza com êsses dois degredados. Eram êles, os mais
famosos tipos da. maldade humana, que Lisboa expurgava de
seu seio, trazidos para manchar a pureza de costumes do.s ingênuos e simples íncolas das terras desconhecidas.
No dia 26, foi rezada missa no continente, assistida pelo
comandante, oficialidade, marujos e aborígenes. Ficou oficializada a posse do auspicioso descobrimento, com essa eerimônia religiosa.
Partiu uma caravela dêsse pârto levando hotícia:s ao rei,
do ocorrido, e um grµpo de selvícolas escravizados, para servir ao monarca português. Estava assim, oficializada a pqsse
do Continente e o infame tráfico de peças humanas, até então,
feito às ocultas das autoridades.
'

. .. Avistou terra na tarde de 22 de Abril de 1. 500 .. •

El-Rei recebeu os escravos e, com alvoroço, a alviçar€ira
notlcia do descobrimento. Uma frota de três navios foi aprestada para percorrer as costas da Terra de Vera Cruz. Comandada por Américo Vespucio, partiu em maio de 1501. Sua
missão er~ a de explorar Vera Cruz até o s·e u extremo. Avistou terra em 16 de agosto de 1501 e deu-lhe o nome de Cabo de

'
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São Roque. Desembarcarª,m, avis.t ando-se com o gentio, que
dava mostras de lealdade.
Por meio de gestos, deram-lhe a entender que desejavam
saber o nome do local. Estes, mostrando a enseada, o canal
e a ·m ata, repetiram: EnguQ,guaçu, Enguágua<;u. Os hom€ns de
Vespucio regressaram, levando três selvícolas aprisionados, dos
que auxiliaram a transportar as provisões que levavam de presente. Dêsse pessoal de bordo., que Vespµcio enviou à terra,
dois deles desapareceram, atraídos pela curiosa feminil juventude morena, que se entremostrava na orla da floresta, acenando para os dois mancebos brancos, que delas foram se aprox1mando. Logo foram êles envolvidos pelas selvicola,s e por
elas carinhosamente acolhiftos. Com as moças se internaram
na densidade da selva, não mais aparecendo.
Ficaram as embarcações de Vespucio, vários dias, velejando em-vão, a espera do regresso dos dois grumetes fugitivos.
Patrulhas pesquizaram as praias, fazendo contínuas chamadas dos mancebos lusos, que a ess~ horas, e,stariam integrados, vqluntariamente, pela lei nattiral de atração, nas tribos
da naçã-0 Tupinã._
Não puderam colher informações,- pois não mais avistaram
gentios, após o aprirsíonarnento dos ti"êS selvícolas da tribo.
Por fim partiram, dando por perdidos na barra do Enguáguaçu,
os dois grumetes da frota.
De,· novo, em rota pará o sul, c<,;>stearam a terra, contornaram enseadas e ilhas, bordejando até fevereiro de 1502.
Em um ponto além do Capricórnio, ficou assentado um
marco de granito - padrão de posse - junto à foz de um rio
que vertia no mar.
Mais um condenado à degredo perpétúo, - o bacharel
Cosme - foi ali abandonado. Assim deu-se novo atentado
deliberaclamente praticado, contra a pureza d.os costumes selvícolas.
Decorridos desesseis meses nessa missão, regressaram à
Europa. Ao tocar no Enguáguaçu, tiveram notícias dos dois
grumetes fugitivos, que se chamavam João Ramalho e Antônio
(

... o reconhecimento que baixou

à terra, voltou com dois selvíco-

las, que foram soltos no dia imediato ...
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Rodrigues. Viviam êles em perfeita harmonia com o gentio
tupinã. Tais foram os nomes que lhes deram e a informação
que colheram. A êsse tempo, era chefe da nação tupinã o cacique Piquerobi.

Formação da sub..raça ibero-ameríndia
Começara em Pôrto S~gur.o,, continu~a em ~nguáguaçu e
Cananéa o caldeamento racial em Vera Cruz, para formação
da sub-raça luso-ameríndia.
Durante vários anos, -p ermaneceram os· dois grumetes fugidos da frota de Américo Vespucio, em boa e cordial amizade
com o gentio, tornando~, AntQnio Rodrigues, genro do chefe
Piquerobi. Os doíS portugueses que voluntariamenté deixar~m
o navio de que eram marujos, se constituiram, entre o gentio,
pel~ lei natural, os plasmadores da raça nova. Dos c~s~is que
cada um formava com mulheres das tribos, nasceram nümerosos mamelucos.
J·0ão Ramalho., mais arrojado e des:teinido que 0 seu companheiro de aventuras, subia a cordilheira
com os guerreiros
.
tupinãs e surgia no planalto, em visita a Tibiriçá, senhor do
território de Piratininga e chefe da nação guaian.ã. Com êle e
com outros maiorais, caciques de tribos, estreitaram relações
de amizade. Aliou-se com Mbci (Bartira) 1 filha de Tibiriçá,
trazendo para Piratininga as múlheres e os filhos nascidos na
zona litorânea.
Com os mamelucos que vi~ram dos tupinãs~ fundou João
Ramalho, a aldeia de Santo André, constituindo ali uma forte·
povoação, com várias tribos sediadas na borda do campo, próximo das matas da serra.
Pelo ano de 1525, recebera a aldeia de João Ramalho, sucessivos contingent,es de mamelucos, destacados das tribos de
Cananéa e da prole de Ant onio Rodrigues, de Enguáguaçu.
A nação guianã pontilhava o largo território dos campos
de numerosas aldeias, e as tribos que sediavam nas cl~reiras
da serrania de Paranãpiacaba; guaianãs, da chefia de Caiubi,

I

· · ·Fundou Jo~o Ramalho a aldeia de Santo André constituindo ali
uma forte povoaçao . . .
'

'
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8vistavam as caravelas que singravam as águas de Vera Cruz,
para as regiões austrais.
No mesmo mastro grande de cada uma, panejavam as
côres de Castela, conhecidas de Rodrigues e Ramalho, marujas
lusitanos e, em algumas, as lusas quinas.
Essas embarcações castelhanas, como as de Portugal, deixavam em cada pôrto que tocavam, perigosos elementos que a
justiça seg~egaya da sociec;lade dos países ibéricos.
E os marujos das frotas que sulcavam esses mares, e visitavam d~ portos, iam despertando no ânimo dos gentios da
família tupi, pelas violências, tropelias e infâmias que praticavam, o ódio dos aborígenes, maltratados pelo homem branco
invasor.
A princípio assistiam os selvícolas ao desfilar dos brancos,
com alguma curiosidade; depois de saberem das· torpes ações
praticada pelos tripulantes que aportavam., ·êrtchia:m..;se de ódio,
de indignação e pavor.
A frota de Gonçalo Côelho, de seis navios comandados por
Américo Vespucio, costeando a terra, entrou em uma baía, a
que deu o nome de Todos os Santos. Nela permaneceu dois
n1eses, rumando depois para o sul. No primeiro pôrto que tocou, permaneceu ·cinco meses, deixando ao se ·retirar, vinte
horn~ns, que já viviam em harmonia co:tn o gentio. Em Enguáguaçu soube da existência de dois homens brancos, Antonio
Rodrigues e João Ramalho, desertores de sua própria frota.
Em 1508, de Castela paJ.'ti.u a frota de Pinson, afim de tomar posse, para o rei de Castela, das terras descobertas por
Américo Vespucio. Aportoú na ilha de Santa Catarina, próximo da foz de um rio que denominara "dos Inocentes''. Foram largados em terra ~ete homens degredados pela justiça
castelhana e continuou a rota.
No porto seguinte desapareceram vários marujos, sendo
o local denominado ~'dos Perdidos".
E.m 1511, a nave Bretôa, de Crisitovam Pires., chegou até Todos os Santos. Carregou pau brasil e peças humanas, para ·
o imame tráfico.
Em 1515, passaram três navios do capitão João de Solis,
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rumo ao Mar Doce
(foz do Paraná),
afim de estabelecer
colonias em Seu vale. Bordejando junto
à costa, viram gentios acenando convites amistosos,. Solis
aceitou-os e fez desembarcar homens de
armas, que assaltaram os gentios guaianis que ali sediavam.
Surpreendeu-os a insídia do ataque inesperado. Reagiram
energicamente, rechaçando os castelhanos, que deixaram mortos no local .
da luta, ~lém de Solis, a m·a ior parte dos
atacantes. Sem comandante e dizimados pelas flechas dos
selvícolas, os marujos entraralll em pânico. Levantaram
... Essas embarcações dei.xavam em
cada pôrto que tocavam, perigosos
ferros e regressaram,.
elementos ...
levando ao rei de
Castela a lamentável notícia. A bordo estavam acorrentados
algumas dezenas de íncolas, que no primeiro golpe dado de surpresa, haviam sido capturados.

Primeiro contacto com os guaianis
Fôra êsse o primeiro contacto dos guaianis com a gente de

'
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Castela. A reação dêsses selvícolas, valeu por uma advertência.

Cabot. Pouco antes partiram com o mesmo destino seis embarcações comandadas por· Cristovam Jaques.

Em 1519 Luís de Camões desertou da armada da India,
para piratear na costa . de Vera Cruz. Constituiu-se a sua embarcaçã·o em navio fantasma, eairtdo de surpresa sôbre ·OS
barcos que velejavam ao seu alcance, e sôbre o gentio descuidado, que pescava na praia.

Essas duas frota:s ancoraram juntas na foz do vio IgaráUçu, cuja região batizaram com o nome de Paranãbuc, palavra
. que ouviram. dos íncolas tupis.
A frota d~ Sebastião Cabot aportou na flha de Santa Cataz:ina .. Nesse pôrto, devido aos maus tratos infligidos à mar~Ja1 ·e . aos sofrim.en~os da penosa travessia, a tripulação · s~
rebe..ou. Foram subJugados pela parte fiel, que aceitou as
0rdens dos comandantes.
.•

Nesse mesmo ano, navios dos piratas João Ango ê João
14.fonso, visitaram a costa sul, desde a foz do Maranhão até
o Mar Doce (Rio da Prata), aprisionando gentios~ carreg~ndo.
pau brasil, peles e outros artigos.
Ainda em 1519 transitou, próximo da costa de Vera Cruz,
uma frota de cincG naus, do comando de' Fernando de Magalhães, encarregada de descobrir passagem para o mar da India,
alcançando o extre1no da costa. No seu regresso, aportou na
Guanabara, mudando-lhe o nome para Santa Lúcia.

Os três principais cabeças foram, por ordem de Cabot,
abandonados numa ilha deserta.
No dia 26 cie ábril de 1527, determinou Çabot um ataque
aos íncolas guaianis, para aprisionamento de peças. Usaram
de subtilezas para atrair os indígenas até a praia, de onde os
castelhanos lhes acena:vam. Logo .q ue· um grande númer0 . desarmado se aglomerara, caíram sôbre o gentio inerme, aprisionando-o e manietando-o.

Em 1521, Hughes Roger realizou, na costa de Vera Cruz,
uma proveitosa viagem pa1·a o tráfico de peças·.
·
Em 1525, uma frota espanhola ao mando de D. Rodrigues de
Acunha e de Garcia de Loíola, chegoµ ~ costa qo Brasil, fazendo avançar a caravela Santa Catarina para r~onhecimento.
Abrigando-se numa extensa enseada, entrou em contacto com
marujos ·de Solis, que ali se havia:m e~tabelecido.. Estes deram
aos tripulantes da caravela Santa Catarina auspiciosas notícias
e informes sôbre a. facilidade de vida na terra e qa ingenuidade
do gentio. Trinta homens do barco reeem-chegado resolveram ficar com a gente de Solis.
Dali regressou a frota, escalando na, Guanabara ou Santa
Lúcia, onde desertaram maiJS seis homens. Em outubro de
1526 fundeou na foz do rio São Francisco. Encontraram nesse
lugar três ;navios franceses com carregamento de peças humanas e de pau brasi1, já prentos para velejar. Ainda em 1526,
partiu do pôrto de São Lucas para a costa do Brasil, nome que
já "se dava em suestituição ao de Vera Cruz, com quatro navios. Era s~u comandante o capitão de longo curso, Sebastião

Mudança de nome da nação Ouaiani para Guarani
Os guaianis,. nome que Sebastião, Cab0t em ·seu relatório
acomodou para "guarani" - designação que também os lusitanos adotaram depo~·s, e que até hoje prevalece, - assistiram
de lotíge 'ao b.:}opinado ataque e manietarnento. Passada a
surpresa de que foram tomados, atacaram vigorosamente a escol~a que conduzia as peçais e os homens de armas que a. protegiam.
·

.

Após ferocíssima luta à tacape e a coronhadas· de arcabuz ·
~
'
·f oram os espanhois rechaçados e· libertados os selví.colas. Morreram três marujos e muitos ficaram gravemente feridos.
A êsse tempo, navegavam na mesma rota de Cabot, seis
navios do comandante Diogo Garcia. Ancorou êste na foz do
rio dos Inocentes, avistando-se com o bacharel degredado q~e
há vinte e cinç,o anos ali vivia. ~st.e se apresentou rodeado
de suas mulheres e da numerosa prole.

'
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J.Viais adiante, na ilha
do.s Patos, soube Garcia do mau procedimento de Cabot para
com os guaranis e do
castigo que lhes fôra
infligido. Na sua rota
alcançou. a esquadra de
Cabot, que contjnuava
na fúria de maltratar
os guaranis. Navegando no rio Doce, notou
à distância, no vale,
um aglomerado de .aldeias. A noite com a
tropa bem armada e
disposta,. baixou à ter-
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ra e silenciosamente entraram os soldados nas tabas qos pacíficos guaranis adormecidos. Acenderam tochas e atearam
fogo às ocas. Os que saíam, eram abatidos a tiros ou a coronhadas. Pela madrugada terminou o arrazamento das aldeias.
Cadáveres de homens, mulheres e crianças, jaziam por tôda
parte, piisados pelas sapatorras dos sinistros algozes. Fizeram
larga colheita de escravos,, que iriam para o mercado de tráfico humano.
Diogo Garcia, tão feroz e ganancioso como Cabot, aliou-se
com êl~, para levar mais longe a prática de sua vilania e atrocjdade na eaptura do gentio inerme, surpreendido em seu pouso.
Subiram o Paraguai até os campos alagadiços do vale. Estiveram no local onde foram destroçados os companheiros de
Aleixo Garcia que visitara as minas de prata em Potosi, apoderando-se da prata, do ouro e das pedras preciosas trazidas
por aquele aventHreiro, que se encontravam espalhadas na
macega.
Por fim, o c~stigo alcançou Cabot e Garcia. :€ste exc~
dera Cabot naJS violências, nos massacres, incêndios e destruição, assim como no apresamento. Ambos, com seus barcos
abarrotados, regressavam para a embocadura do Rio da Prata,
nome dado por Cabot, após a colheita das maletas dêsse metal,
que ficara disperso no local onde fôra destruída a expedição.
Grande n~ero de gentio~ manietadQ~h que os barcos não
comportavam, desfilavam pelas margens, sob apertada vigilância e ao alcance dos arcabuzes. Procediam de Guairá, onde
tiveram suas tabas destruidas.

. . . Acenderam tochas e atearam fogo às ocas dos pacíficos guaranis·
adormecidos ...

Os remanesGentes das aldeias devoradas pelos incêndios
se agruparam e, armando-se, alcançaram Cabot e Garcia com
seus comandados. Travaram sangrentos combates com as tropas ·e c-0m a escolta. Após terem vencido e rechaçado os castelhanos, e libertado os prisioneiros guaranis, voltaram para
socorrer os que vagavam. Os castelhanos que puderam escapar, refugiaram-se no forte Espírito Santo~ que na sua passagem, haviam construido e artilhado •
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presália. Deram em seguida caça aos castelhanos que vagavam desorientados.
Após a derrota e fuga de Cabot e Garcia, o imediato Ruy
Mosquera, reuniu o remanescente da maruja. Com êle embarcou para a costa do Brasil, estabelecendo-~e em Iguape,
que fôra a principal aldeia da nação carijó. Ali sediou o grupo
de castelhanos, vivendo em harmonia com os aboríg~nes. Fez
roças de v,a riadas plantações, ensinando a.o gentiQ o· método
de cultivar a terra.
Triste foi o. fim dos dois aventureiros, os mais cruéis
apresadores de gentios de toda a banda castelhana.

Deram em seguida caça aos castelhanos que vagavam desorientados.

O forte foi depois cercado e atacado pelos selvíeolás, a
guarnição derrotada e a f~rtaleza destruída pelo fogo, em re-

6

,,
CAPITULO V

Fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo Evangelizadores vind·os de São· Vicente chegam ao pia·
nalto - Chegada de novos sacerdotes - Fundação de
São Paulo - São Paulo nas próximas décadas

ROSPERA V A desde 1525 no planaltQ, perto

da serranía do Paranapiacaba., a vasta
aldeia de João Ramalho, então patriarca
de uma prole imensa e incontável, que
tinha das suas alianças, desde 1501, com
" as jovens indígenas do litoral, do Jeribatiba e dos camposi. Estavam os mamelucos
organizados em tribes e sediavam em tabas que citcl.pl_d avam a grande aldeia do cacique lusitano, na
Borda do Campo.
Recebendo contingentes de néo-brasílicos vindos do litoral sul, gente do bacharel de Cananéa e de outros eqropeus
que as frotas iam largando entre o gentio, a cujas mulheres se
aliavam, engrossava dia a dia a nação que João Ramalho ia,
pouco a pouco, reunindo em Santo André.
Essa grande aldeia foi o ninho quente da brasilidade, que
floresceu numa forte sub-raça euro-ameríndia, que no dealbar
de sua eclosão, formou com os mamelucos a nação piratiningana, que se aliou a de guaianã.
Os selvícolas de Jeribatiba, guindados nos picos da serrania, mergulhavam as vistas no oceano até a orla visível do
horizonte. Um dia, velejando nas águas azuis, viram que as1
ondas agitavam filas de embarcações, rumando para o norte.

'
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A cruz Yermelha de Cristo no pano branco do pavilhão denunciava a nacionalidade. Vindos da serra, mensageiros em alvoroço, céleres e alviçareiros, trouxeram a João Ramalho, em
Santo André, a notícia de estarem ~e aproximando das praias
de Enguáguaçu, uma frota de seis navios. Soube-se depois
que era uma esquadra lusitana., que, sem tangenciar Enguáguaçu chegal'.a até Cananéa, ém cuja'S matas perdera oitenta
homens de armas, que ex,p·etticionaram, por ordem do capitã©,,
em busca de ouro. As tribos mamelucas forain alertadas pelas
inúbias dos caciques piratininganos. Reunidas a outras tribos de Tibiriçá, desceram a serra e foram ao encontro amigável de Martim Afonso de Souza, almirante da esquadra, cujas
caravelas balouçavam não longe da praia.
Lá encontraram as tribos tupinãs de Antônio Rodrigues,
reforçadas pelos belicosos guerreiros de J eribatiba, observando pelos claros da densa ramagem o movimento da gente desembarcada dos veleiros, que continuavam bailando nas cristas das ondas altas da entrada da barra.
E na manhã gloriosa: de 22 de janeiro de 1532, canôas pejadas de marujos em armas se despegavam dos costados, re1n~ndo par3 a praia~ Olilde encalhavam na areia.
Estavam os invasores n~ eminência de serem repelidos
.q uando Caiubi, chefe tupinã, se avistou com Tibiriçá e João
Ramalho. Nesse momento, milhares de arcos retesavam as
suas cordas, que iam projetar a flecha acerada nos peitos dos
invasores.
Em rápido conselho, acordaram os chefes Tibiriçá, João
Ramalho, Caiubi e Ururaí, em permitir o desembarque dos lusos e auxiliá-los nos seus pacíficos propósitos. Os invasores
nem siquer notaram nos selvícolas a ansiedade em que se achavam. Foram recebidos sem hostilidade, amigavelmente, pelos
à recepção
mamelucos e guaianãs. Caiubi não quis assistir
•
dos caraíbas, retirando-se com sua gente para as tabas de Jeribatiba.
Martim Afonso ~fetivou a posse da terra e das águas do
Enguáguaçu, e de todo o territ6rio que se alongava nas mata-
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rias, para o oeste misterioso, que se advinhava para além da
cordilheira.

Evangelizadores vindos de São Vicente chegam
ao planalto
Dois decênios decorridos, a aldeia de San.to André se engalanava par.a receber a .g rata visita de sacerdotes que procediam de Todos, us Santos, os quais já se encontravam na âldeie>la de, São Vicente, desde 1549. Precedera-os, no planalto, o
padre Leonardo Nunes. Os padres Manuel da Nobrega e Manuel de Paiva, chegaram posteriormente. Com elementos das
tribos piratininganas, d~sceu João Ramalho ao litoral para
com ê1es se entrevista['. Juntos escalaram o Paranapiacaba,
hospedando-se na vila de Santo André, categoria a que havia
sido erigida por Tomé de Souza, que lhe dera pelourinho e
nomeara alcaide o próprio João Ramalho. Depois levou-os
João Ramalho em visita aos campos de Piratininga e ao Guarepe. Encantaram-se com a incomparável paisagem de tôda
a região. Foram carinhosamente recebidos nas tabas das tribos guaianãs, que sediavam na lombada do planalto, de onde
avistaram o· Anhembi e os tributé\t'ios que cortiam paralelos
em uma ·e outra de ·suas :margens. Ao Anhembi, qu~ o gentio
apontava,, também com o nome de Tietê, por ·~ ·er o mais volumoso, isto é, o verdadeiro rio. Os visitantes' anotaram e grafaram em seus relatórios, êsse nome harmonio~o que os colonos
escreveram Tieté e todos pronuncia.varo Tietê.
Tiveram o padre Leonardo Nunes e, mais tarde, os seus
superiores, da aldeia e da população mameluca da Borda do
Campo, a mais triste e dolorosa impr&são, que c-0ntrastava
com o ambiente de pureza e de amizade dos selvícolas das aldeias de São Vic,e nte e de Piratininga, onde êles viveram dias
de alegria e de satisfação.
A mestiçagem luso-ameríndia de Santo André produzira
homens mor~n0s, vigorosos, de boa complei:ç~o físíc-a ~ de grande vivactdad~, mas sem a ingenuidade do gentio de que. p-ro:-
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cedia. Viviam os mamelucos - disse o padre Leonardo Nunes - em pecaminosa liberdade, esquecidos das singelas cerimônias nupciais dos aborígenes, em nome de Tupã e em presença do cacique e de sua família, guiados pelo pagé da tribo.
·viviam inteiramente nús, enquanto que os selvícolas femininos
tupinã-guaianã usavam compridas tangas. Não contiveram a
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êles mantidos à distância. Assaltavam as tribos e raptavam
as jovens, sacrificando os opositores. Eram temidos e odiados.
'

J'

O padre Nunes, espírito claro e de larga visão, pôde, mesmo de relance, concluir das qualidades morais dêsse povo mestiço, desobediente., que vivia à lei da natureza. Os padres se
convenceram, desde logo, da impossibilidade de se r:elacionarem com as gentes dessa nova raça de bronze, que surgia beli.cosa e cheia cile éiudácia. Entre êles .seria inútil qualquer tr a,,..
balho de catequese. Daí a escolha dos selvícolas do planalto,
para o início c:la tarefa, que voluntariamente se impuiseram.
1

Auxiliados pelos guaianãs de Tibiriçá, deram os padres
jesuítas começo à formação da aldeia de Piratininga, no ponto
mais defensável da lombada da serra que dominava os campos de Guarépe e de Piratininga, e também o vargedo que se
estendia para leste. Correndo para o norte, era a planície cortada pelo rio Tamanduateí, que tangenciava a elevação onde,
afanosamente, se construiam ocas para a taba. Ali, a capelinha de palha e de taquaras, mais alta e de ·acabamento mais
•
esmerado, era avistada de todos os pontos.

Pundação ~e São Paul~

Chegada de .novos sacerdotes -

Assim se estabeleceram os abnegados padres da Cemparihia
de Jesus, no planalto de Piratininga, em 1553. E poucó depois recebeu a missão, novo e valioso contingente de catequistas, vindos do reino, no séquito de D. Duarte da Costa, nomeado
Governador Geral. Com êle viera o futuro taumaturgo, clérigo José de Anchieta, que fôna trazido de São Vicente para
Piratininga, pelo padre Leonardo Nunes. Chegou Anchieta
cm princípio de agosto e entrou logo no exercício das suas
fun ções de alfabetizador, junto aos aborígenes e colonos, alfabetizando-os e doutrinando-os para Jesus. Após novos entendimentos e acôrdos com os caciques Tibiriçá e João Ramalho, puseram..i.se~ o gentio e o luso, a cooperar nd alargamento
do páteo, onde se iniciara a construção da casa do colégio, ao
lado do tôsco templo de Cristo, cujo portal estava - come uma

.. . Não contiveram a gargalhada insultuosa, quando avistaram os
visitantes vestidos com suas longas roupetas negras ...

gargalhada insultuosa, quando avistaram os visitantes vestidos
com suas longas roupetas negras. Nem as severas admoestações de João Ramalho, que os acompanhara, puseram fim às
inconveniências dos seus suditos e descendentes. Para se diferenciarem dos gentios de raça pura, davam os mamelucos tonalidades diferentes à própria tatuagem, misturando à tinta
de urucum, com que todos os íncolas ,s e tatuavam, o amarelo
tlo genipapo. Os aboríg.e nes da aldeia do planalto, eram por

i
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predestinação - aberta para o ocidente, apontando a direção
das futuras invasões, à conquista do planalto central.
Dêsse lado, desde o ribeirão do Anhangabaú, tributário do
Tamanduateí, se estendia o Caaguaçú, mataria bruta, densa e
alta, ainda não interpenetrada pelos sacerdotes evangelízadores.
Começara a educação e a cat·e quese do gentio. As mulheres mamelucas da n~ç,ão piratjningan,Fl, que tinham suas aldeias na Borda do C,ampo., vieram espontaneamen.te, s,e agregar aos guaianãs. para com êles serem alfabetizadas e doutrinadas na igreja cristã.
Ao redor do rancho do colégio, além do páteo, se aglomeravam as ocas da taba de Piratininga. Tudo alí era dirigido
pelos próprios padres.
Fronteiro à capela, foi levantada uma alta cruz de toscas
toras de madeira rija. Era à sombra dêsse santo lenho que
Anchieta ensinava aos catecúmenos adultos, as primeiras letras e os doutrinava. Também os rapazes mamelucos de Santo
André, atraídos pela suavidade dos cânticos entoados no colégio e no páteo, aproximaram-s·e da cruz, e, com os selvícolas
puros~ se propiciaré;llll dos santós ensinamentos. Era de :notar
a :flacilidade com qtte Anehieta conseguia ensinar as. primeiras
letras ao gentio, em eontrast,e com a rudéza dos filhos d0s· colonos. Desde êsse início, começaram os lusos a grafar as palavras do nheengatú, de modo düerente da pronúncia. Assim,
grafavam os colonos guaianá e tupiná e todos liam guaianã e
tupinã; Tieté e liam Tietê. Prevaleceu desde então, a grafia
usada pelos colonos.
E um dia, ao alvorecer, piratininganos e catecúmenos surgiram, vindos dos campos e das matas, carregados de feixes de compridos taquaris ramalhudos, cipós e lianas da
floresta, para engalanar todo o páteo, desde o portal da
capela. Ornamentaram o templo, o colégio e a cruz. Rodeando o páteo, armarªm arcos de taquara-poca; nos areos
se enroscavam cipós de' flores policrômic~s, provindas das
selvas. A haste e o1S b~aç0s da ·c ruz fotam enfeitados eom
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tufos de flores silvestres, trazidos de longe, pelas mulheres
guaianás. Caieiras de madeira sêca, foram armadas por tôda
a parte, para serem acesas ao fechar da noite no dia seguinte.
Ao redor de brasileiros ardentes, mulheres aborígenes e
mamelucas, acocoradas, moqueavam caças e assavam, na cinza
do fogo extinto, aipim e vários tubérculos. Jacás de frutas chegavam em quaI,ltidade às tabas; e·m largos cachos de aróeira,,
fervia em elevada fermeP.tação, a água àe milho pub.a, .que seria
decantada no al~oólico e apreciado cauim, que já e~travasava,
espumando, das igaçabas transbordantes.
Era um festim que os padres preparavam para as solen!dades do dia seguinte - dia do glorioso São Paulo - em que
os lusos, gentios e mamelucos de Santo André, seriam cooperadores e partícipes. Sabiam todos que haveria matinas, sendo
rezada a primeira missa, com a qual seria lançada, na grandiosidade do cenário esplendo,roso da natureza virgem, o destino da colónia portuguesa, no coração da América Austral.
Ralou luminosa a aurora do dia 25 de janeiro de 1554. Q.s
bárbaros instrumentos doo selví·colas, troaram na v:astidã.o de
Piratfni11g~, saiudando a alvorada na selvática ,região dos
guaianás.
Os coloz:ros, ao lado dos íncolas, estavam de mãos postas,
ajoelhados e contritos. Em face do alto cruzeiro, nessa atitude
de adoração, acompanhava cada qual na língua própria, as preces do sacerdote.
. Na manhã radiosa, o astro rei polvilhava de
luz dourada a crista da extrema serrania de Paranapiacaba, e
além acendia fachos de labaredas nos picos do Jaraguá e do
·votoruna, ainda envoltos na cinza clara do seu manto matinal.
Nesse momento, a um sinal de Anchieta, que no páteo dirigia a cerimônia, utn hino de glória ecoou pelas campinas e matas,
alertando a fauna abrigada na macega cheirosa e em seus ninhos.; os animais, e:qi suas tocas, ·e o gentio bárbaro n.a s tabas
adormecidas. Ro.nqueitas e e,s pingardas dos colenos s:alv~ram
com ·seus estam,pidosr o alvorecer do dia de Sã.o Paulo. As inú-
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bias ecoaram e os maracás, cogurús, torés e membis, retiniram
amiudadas vezes nos ares da campina em festa.
No altar erigido no fundo da capela iluminada pela fraca
luz dos círios e pelas résteas de sol, cujo disco emergira no dorso
da coFdilheira e interpenetrava o teto da palhoça, o padre
Manoel de Paiva, oficiando a primeira missa elevava o cálice
sagrado.
No páteo, colonos, m.amelucos e catecúmenos, oravam com
fervor e entoavam hinos ao altfssimo. O.s aborígenes da mata,
atraídos pela curiosidade, maravilhavam-se com o esplendor do
cerimonial católico e com a magnificência das vestes usadas pelo
oficiante, que surgira na soleira.
O padre Manoel de Paiva, dali onde parara, ia praticar um
solene e sublime ato político da mais elevada significação para
o Briasil, na terra ubérrbna de Piratbúnga, com a fundação de
uma colonia rica, de uma 'língua e de uma capitania.
Passeou seu carinhoso olhar sôbre os assistentes prosternados aos pés da cruz. Estendeu o braço, num gesto lento, para
o rústico madeiro. Acompanhou suas linhas, lançando a benção
celestial. Os que recitavam suas preces, a região selvática que
se dilatava e as terras de Pindorama, receberam-na naquele memorável instante do tracejamento de Ulll,a futura grande metrópole, de fundação de um grande império e da oficialização de
uma língua geral - o Nheengatu - que os lusitanosi gaguejando, já estropiavam. Tupã tape mongaraí (Deus vos abençôe) , fôra a ben~ão, que na fala tupi-~guaiá, o padre Paiva pedita
para as gentes da terra conquistada. Nesse momento, o disco
solar, elevando-se acima das cristas do Paranapiacaba, incidia
sôbre o tosco cruzeiro, que brilhou sob sua. luz intensa, projetando gigantesca sombra, que se prolongou na terra,_ levando
longe os benefícios da bênção lançada pelo sacerdote: Tupã tape
mongaraí. Estava fundada assim, a predestinada Vila de São
Paulo.

. São Paulo nas próximas décadas
Ao ser comemorado o quarto centenário de Stl;a fW,.ldação, a
metrópole paulista, cujo crescimento impar nos fastos da bis-

••. Os colonos ao lado

dos íncqlas, estavam de
mãos postas, ajoelhados
e contrito'il. Em face do
alto cruzeiro, nessa atitude de adoração, acompanhava cada qual na
língua própria, as preces do sacerdote.

.. . Os colonos ao lado
dos íncolas, estavam de
mãos postas, ajoelhados
e contrito~. Em face do
alto cruzeiro, nessa atitude de adoração, acompanhava cada qual na
língua própria, a.s preces do sacerdote.
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tória, revela o grau de capacidade realizadora dos seus filhos,
pode-se predizer, sem se arvorar em profeta, que dentro de algumas décadas - um minuto na vida da nação - São Paulo será
um~ das maiores, mais populosas e mais belas cidades da Terra;
grande centro da ciência, das letras, e concomitantemente, imensa forja de trabalho ,e grande núcleo de admiração dos povos.
Como se uma fada benéfica viesse vêlando, sem desfalecimentos, pelos destinos d,e sta cidade de Piratininga, desde o seu
amanhecer, nunca deixou São Paulo, de prosperar em ritmo acelerado, mesmo, nos momentos de crises intenEas,, de comoções
internas, de guerras que golpearam três continentes, desmentindo, assim, os q:ue destrêm do progresso intelectual e material
nos climas tropicais, onde; ao que dizem, o sol amodorra o cérebro e enlanguesce os músculos, condenando o homem a exercer
quasi que somente as funções da vida vegetativa.
Foi, no entanto, em zona atravessada pelo trópico de Capricórnio, na beirada do altiplano paulista, em um pedaço de chão
do Páteo do Colégio, que a fôrça de vontade do homem - do
br.anco e do índio - fez ;nascer~ rústica e ,pequenina, à sombra
sagrada da cruz de Jesus Cristo, a cidade que contém, atualmente, cerca da quarta parte dÇt ge:nte do Es.tado mais populoso
do Brasil, do nosso Estado de São Paulo.

.
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eAPITULO 1

Atividades dos mamelucos de Piratininga -

Primeiros

desentendimentos entre os mamelucos e os portuguêses e.

Confederação dos Tamoios

ESSARAM os últimos écos dos grandes folguedos dos gentios e ,colonos, solenizando a
fundação de São Paulo, em 25 de janeiro
de 1554.
Murchavam, nos arcos de taquaris, a
folhagem, os tufos e as guirlandas de. fl0res,
' que ornavam o Páteo do Colégio, a capela
e o alto Cruzeiro, na memorável data. Os
íncolas e lusos voltaram às atividades da lavoura nas encostas,
onde farfalhavam os trigais e apendoavam no milheiral, os
cordéis de flores na ponta da espiga, que granava seus leitosos frutos.
1

,.

1

O gentio, sob a canícula, regava a terra de que intrusos
se apossaram, com a suor do próprio rosto, antes que ·a garôa
fina e gélida de cada entardecer, viesse abundantemente orvalhá-la; r.e signado entoava mel0péas, na sua bela língua, o
Nheengatú.
O Nheengatú dos íncolas guaiá-tupi, foi o veículo civilizador dos mais a~astados ~ertões pátrios. Alcançou os extremos
dos itinerários das excursões e das bandeiras e, mais além, até
onde chegou o apostolado dos missionários de Jesus.

E a catequese, corajosamente inciada no planalto pelos padres da companhia de Loyola, foi levada, por esta língua de
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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notável sonoridade, para todos o.s quadrantes isertanejos. Com
.e la, foraHl os bárbaros abrandados e levados péira a vereda, que
'O S contj.uziu ~os pés do Redentor.
Nos europeus invasor·es, exereer.am, os catequistas eficaz e
salUtqr ação ma:rq,li21adora, ínfluencjando a .o rganização soei~,,
que plasmava uma nacionalidade, para: a futura grande-za (;lo
Br~.

e*emplo de b~andtu:a, .ço:nS,eguiram apre.Mimar
~s duas taças, em uruõe$ fecutuias e indi.§,solúvei.8'1: d@ quai&
bPo.tou vigo:roSG cruzamento. de homens heFcúleos que1 em. ar..
·c om o

~e.u

1

r·anc~das·

sucê\Ssivas, ar~a:$ct~ani
10nge de · s eus· marcos.

a.s

lindes arbit.r âtl!a.s , par;à

Foi a$>Uli S"ão Ráulo, na époea de ~a funda.çãe. E é\lSSitn
feiram os jesuitas e;vangelizatlçrr~s dos prime1rosili qeeênios, na
sua sU:blii)le e apos'.tóljca miss·ã a, nas t'.0l'ras do Brasil. ~· .

E no plan~to, junto· ·â.Q .tl:4stico Cruzeiro1 roame1ucos das
e~tintas tabas clª Alôei>
a ® Sàl:J.to· Ah~é d~ Borda do C~po,
-agQra iAtegFados :nas que: ·cir:cundavam o novél Núcle.o c.o lonial
~grupavàm-s~, olha,u.do stlencidSos p~ra

o oc·asQ, onde"º · sol 'baixava, d;ofhando larga faixa do harizon·t e e pine·e lando o céü de

luminosa$ côres.i de vivQs· .c ambiantes-.

E num det.éi'minismo da r4ç_a~ e na pitedestínaç-ão do ~ta
vism·o, alongavam a vista para o poente, remem·o rando. as heról•
ea.s lenQ.a,$ e a,s traQiç;ões ·Gle se.us avós,. merltaliz.ando ~~is loIIIbad~s v;erdes da. larga campanha, onde f ésteas de sol p'e rfttra•
vam as nuvens e aq11areia~am a paisagem. de ·o uro e ·d e seleza.
Entu~í~smavam-se

com as tradigõe~ do êxodo dá cerdijheira l"Ochosa,, para a o.Gnquista das maravilhosas planícies. de
Pirtdqrama, - que ~alara.ro de machado em punho, pàra.se· ªssenliorearem da dadivo·s a região.; oo grito de guerra das duas
brf!vas nações - Tupi-Gualá - ''fq; $-0 Pindor.áma eoti; Itamãra.na pô. anhctntim; IararcJ:m.a cê teeê''. ·
o~

legítimos filhas de Piratillinga: fOl::aJIJQ Jogo satisfeitos
no seu pe-ndôr :guerreítn. Cq_fi! a extinç·â o d·o foral de Sant-0
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André; e desp.o Jado João Bamalb.o do ea,rgo de. alcaide-mór, f~i
c~ral'il êles s~m guia e sem orientaç.ã o\ E, em lQ60· nada mais
havia do que 'fora a flor~sce:nte Vila da Borda. do Campo. E no
plana_lto, se maugw:a\Va~ com magnlficente cerimõn.ia~ a igFej'a
definítíLVa, erigida de larga taipa de terra socada.
>

Mem de Sá, a êss.e te.ll1:po, írnp.ulsion,ava o de$ef>bl'imento
de min'áS. dê ouro,, após entr~em em e~ploraç-ã.o as· Ele ~larag;u_á,

:r-eeentemente d,escoberw.
Organizaram unia eoxpêdi§ã'o que últrapassara ·as :serranias
d:a o:e.ste e penetrara o sertão. R~chaç:ad:a pelo gentio bravo,
regressou trazendo notícias âà exiíStênci'â de ouro nas .~b~s da
~erra de Araçoiaba até onde. puder.a che:g.a r.
'P l'i·mei:ros des~tenditnentos entre. ps tnílltielucto s e os
j>ortugueses - Co)lfederag~o dos Tatnoies
'

Come90.u aqui o entreeha.cque· entre portugueses e mameluços, deles· d~cendentes. . Estes· não perdoav~ aos f>ã <ltes .e
'
~
aos colonos a ,ex;~nç:ão da Vila que funâaram: em Í52I~. G·s
ameríndias píràti:ningário~ ·nãg toi~ra.:vam a aFto;gância Ciós
"
lusos e :nem o tom
isen:hoDil q~e ~mpregavam no trato. com "OS
.c;Ionop da terna e com os m.~stiços. elas duas :ra:qa;s.
·o s gµaianás, por sua ~ez, não se sujeitavam aos traibal}io~
forçacJ,os, por êiés impost0s. Daí a fer~ent.a~ão ·éle ;recíprocos
rane0res, pro~.ocadoª. pela rudeza e in,f!ompreensão dos lti\S0S.
Tribos in:tei~·, que não aceitavam o jug0 despl)tieo ãos c·Qlonos, des1oca~âni-se pata o interior., fu.ndando ~Ideias próprb1s,.
entr~{:jQ em. cunt.acto com o gentio dissidente, que, kos;t ilizav;;a
o povoado. Essa~ tribos, jamai.s concordaram ~om a invasão
de sua_s terras e repeliram o:s t>enefieios da ~atequese. Ess~
atitude dos ínoQlas, devia-se às instigações dos ;mameluco$ da
extin~ Vila, que ~ain~a guardav:âln ressentimentos pela destruição, do floresç.e.n te é popu,lqso arràial de João Ra.;malh:o,

A fl'·e nte do maior núcleo de íncolas deseont~ntes, es~ava
Uli;u-,aí, aliado aos tarnoios, umão de Tibiriçá e figadal íi:ii;mig.o
<lo~ ~atequis,ias e d íi>:s brutais rein6es.
.

..
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Ao redor de Ururaí, reuniram-De as tribos insurretas, formando a Confederação dos Tamoios, para expulsar de Piratininga os europeus e, em represália, arrasar a Vila de São Paulo,
como êles fizeram com a de Santo André.

r

Tiveram os catequistas notícias do perigo que os ameaçava e aos habitantes do planalto. Providenciaram a defesa.
Deram conhecimento ao Governador do· que ocorria; convoearam os íncol~s fiéis e os colonos, sendo o comando da guerra
confiado a João Ramalho, que em 1562, num ato de alta política
dos padres, fôra aclamado para êsse cargo de elevada responsabilidade. Em 24 de junho, prestou o juramento de bem servir,
como capitão da guerra, na defesa da Vila de Piratininga.
Pequenas escaramuças ao redor do núcleo, iniciavam a batalha, que em 10 de julho de 1562, se desencadeou violenta.
As tribos confederadas tinham por lugar tenente, um sobrinho
de chefe, ambos inimigos declarados dos catecúmenos e dos
mamelucos, ao mando de João Ramalho e de Tibiriçá. Os insurretos invadiram São Paulo por dois pontos, destruindo de
vez, importantes baluartes dai defesa.
:e;sse primeiro ataque foi violentíssimo e só abrandou
quando os atacantes se chocaram nas paliçadas ocupadas pelos'·
mamelucos. Os catecúmenos de Tjbiriçá, assistidos por dez sacerdotes paramentados e de cruz alçada, fizeram prodígios de
valor e de atividade, até repelir os furioso!s ataques das tribos
de Ururaí, que lograram ocupar o alto da rampa, lutando à
tacape e lança, com os defensores do povoado.
Dois dias duraram os combates encarniçados, nos principais pontos estratégicos de acesso para o Páteo do Colégio.
Em certa ocasião esteve a maior parte do núcleo em poder dos
íncolas de Ururaí. Nessa emergência, os mamelucos com João
Ramalho à frente, se lançaram para as fortificações de leste,
que os defendiam dos atacantes, que galgavam a íngreme
rampa, vindos do v~gedo do Tamanduateí, para desalojar oS
ocup~ntes do centro da Vil~ Aí a luta foi corpo-a-corpo., e
ferocíssima.

.•. E. con.Seguiram, manobranclo adequadamente, até preeipi~á·las pela
escarpa, e esmagá~Jos com os grandes penedos qu~ impeliram pela
barranca •••
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Do lado da igreja, n:a qual fôra posta a ultima telha em
l.º de novembro de 1556, dJ;a de Todos os Santas, os atacantes
mais \Se encarniçaram e mais numerosos se ~presentaram. Tinham à retaguarda um paredão à pique, de difícil escalada.
Foi para êsse ponto, que João Ramalho e Tibiriçá se esforçaram
por arrojar os confederados. E conseguiram, manobrando adequadamente, até precipitá-los pela escarpa, e ~smagá-los com os
grandes penedos que impeliram pela barranca. Os corpos ensanguentad~ dos -adversários combatentes, rolaram até às
águas do Tamanduateí. Após essa vitória, voltou-se João Ramalho, com seus mamelucos, contra os que combatiam· na parte
norte da Vila, rechaçando-os a golpes de lanças, manejadas
pelas mãos possantes, dês.ses 1us?-ameríndios adestrados.
Os remanescentes forám obrigados a recorrer à fuga, para
escap,ar à destruiçã<> total. As águas do Tamanduateí, que corriam no ~opé da ribanceira, se enrubeceram com o sangue dos
íncolas vencidos.
O campo da luta e o trilho da retirada, ficaram orvalhados
do sangue tamoio. CorpôS mutilados marcavam o itinerário
das tribos derrotadas. ·
Os. bravos mamelucos Se ~levaram ainda mais,, no conceito
dds .P adres , e dos colonos de Piratininga, pelo seu arrojo, bravura e decisão.
Os tamoios, encolerizados pelos revezes sofridos no pla..
nalto, retiraram-se para o litoral, indo hostilizar os habitantes
da incipiente Vila de Braz Cubas e os da de São Vicente.
Cresceu ainda mais a sua animadve,r são contra os colonos e
sacerdotes, por não te:riem fôrça para r:eprimir as atrocidades
que o'S lusos cometiam, destruindo suas aldeias~ com o emprego
de gentios seus inimigos, escravisandb-os e entregando-os a
cruéis matanças. Os atos dos tamoios eram justificados pela
ferocidad~ dos colonos, que os perseguiam, Acossados rijamente pelos mamelucos, aliaram-se depois aos franceses de Villegaignon, que então combatiam os lusitanos no Rio de Janeiro.
L

1

,

CAPITULO II

Expulsão dos franceses e de seus. aliados do Rio de ,Janeiro
- Primeiro contacto de mamelucos com as R.eduções do
Ouairá- Formação de um exército de mamelucos e tupis
carijós para atacar Ouairá - Vila R.ica abandonada pelos
seus habitantes - Continuam os mamelucos na destrui·
ção de outros setores
1

ARA enfrentar os franceses e tamoios, foram os
mamelucos de João Ramalho, em 1565, no' vamente convocados para a guerra contra
os gentios e os intrusos gauleses. · Trezentos piratininganos desceram a Sen:a, capitaneados pelo próprio Governa.do~ Estácio de Sá, que os angariara. ~sses trezentos guerreiros obdeciam às ordens de Gonçalo de Oliveira e eram, espiritualmente, assistidos pelo padre J osé de Anchieta.
Desde que os valentes mamelucos entraram em contacto
na Guanabara, e.d m tropas regulares e seus aliado~~ não mais
o perderam, dando-lhes sucessivos eombates. Em 20 de janeiro de 1567, após sangrenta luta, cuja batalha final durara
vários dias, foram os franceses e tamoios desbaratados e desalojados das suas fortalezas. Expulsaram os franceses para fora
àa barra e os selvícolas foram compelidos a se internarem nas
matas densas da serrania. Os feitos dos valorosos piratininganos, valeram Qs enc.ômi<XS do Governador Mem de Sá e a gratidão dos habitantes do Rio de Janeiro, que souberam avaliar
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os benefícios dos socorros prestados pelos generosos filhos de
São Paulo.
Regressando vitoriosos da guerra cruenta, contra o aguerrido exército europeu e dos mais belicosos íncolas guerreiros,
que eram os tupis-tamoios, ~nsaiaram os mamelucos grandes e
mais afastadas excursões de apresamento. Pr.eparavam-se
a'S'sim, para vareja, os í:nviqs sertões e também a mataria serrada e sem ve~edas; escalar serranias difíceis, e transpôr ric:>s
caudalosos, sem vaus, para lutar, vencer e aprisionar gentios
bárbaros. Na ocaisião, era o euro ia meta dos g~vernadores que
se sucediam. Os piratininganos foram por êles animados para
essas arrojadas entradas, em busca de minas do precioso e ambicionado metal.
Na Vila de São Paulo, paulistas e colonos, afagavam a
idéia do descobrimento de ouro e de pedrarias, contando com
o arrojo dos mamelucos paulistas. Agora que estavam sem
ocupação guerreira, iam hostilizar em suas tabas, defendidas por fortes paliçadas, -0s indomáveis tupis-carijós. Eram
tupis puros, seus ascenden_tes e os únicos capazes de enfrentá-los com alguma vantagem. Daí a sanha dos mamelucos
contra o.s carijós. Essas lutas com tais tri.bos, serviam de treino
para as perigosa'S e long~nquas arrancadas, que planejavam
realizar.
A raça piratiningana (Paulista) que, com as alianças que
fazia, mais apuravia a mestiçagem com os lusos da colónia, crescia ràpidamente no planalto e em São Vicente. Tornara-se
numerosa e vivia despegada das sujeições impostas pelas autoridades e pela religião, que abandonaram. Não se dedicava a
trabalhos, que não fô~ para lutar e expor-se a perigos, afim _
de justificar a remuneração que exigia. Em pequenos grupos,
afundava nas matas e nas serranias, capturando gentios necessários aos trabalhos da lavoura no planalto e nas fazendas do
interior.
Nessas excursões, che~r.am alguns grupos apresadores até
à região dos guaranis, no Guawá, onde os jesuítas castelhanos
haviam criado uma província aborígene, com quatorze grandes
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aldeias, com uma população de cêrca de cem mil selvícolas,
inclusive a Cidade Real e também Vila Rica do Espírito Santo.

..

A província do Guairá fôra fundada em · 1555, no território

ocupado pelos guaranis, entre os rios Iguassú e Paraná. Nessa
região fizeram prêsas nas ocas de tribos descuidadas, regressando com elas a Piratininga, alvoroçando a mestiçageip sedentária, p~ra com ~Ies ·e mpreenderem essas aventuras.

.

.

.

Os missionários quê dirigiam a provínc~a reunida em redu':"
ções, ficaram alertados após a audácia dos piratininganos, q'ue
ousaram, em pequenas grupos, afrontá-los dentro do seu domínio. Aprestaram-se convenientemente para que não J!lais lograssem realizar novas incursões.
A notícia da existência de aglomerados de gentios de fala
Nheengatú, havia anteriormente chegado aos paulistas, através
de prisioneiros carijós de Cananéia, que frequentavam os ·povos
de Guairá, tendo com êles relações de amizade. Fôr.a mais
tarde confirmada. pelos mamelucos, que já se diziam paulistas,
que de li tr.azilam peç~s válidas para a lav?ura, que se desenvolvia no plan~to. A , ganância do colono levou-o a ,infl\.~.en
.c iar no espfrito dos mestiç0s de maior projeção e ~au~idade
no seP.tido de inieiaram. a organizaçã·o de uma grande e
forte e'Xpedição, para assaltarem as aldeias do Guaixá e· fazer
ali wltoso núma-o de peças cativas. Nessa ocasião era premente a necessidade de braços para as grandes plantações de
trigo e para careueiros de mercadorias, do planalto para o litoral. As amiudacla6 fugas de escravos e as inumeráveis mortes
- por maus tratos, sugeriam a entrada no sertão. O Guairá tornara-se o refúgio dos que escapavam da penosa .escravidão com
os lusos, preferindo a brandura dos catequistas de Castela,, à
vida de sofrimentos com. os reínóes de São Paulo. A região
e a própria
redução de Guairá e de Vila Rica, tornaram-se fa,
mos·a s pela sua grande população, riqueza e uberdade do solo,
atraindo os gentios da colonia e as tribos solta·s, que vagavam
além Paraná.
1

'
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Planejaram os mamelucos um grande assalto às aldeias
da província de ,G uairá, para apresamento em massa, do gentio
reduzido e o arrasamento das Vilas e povoações jesuíticas.

. Fonnação de um exército de mamelucos e tupis-carijós
para atacar Quairá
Para isso, foi por êles ·P>revista a organização de um grande
e;xército, instruido para a luta .e m todos os terrenos. E forá
das vistas dos padres e das autoridades, reuniram-se no recesso
da mata, cerca de mil mamelucos, que primeiramente se instruíram no melhor manejo do arco, do tacape e do m•achado e o seu
emprêgo no combate; tática individual e coletiva; aproximação
ocultando-se nos troncos das árvories, arbustos e na condução dos
própria.s íp.colas, ao eng.aj-~mento 1e ao coml'>ate. Dividiram-se
em três colunas e marcha:réµIl por itinerários diferentes, para á
região dos carijós, a cem léguas de PiratiniD:ga. Fizeram o cêrco das tabas mais populosas, depois de haverem aprisionado os
gentías das menores. No centro da mata, em uma grande clareira, era o ponto de concéntração dos prisioneiros, os qua!is iam
sendo adestrados par.a a luta. Quando cons·e guiram reunir mais
de dois mil selvícolas, organizqram tvês colunas de efetivos aproximadamente iguais e coiocaram à testa de cada uma, mais de
trezentos mamelucos.
Assim ficou organizado um exército de três mil combatentes, divididos em três colunas, de três co~pos cada uma. Aos
famosos devassadores de sertõ,es, Manuel Preto e Antônio Raposo, foi confiado o comando.
Estavam' os mameluc0s paulistas, desde 1609, visualizando
as reduções castelhanas da província do Guairá, que consideravam magníficos depósitos de escravos e nela faziam já largas
e amiudadas colheitas. Bandeiras pouco numerosas eram lançadas pelos colonos, para a caça de gentíos. A de Jerônimo
Leitão, varejara em 15S.9 ~- bacia do Paranapanema, aprisionan- .
do, e sacrificando pativos. Nessa ocasião,. no itinerário dêsse
sertániSta., um bando de mamelucos, dirigido por um deles e de
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n:1ais de duzentos selvícolas apresadores, assaltou as aldeias que
circtJndavam Gua.i rá, fazendo cêrca de três mil prisioneiros,
sem que seu chefe ficasse identificado.
Nas pégadas dêste bando, internou-se, em 1611, a pequena
bandeira de Pedro Vaz de Barros, que após haver aprisionado
boa quantidade de íncolas aldeiados, foi alcançado por uma tropa do ·e,x ército de Guairá, em Itaquemirim, o qual., apóf? renhido, combate, pôde recuperar cêrca de quinhentos priSioneiros.
Na zona do I vai e Paranapanema, pequenos bandos de Paulistas, como estavam sendo denominados os apresadores <le gentíos, operavam desembaraçadamente.
A êsse tempo, haviam as reduções prosperado, com boas
cidades e numerosas aldeias, computando-se agora a população
em cê:rca de cento e cinquenta :mil selvícolas e algumas centenas de 'bran(!os.
Os dirigentes das reduções inquietavam-se com o êxito das
frequentes incursões e organizavam Íortes elementos pativos,
para entravar a otmadia dos bandeirantes de São Paulo.
A província de Guairá, alvo continuado da cobiça dos mestiços de Piratininga, que pretendiam assaltá-la e, de uma só arrancada, colhêt peças para atender ,aps merc,a dos da c.odônia e
das capitanias do norte, cujos canaviais não se dSS'e nvolviam
por falta de br.aço.s, foi envolvida e assaltada.
\'

Em julho de 1628, .ordenara Manuel Preto, eleito pelos chefes de colunas e de corpos, para o comando do exército paulista,
a concentração dos chefes designados para os comandos das colunas, no ponto inicial do itinerário, onde foram os caríjó-s treinados nas serranias de Cananéia. As provisões, armas, selvícolas e ls obresalentes embarcações ligeiras, estavam alí reunidas pelas providências dos ameríndios paulistas, cujos nomes já
tinham notoriedad~ na colonia e na Vila, que rapidamente se
povoou
Era fácil o aprovisionamento, pois nessa selva regorgitava
caça de pri~eira ordem e, da melhor. Aves, aos bandos, vinham
pousar nas árvores marginais, ou comer nos extensos arrozais
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nativos dos brejais e esgaravatar os hervais ribeirinhos. Eram
mutuns, jacús, jaós, rolas e outras magníficas espécies, da prodigiosa avifauna daquela região. Numerosos bandos de araras,
papagaios e outras trepadoras cruzam nos ares, com outras nuvens de tucanos e pombas do mato, que se deslocam para outros
µousos.
A caça de pêlo, de cuja .c arne o gentio fazia o maqueio:, era
ali .abuncj.a.nte. Queitad2:l$, cateto~, j{lvali!s americanos, papas,
cotias, :veados~ antas, lontras e capivaras, eram facilmente caç.ados .

. . As pegadas de onças e de outros felinos, marcavam na areia
ou no barro, a direção de sua marcha, para as respetivais1tocas.
Os ribeirões e os rios; forneciam peixes de boa qualidade,
que eram apanhados até com o chapéu. Patos, marrecas e também pernaltas, voejavam e passeiavam nas margens das torrentes. Tubérculos, frutos e méis, eram encontrados por toda a
parte. O exército fôra aprovisionado, estando pronto para a arrancada de desttui-ção e de apresamento.

l';Tá

'

primeira quinzena de agosto dêsse a;no de 162ª , despegou-se a grande bandeira de Man.oeJ Preto) m~chando do;is
corpos pelo litor$1, até o Vale da Ribeira de Iguape e o tenceiro,
que obedecia diretamente a Antonio Raposo Tavares.; tendo
como oficiais· de tropa, sessenta e oito paulistas qualificados,
interpenetrou a mata, atravessando a corrente do Itararé. Acompanhando o Vale do Paranapanema, pela margem esquerda,
acampou na foz do Ivaí, abaixo do local onde fôra erigida pelos
espanhóis, a cidade de Vila Rica do Espírito Sa1;1to.

... Na primeira quinzena de ag~sto de 1628. despegou-se a grande
bandeira de Man~l Preto •••.

Informado Antonio Raposo Tavares, da aproximação dos
outros corpos comandados por Mateus Luiz Grou, com a qual
marchava o comandante geral Man.oel Preto, e a de Manoel
Meato, procedentes do Alto Ribeira, por onde correu o itinerário de ambos, vitsando Guairá, e de que já haviam atravessado
o Tibagi, o corpo do comando de Raposo, despegou-~e de seu
bivaque de !vai~ em março de 1629 e arrojou-se contra as aldeias
de suleste da província castelhana, acometendo-as rijamente,
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enquanto ·os outros.i vindos de leste, atacavam os salientes dêsse
quadrante. Após os priméíros contactos, ·acamparam e cons...
truiram paliçadas e outros elementos de defesa, contra as aldeias
de redução. Em segundo contacto, apre.saram selvíco~as das aldeias de Encarnación. Nesse ponto continuaram acampados
quatro meses sem atacar as reduções, contentando-se em apresar
índios bravos, das tribos da zona fora de Guairá.

dos íncolas .de Vila Rica ,e das reduções do Iv-aí, Pequjti e Cidade Real, compostas agora só de vellios valetudenários, doentes e crianças.
A 20 de agôsto de 1632 fôra Vila Rica visitada pelo bispo
diocesano, por lhe constar estarem ameaçados de novo assalto
dos Paulistas, não só essa povoaç.ão, como as que já estavam
por êles sitiadas. Nessa emergência decidiu o preladp1 o êx0do
geral dos habitantes,.
para ,sedb~rem .além do rio Paraguai. Em
.,
l.º de outubro, dêS.se ano, foi o pessoal re.m anescente da grande
cidade devastada~ reunido na margem do rio, onde as embarcações balouçavam-se na corrente, a espera dos passageiros.
Em um altar improv;isado, rezou o bispo a missa, finda a qual,
voltando-se para o casario que êles abandonaram, ora ocupado
pelos apresador~ alçou o braço e lançou solene anátema,
proibindo aos catecúmenos, nela retornarem. Atravessaram de.pois o caudal, diapte de Tapuitá, na província Paragµaia de
Aracajú, pondo-se a salvo do cativeiro. E a ·c idade Real e Vila
Rica. anatemÍ2Jada pelo antístete castelhano, f.:cou inteiramente
abandonada de seus habitantes. E pelo tempo, suas casas se
diluíram, até cair nas ruinas identifica.das em 1771 e novamente
em julho de 1947" por uma patrulha de escoteiros da Associação
(Avanhandava", da Capital de São P1aulo, os quais' das ruínas
de Vila Rica, fizeram um levantamento expedito, entregue, com
um relatório, à Federação Paulista de Escoteiros. A redução
de Itatins, ao sul de Mato Grosso, a êsse tempo, tivera a mesma
sorte.
Estavam já os pau.l istas desembaraçados das lides guerreiras no Vale do Paraná e dispostos a atravessar o caudal para
continuar em sua faina na margem c;lireitél, -0nde ~:abi.a.m existir
reduções castelhanas, quando planejaram outra série de agressões nas margens do Emboitetú, então pontilhadas de aldeias
de selvícolas reduzidos, formando uín grande distrito. Santiago de Xerez, (era o nome da cidade principal) , fechava à
penetração da vasta campanha e mataria grossa que avançava
para o norte. Urgia, destruir o presídio castelhano de Xerez,
formado de índios· Cununais, e recuª-1' a linha divisória para
muito mais .longe. Em 1633, assaltaram e destruir:am Xerez
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Em 30 de j,a neiro do ano ~egui;nte, sairan:i.. dos campos entrincheirados de Santo Antonio, e, no dia subsequente, despegou-se Simão Alvares com os seus guerreiros tupis, e atacou
violentiamente o saliente, arrasando tudo, com os seus valentes
flecheiros, juncando o campo de luta, de cadáveres do gentio catccúmeno. Enorme coluna de íncolas ajoujados, foi o prêmio
da vitória. Eram cerca de dois mil adultos válidos, colhidos
para a diStribuição.
A área de paliçadas e entrincheiramentos, foi escassa para
o ~úmero de íncolas apresados.
O escoamento dessa farta colheita para São Paulo, durou
dois meses. Nesse período, estiveram as bandeiras sem atividade de enver~adura. Assaltaram depois,. com um corpo volante iao mando de Antanio Bicudo de Mendonça, a grande e
populosa aldeia de São Miguel de Ibituruna. A êsse tempo, já
haviam sido esmagadas as reduções do Tibagi, Santo Antônio,
São Miguel, Jesus Maria, Encarnación, São Xavier e São José.
Assim todas as reduções erigidas no Paranapanema, na foz do
Pirapó, Santo Inácio e Loreto.

Vila Rica abandonada pelos seus habitantes
Corria o ano de 1631. Em novembro, no alto Ivaí, achava-se Vila Rica, na iminência de ser despovoada pelos bandeirantes, empenhados agora em operações de limpesa em toda a
zona arrazada, enxotando os castelhanos para a outra marg€m
do Rio Paraná.
Em 163'2 foi completada a conquista, com o apresamento

t
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t:m Taquari, Rio Grande do' ~ul, com um exército chefiado p.or
mam~lucos, ,c om efetivo de l,llais, de mil e ,quin,hento~ :tupis e
outro tanto de guaran~, capturando no itinerá;rio, a redução ,d e ·,
J esQS Maria.
Nessa ocasião, já usavam como a gente de Castela, véstia
de pele curtida acolchoada, na qual a seta se embotava.

cavaleiros
No ano seguinte, já Antonio 'R aposo se internava no sertãe
do Oeste, atrav~ando os eauda'is e tangenciando Santa Cruz
de La Sierra, surgiu no território dos Chiquitos, no coração do ·
Perú. O seu corpo de guerra, era formado de chefes mamelucos e de tupis carijós.
A bandeira bem organizada por Jerónimo Bueno, penetrou
o sertão do Rio Paraguai, fazendo itinerário pelas pegadas da
gente de Raposo, que varara mais para a frente, na região do
Gran Chaco. Essa grande bandeira, capitaneada por êsse _sertanista, constava de mais de mil elementos de guerra. ·N avegava descuidadamente, qu~ndo foi assaltada e destroçada na
torrente do Paraguai, pelos canoeiros paiaguás e, na campanha
totalmente aniquilada pelos cavaleiros guaicurús. Dela não
houve quem pud~ dar no~icias pois por muito tempo branquejaram dlspe:rsas, as ossadas dos guerreiros pau.listas, que
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Para traz, em terras platinas haviam sido as reduções de
Tapes, devastad:as e despovoadas de seus habitantes.. Aí ficou
anulada a linha traçada de Tordesilhas. Santa Tereza, povoada
com cerca de quatro mil almas, foi a última a ser destruida.
Esse ataque violento, copsti~l.!iu a visita de Natal de .16$7,
r·e alizada pelos paulistanos aos castelhanos. Tomando, depois,
eomo ponto ·de partida a margem do rio Taquari, de~eneadeou,
a bandeira paulista em primórdios de 1638, o seu avanço des-*
truidor. Ai-;ãsaram São Paulo de Caapi, Cazapaguassú, Candelária e Caaró, na província do Uruguai.

Em outro quadrante, em dezembro de 1636, já assaltavam

Continuam os mamelucos· na destruição de outros setores
- Primeiro contato com os índios canoeiros e com índios

S.

foram pastos das aves e das feras da região. Todos pereceram
pelas lanças dos temíveis índios cavaleiros.

e as duas reduções do seu distrito. Como haviam feito anteriormente, capturaram os seus habitantes, selecionando-os para
o cativeiro. As três reduções de Itatins, chamavam-se São
José Angeles, São Pedrq e São Paulo.

No dia de Natal dêsse ano, cerca de cento e vinte mamelucos, enquadrando um corpo de miJ e quatrocentos tupis, a.s6altaram São Cristovão. .A êsse tempo, os pa.ulistas varejavam ·
a zona de Itatim, destruindo as reduções e escravisando o gentio.
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Depois de destroçar o exército castelhano ao mando do
afamado mameluco, chefe guerreiro Nhenguirú, apoderaram-~e
os piratininganos, na região do Piratini, da redução de São
Nicolas. Foi o último golpe dado pelos paulista.s no noroeste
do Rio Grand~ do Sul. A retaguarda, Nhenguirú reunia um
grande exército e realizava marchas forçadas, a fim de alcançar.
antes da bandeira paulista, o vale do Uruguai, para impedi-lo
de atravess.a r o ~ió. Com a chegada de mil e quinhentos s.oldados espanhóis de padre Rome-iro1 elevou-s,e 0 exercíto castelhano nesse ponto, à mais de cinco mil combatentes. Foram
us mamelucos paulistas- atacados com ferocidade e obrigados
a uma rápida retirada para o interior do Uruguai. No local
da renhida batalha, contaram, por milhar, o número de mortos
das tropas em luta. Fo~ esta a primeira e única derrota sofrida
pelos mamelucos, que entraram na refrega com menos de mil
<:ombatentes, contra três mil e quinhentos castelhanos trazidos
pelo padre Romeiro.
Regressaram a São Paulo e.m 1639, as bandeiras que no sul
alargaram a faixa territorial de vasta área de nossa pátria,
comprimida e confinada pelo inglório tratado de TordesilhJls~
A êsse tempo., uma bandeira de quatrocentos paulistas atra-

vessara o Paraguai e se aproximara de Potosi, no Perií~ Em
l .º de março de 1635, fôra outra bandeira assinalada varejando

90

CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS

o sertão do 'Sul de Mato Grosso, na paragem do Itatim, visand-0
uestruir as reduções castelhanas da provínc:a dos Orejones e
procurar ali, e em Santa Cruz de La Sierra, as ricas jazidas
assinaladas por ativos mineradores. Avançavam agora os mamelucos paulistas para a zona dos Moxios e Toros, de onde
poderiam assenhorear-se de todas as cordilheiras do Itatim e
de todo o Peru Central, isolando-o dos reino~ do Paraguai1 e
do Prata. Assunção,, única ciclade rest ante nQ Paraguai, ,e stava
~itada pelos gµaicu:rus, belicosos e vingativos gentios cav~
leiros da vastà campanha,, com os quais· e com seus aliadGJ-3
paiaguás, iriam, em breve, medir suas fôrças.
Os mil e quinhentos guerreiros da grande bandeira do ilustre e valoroso paulista Jerónimo Bueno, totalmente aniquilada
em fins de 1636, clamavam por vingança.

,

CAPITULO III

Guerra de extermínio entre índios canoeir,0$ e índios
cavaleiros -

Ptincipl!is earacterísticos dos guaie.ut·ú s

QUI se inicia a guerra de extermínio entre paulistas e ,gentios canoeiros paiaguás e cavaleiros guaicurus.
Êstes aborígenes, após as sangrentas lutas travadas com os paulistas, que inopinadamente surgiram numerosos, nas águas do
Paraguai, e que foram totalmente destruidos, arquitetaram-se, nas agrestes abas das
elevações denominadas Fecho de Morros, que domi.n ain os vales dos grandes rio~ e .o s ~lagadiços dos ·campos gerais.
Fecho de'' Morros é o local ond.e o ri0 Pa~aguai se estende
comprimido pelos sete mamelões que emergem na planície
nas proxirriidades da fronteira do Paraguai.
Ali sediavam duas tribos reunidas encarregadas de se apropriarem por ocasião das colheitas dos produtos das roças dos
gentios sediados.
A designação de Fecho de Morros foi oficializada por documento público em 1731.

,,
•

Próximo dêsse ponto foi construida uma paliçada dentro
da qual fixeram-se ranchos para uma guarnição de vinte e
cinco soldadas para guardar aquele local, e ficou sendo um
campo entrinchemado.
Alguns quilõmetros adiante de outro lado do ri0 na banda
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Paraguai, fôra erigida pelos castelhanos, uma fortaleza bem
artilhada com grande guarnição, denominada Forte Olimpo,
mudado depois para Bourbon.
Fizeram essas tribos, dêsse local, forte reduto, para se
defenderem dos malévolos castelhanos, descedores de eseravos
para os mercados do Prata. Ali, eram rijamente punidos pelo
gentio guaicuru, quando de fachos acesos, ~urpreendiam, altas
horas da noite, os .íncolas em repouso nos seus acampamentos.
M-ui.tos deles foram destruidos ou dispersados, pela sua rápida
cavalaria etn carga,..
Os canoeiros paiaguás, ocupavam as ilhas e os chãos enxarcados do vale do Paraguai e de seus afluentes, navegando em
csguias e leves igaras, todos os rios e corixos, como donos que
eram do elemento líquido. Moviam guerra aos vizinho.? das
planícies e das matas ribeirinhas de suas águas e, às vêzes,
ao próprio guaicuru, nos seus campos. Quando podiam, estas
duas nações se coligavam, para juntas atacarem as aldeias dos
adversários, reduzindo-os. à tapuias.
Ao sul, no extremo da zona de suas tropelias, sediavam
nações pacíficas e sedentárias. A nação Caiovaba, .c ultivava
roças de miJlh0., de Etipiín e outros tubérculos comestíveis. Est~s,
incolas tornaram-se· vítimas das amiudadas investidas e agressões dos paiaguás e guaicurús! que não os poupavam, devastando suas lavouras, destru.i ndo as aldeias. Matavam os defensores à ponta de lançai e alcançavam, com certeiros tiros de
flechas, os que procuravam fugir aos atacantes.
Os descedores de gentios foram os primeiros que investiram o deserto; depois os missionários e, em seguida, os colonizadores castelhanos, que reduziram e aldeiaram os aborígenes
das zonas do Paraná e do Paraguai. Com os selvícolas da foz
do lguassu, fundaram as reduções do Guairá e mais para o
centro, organizaram outras de gentios reduzidos, provindos dos
campos e dos vales. Duas delas, Conceción e Encarnación, fo1:am fundadas com íncolas cadeueós, denominados guaicurus
úu cavaleiros, e paiaguás ou .c ano.e iras. .Os guaicu:rús foram
empregados nos trabalhQ~ de rodeios e de criação de gado bó-

... Ali, eram rijaJnente punidos pelo gentio guaicuru,. · Muitos deles
foram destr~ídos ou dispersados, pela su,a rápida cavalaria ~lll carga . ..
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vino e equino, no que se tornaram, talvez, ma:s práticos do que
os próprios castelhanos.
A êsse tempo estavam as aldeias de Guairá, superpovoadás
e em franca prooperidade, com os gentios guaranis e outr~s,
que ali se concentraram.
Com êles povoaram também as ricas bacias do Paranapanema e do Iguassú~ num~ lenta invasão definitiva1 de vasto
território luso, .que fôr.a em · 1629i ass,altado pela grande bandeira de Manoel Preto e Antôni0 Rapose Tavares; apresados os
seus habitantes, em elevado número e transferidos para Piratininga, ficaram êsses povoados em abandono, caindo logo em
ruí.nas.
Com outros assaltos foram as demajs povoações destruídas,
só restando delas, as ruinas de templos e de grandes edifícios;
traçados de avenidas, ruas e logradouros: assim também o cais
de alvenaria, num pôrto d~ Vila Rica, sôbre o rio I vaí. Com
os íncolas remanescentes, puderam os Padres construir três
aldeias na margem direita do Paraná.
•
Após a derroçada das reduções, as tribos de guaicurús e
paiaguás, se dispersaram 1 perdendo contacto com os sacerdote;~
'd e·· Loyola ,e reto!'nando ae s,eu estado selvagem e bárbaro. .
Os. guaicuFus, qtJe h.av.iam sido empregados nas aldeia~,
como peões no tratb do gado vacum e equino, ecuparam a campanha, onde as manadas soltas, proliferavam eiradas, sem
donos e sem marcas.
Fecharam currais próximos das salitreiras, onde recolhiam, periodicamente, os animais para tratá-los e marcá-los
como procediam, quando a serviço dos castelhanos.
Os paiaguás agiram identicamente, aprofundando-se pelos
rios, até sua foz. Surgiram depois no Paraná, na embocadura
do Anhembí, caminho dos mamelucos paulistas, para apresamento de selvíc0las. Esse g€ntio canoeiro fazia tocaias nas
curvqs das torrentes, para aqiquilaF os invasores que navegavam no caud~l do Paraná, a golpes de lanças e a flecha.das.
Assim, uma a uma., :foram expedições destruidas, sumindo-Se
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no mistério das águas, despedaçadas nas lâminas afiadas dos
lagedos das corredeiras. Depois da descoberta da primeira mina
de ouro, foram também massacradas as caravanas de fraco
efetivo, sem deixarem vestígios de seu desaparecimento. Os
guaicurus, patrulhando as margens, caçavam a laço os remana:cyntes da tr.opa destruida.
Era ' no entanto êsse o melhor i~i.nenário para as· minas
que esta:vam sendo en~ontradas no centro da mat~ria grossa>
pelas bandeiras que logravam atravessar, sem e.sbar:rarem com
o gentio canoeiro e nem serem colhidos, pelos já famosos cavaleiros.
Os bandos armados que jornadeavam para elas, não mais
se aventuravam a marchar no campo raso; costeavam a orla
das matas, prontos a nela se internarem, livrando-se das arrasadoras e pesadas cargas dos esquadrões fantasmas, que pareciam surgir da terra, para inesperadamente carregar sôbre as
bandeiras.

mais

F'izeram
tarde as jornadas por água, em gigantescas
frotas de canoas e batelões de ~arga, com o propós~to de iludir
a vigilância dos guaicurús. Mais., navegando p.aralelam~nte,
ocultos pela galhar·aâa dos ingazeh·os, os belicosos gen'tios c_~
noeiros, aguardav:am os invasores de seus dotnínios, para russaltú-los, obrigando-os a abandonar a estrada liqttida. No campo,
os guaicurús rondavam, aguardando a sua oportunidade.
Nos intervalos de suas agressões aos paulistas, divertiam-se
os paiaguás e guaicurús, cada qual de seu lado, em investir os
feiosos índios campeses, habitantes de esconderijos subterrâneos, que cultivavam roças, e os sedentários Pacalés e Cambetás, cabeça de mitra: e os nômades varejadores de sertões,
que frequentavam o Vale do Emboitetú. Essas duas nações
corsárias, Paiaguás e Guaicurus, r.ealizavam suas investidas
e tropelias, sem se encontrarem na ação. E regressavam para
os pontos de frequência, os guaicurÚ\S pelos campos e es paiaguás. pelas torrentes, ambos. carregados de d'espojos do vencjd0
e do produto das pilhagens re·alizadas no trajeto.
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Acompanhava os vencedores a leva de selvícolas capturados.
Flechavam em caminho a caça descuidada, que servia para
o moqueio do dia.
· Esticavam ós cou.ros de veados e de porcos selvagens,
de lobos .e de onças,, para secarem ao sol. Com êles cobriam
os abrigos im.proviSados e faziam a reduzida indumentária das
mulheres das tribos. Seus laços de grande alcance, ·eram
trançados de, largos ·e compridos tentos, cortados nessas lonéas.
Com laços, pàralizavam na corrida o touro bravio e o índio
aprisionado na fuga.
Justificava o motivo das amiudadas frequênciais dos guaicurus na zona bruta do Fecho de Morros, de ásperas serranias
e espessas florestas, que enquadra o famoso mamelão de "f igura
cônica, denominado "Pão de Açúcar" a beleza de sua paIBagem, a facilidade em adquirir certos alimentos que escasseiam
nos campos, a abundância de colmeias melíferas, que forneciam saborosíssimos iavos; as frutas deliciosas e nutritivas, e
a fôlha da congopha, que dá gostosa e digestiva infusão aromática. E também porque nessa região, as tribos sediadas,
cultivavam grande$ roç~ de v~riados cere.ais e aipim~ de que
os guaicurus eram áv.idos. deles s~ apropriando à fô.rça.
O Fecho de Morros, defensavel pela sua singular tqpogra~ia,
era seguro refúgio para os cavaleiros· em repouso.
Do pico de cada mamelão, descortina...se a vastidão dos
campos, planícies imensas, pontilhadas de longe em longe-,- de
cerrados capões de mato, que sombreiam cristalinos manéµ}ciais, alimentando regatos coleantes, através dos remançosos
oasis verdejantes.
.
, .

... Mas, na:vegando paralelamente, oeultos pela ga~harada dos ~::~
zeiros, os belicosos .gentios canoeiros, aguardavam OEJ inv•sores de
domínios ...

Os caingangues,
que o. habitavam,
cultivavam essa fértil
.
' .
,
região, emborq. softendo a crueldade dos intrusos guaicúrus_,
que alí periodicamente se estabeleciam. Haviam êles, após
o assalto dos paulistas a Encarnación, procurando recomtituir
a grande familía de aborígenes Cadeueós, des.ce:ndentes dos
Guaiás do alti-plano Peru-Bolívia, convocando todos os chefes

,
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das nações de sua raça, que concorrendo com suas tribos, Gueagodieós, Cadigodeeós, Cadigeós, Vaaadieós, Ejuedeós, Pacaideós, Cateideós, Xaqueteós, Otideós~ Edejedeós, Baaquideós,
Exugodeós, logo foram pontilhando de aldeias a extensa planície das duas bacias, que os paulistas denominaram "Campo
da Vacaria".
Tornaram-se cavaleiros temíveis aos seus irmãos das selvqs
do e mol).tando poleiros nervo,sos e rebeldes, para 0 cotso no
território que ocupavam, como donos absolutos.
Tornaram-se cavaleiros temíveis aos seus irmãos das selvas
e dos paulistas, que desde o seu primeiro contacto, experimentaram a belicosidade da gentio gu~i'curu, n<1m.e' pelo qual .ficaram sendo conhecidos. As primeiras caravanas que demandaram aquelas paragens planas, em busca dos sertões auríferos de Cuiabá, foram destroçadas.
Fitas de prata de regatos ·q ue deslizavam na planície, ziguezagueando mansamente por entre a grama tenra, formam,
de espaço a espaço, pequenos lagos, como espelhos reluzentes.
Afundando a vista p.ara a extensão daquele incomensurável tapete ;verde, m~ehetado de mançhas escu:ras, das sombras projetadas pelas nuvens brancas que correm no céu de
anil, ficará o observador maravilhado pelo seu encanto. Mas
dali pode surgir, mesmo do seio dêsses primores panorâmicos,
a destruição e a morte, pois nas ligéiras ondulações das corixas, desenhando-se no :fündo iluminado, distinguirá um pontQ· .
escuro e movediço, quebrando a unüormidade de coloração
da maravilhosa paisagem. São as patrulhas dos índios cavaleiros, que vasculham e varejam os seus domínios, enquanto
as tribos repousam confiantes.

As tribos que atenderam ao chamado, erigiram suas precárias aldeias até as bordas do caudal, ao redor das quais, solípedes amestrados pastam na macega alta, ao alcance da voz
ou do assobio dos donos. Estão, assim, proatos a serem cavalgados a qualquer momento, ao menor sinal de alarma.
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Principais característicos dos gµaicurus
Diante de cada oca, na campina, oade a rasteira vegetação
proporciona macio leito, repousam no regaço das mulheres carinhosas, os truculentos guerreiros guaicurus.
•

Cumprem ~18$ um de seus deveres ge esposas, enquanto
em seus colos dormitam os ·cavaleires íatigados, depilando,
com as longas unhas aguçada_s, o rosto e o corpo de seus companheiros e senhores. Arrancam os pêlos dos cílios, das sombrancelhas e das barbas, que teimam em apontar nos rostos
glabros é sonolentos, não de~ando neles, pêlo algti;m. visível.
Na ca}':eça, só ficava um capucho alto, em fortna de penacho.
Renovavam nos rostos melancólicos, e nos corpos dêsses rudes
aborígenes, com a rubra tinta do urucum e do amarelo vivo
do genipa.po, a tatuagem simétrica e caracterís?ca da raça, e
a fantasia de seus arabescos_, iguais ·em cada ttibo.
As mulheres •são bonitas, na conformação de suas faces
largas de maçãs salientes. Usam tatuar a testa com riscos
finos e verticais. As faces e o mento, em xadrês.
. Nesse período da séstas, era fácil observar as características físicas dos famosos aborígenes. Côr mais escura que o cobre; estatura elevada, corpo bem proporcionado e de carnes
enxutas; robustos e ágeis, gosando boa saúde; cabelo.:; lisos,
dentes desiguais e escuros, paFecendo terem duas fileiras, em
razão da existência dos dentes de leite, que não costumam
arrancar. Isso dava-lhes o aspecto de ferocidade. Assemelhavam-se uns aos outros; semblante tristonho, quando em repouso. Eram orgulhosos de sua raça, não admitindo enlaces
com indivíduos de outras nações, prihcipalmente com os escravos. Os homens viviam nús; apenas os caciques cobriam a cabeça com um gorro de fibras, entre-tecidas de penas de aves;
nos braços e nas pernas, braçais de penas vistosas.
As mulheres, porém, cobriam-se inteiramente de grossos

\
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e pesados panos de tecidos de algoãao nativo, listados de roxo
e vermelho, que comprimiam e deformavam os seios. As me.n inas usavam tangas curtas. As moças mais faceiras, enfeitavam o manto de conchas de tamanho e colo:taçã0 iguais, com
as madrepérolas à vista, formando curiosos desenhos. Assim, ·
eram também enfeitados os peitorais e as mantas de sua montada; em côres, era desenhada a marca do cavalo preferido.
Somente as mulheres, filhas da casta guerreira, podiam desenhar em tricomia no ventre e rto peito, a ma:rca própria do
corcel. Tôdas as mulheres adornavam os colos, braços e tornozelos, com colares de conchas e dentes de animais. Depois
do assalto à caravana de Aleixo Garcia, que regressava das
rninas de Potosí, passaram a usar adornos de prata, enrolados
em forma de canutilhos, enfiados em cordéis de fibras de tucum. No peito, usavam uma chapa de prata, pendente de um
cordel.

desta imensa grandeza nacional, tinham os guaicurus, com
as superstições e abusões atávicas, vaga concepção da divindade,. parecendo que entravam num período de evolução religiosa, com os temores das manifestações metereológicas, como
enxerto no feiticismo ancestral.
Assim, os primeiros catequistas, que corajosamente se internaram pela floresta densa que se estende na região dêsse
"m:a to grosso", pa~a todos os quadrantes, abrindo trilhas, construindo capelas e aldeias, reduzindo e catequizando o gentio,
encontraram nas tribos cadeueós, da nação guaicuru, que os
guaranis, por escárneo, haviam crismado de "guaicurus", notável adiantamento religioso e rudimentar intuição de um Poder Criador. Receberam ios missionários ·oom agrado e aceitaram com muita docilidade os ensinamentos da doutrina de
Cristo, ministrados pelos padres de Castela, na própria língua
desta orgulhosa nação aborígene.

Não obstante a abundância, em que viviam, de carne~, laticínios, tubérculos, frutas variadíssimas e sumarentas, méis
das melhores colmeias, eram os índios cavaleiros, notáveis pela
sua frugalidade, o que contrastava com a voracidade de seus
escravos. O alimento de que se serviam, era rnas_tigado até
se tornar lima massa líquida. Resjstiam à fome·, à sêde e às
intempéries, mesmo nas mais rudes estações, o que não acontecia com os seus agregados de outras r~ças.

Ficaram ~esde logo, arrebalados pelá beleza do culto ex- ·
terno e se maràvilharam com os acordes de instrumentos metá'
licos; com os cânticos
sacros, entoados pelos catecúmenos, tra..
zidos de outras reduções. As solenidad.e s religiosas, os mergulhavam em profundo êxtase. Ficara esta numero$a nação,
inteiramente e.m polgada pela grandiosidade do cerimonial e
pela suntuosidade das vestes sacerdotais.

Infatigáveis nos afanosos trabalhQs dos rodeios e no aman,s amento de cavalos brav:os, levavam QS seus escra~os a executar apenas as tarefas que sua resistência permitia..
Cada tribo da grande nação dividia-se em guerreiros e sua
família, que 1Se consideravam a nobreza; a dos soldados, que
obedeciam de pais a filhos; a dos cativos, tapuias, que eram
gentios aprisionados nas aldeias que devastavam.
Entre os guaicurus, os casais er.am amorosos e inseparáveis,
mesmo nas lides do campo ou da guerra.
Como tôdas as raças ameríndiás que povoam, dispersas em
nações de costumes e línguas diferentes, as regiões selváticas

A catequese e a redução dêste gentio, foi fácil e proveitosa.
Eram simples e amoráveis os corações dessas rudes criaturas~
e· foram maleáveis nas mãos hábeis dos castelhanos.

,

CAPITULO IV

l nício da ~ttária na campanha alagadiça - No:vas remes"'
sas de gado para a novel colônia -

-

Bandeiras apresadoras

Descoberta de minas de ouro e fundação de Cuia.J>á
êsse tempo, iniciavam-se nas reduções a indústria da pecuária com reprodutores das melhores raças, trazidos da Espanha. Proliferaram de tal modo, que logo tornou-se em
criação extensiva.

As ricas pastagens das planícies, que
se afundam e que rodeiam o .ext~ns.Q Ch~co
paiiaguaio, maravilharam os tratadores europeus, habituados à estreita exiguid.a de dos prados castelhanos,
que contrastávam com a largueza dos campos frescos e mimosos daquela. zona, para êles desconhecida. O gentio aldeiado,
não dera prova de se ajustar a êsses rudes trabalhos.
Os guaicurus, antes de sua redução, eram atrozmente perseguidos pelos índios Guatós, nação forte e guerreira, que os
espanhóis empregavam como guardas e polícia das aldeias,
e na repressão de rebeldias; assim também, na caça aos fugitivos das tribos, que não se subordinavam às missões. Eram
os guaicurus, apesar de bravios e belicosos, dóceis e amoldáveis aoo ensinamentos, quando tratados com suavidade e carinho. Em 1628 .auxiliaram a fundação de Concepcion, continuando empregados na criação ·de gado bovino, equino1 caprino e ovino, e nas lides dos rodeios.
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O gado vacum e o equino, excedia então a capacidade dos
pastos restritos, onde se multiplicavam, procurando romper e
expandir-se nos amplos espaços das planícies verdejantes e
neles se desenvolverem extensivamente. O povo guaicuru, se
adaptou prontamente a esS°a nova modalidade de trabalho, que
o atraía pela plena liberdade que gosava e também pelo a,pego
aos belos an.imais que ensinava. Aprenderam, os guaicurus,
princípios de veter~ná~ia p:rátiê,a, para melhor zelar dos seus
solípedes e mantê..los em boa saúde. Cavalgavam rápidos poldros e corriam àtivamente a campanha no desempenho de suas
tarefas. Nessa vida de trabalho sem tréguas, tornaram-se exímios equitadores e práticos na criação. Sabiam separar as
rnanadas e selecioná-las; cuidar das crias, marcar e castrar
no tempo certo e na lua propícia. Fora do jugo castelhano,
tomaram novos costumes, quasi o primitivo, sem esquecerem
nem abandonarem o culto religioso, procurando, periodicamente, a igreja da missão1 a fim de se prostarem aos pés do Redentor, e beijarem a fímbria das vestes da Virgem.
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A primeira manada de gado equino entrara na Terra de
Santa Cruz, em 29 de março de 1541. Aportou nessa data em
Santa Catarina, vindo de Cadiz, na Espanha, o governador da
incipiente colónia espanhola do Rio da Prata, D. Alvarez Nunes
..
Cabeza de Vaca.
Na ilha, desembarcou ele vinte e seis poldros e potrancas,
remanescentes elos quarenta e · seis, que trouxera da península.
Demorou aquel~ governador algum tempo, organíK:ando elen1entos para uma longa viagem. Depois, com uma escolta de
duzentos e cincóenta homens escolhidos entre os melhores besteiros de sua esquadra; do.is frades franciscanos e selvícolâS
chefiados pelo bacharel de Cananéia, incorporados como cargueiros da expedição, internou-se na mataria bruta, rumo ao
Paraguai.
Fôra essa a primeira manada que pastou nos imensos prados de Pindoratna e se reproduziu, na riqueza da tenra gra1nínea forrageira e melhorou a raça, renovando a estirpe do.3
que seguidamente aportaram.
'

Novas remessas de gado para a novel colónia - Outras
remessas vieram juntar,..se aos reprodutores suinosJ'I .
caprinos, ovinos e bovinos
.
.

. . . Cavalgavam rápidos polclros e corriam ativamen1e a campanha no
desempenho de suas tarefas .. .,

.

'

Largados os equinos naquela imensa região, proliferaram
à lei da natureza, sem os melindres de tratamentos especiais,
sem os méritos genealógicos, dando-lhes excelsa linhagem.
Eram os equmos, dóceis e atendiam ao chamado dos tratadores, que os adestravam com afagos e os acariciavam com brandura. Uma passagem de mão pelo dorso reto e fino, umas
leves palmadas n~s ancas fortes e amplas, ou nas táboas do
pescoço arqueado e elegante, bastavam para fazê-lo relinchar
de goso e de alegria. Prestavam.êles aos aborígenes que os -ca~
valgavam, tanto na ·guerra como na paz, serviço~ inestimáveis
e valiosos. Com a sua extrema mobilidade e resistêneia, auxiliavam-os em todas as suas tarefas, tanto na co:r;rida des:abalada
pelo espa1ço em fora, como ao trote curto, curvado ao pêso

•
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da carga, de peças da caça abatida, para alimento da aldeia
distante.
Esses formosos solípedes, assim como o gado vacum e lanígero, embora tivessem na língua dos guaicurus nomes próprios,
eram originários do longínquo Levante e da Península Ibérica,
vindos ao Brasil com o primeiro governador e os primeiros
colonizadores espanhóis,, que aportaram neste hemi$fério. E
as missões castelhanas qu.e se estabeleceram nas· duas roargeps
do médio Paraguai, iniciaram também a criação com magníficos e felizes resultados.
As salitrosas e ricas pastagens que a campina larga e opulenta oferecia ao rápido desenvolvimento dos cavalos, foram
os meios propícios para a sua segura prosperidade.
Foi assim que, decorridas apenas uma ou duas décadas da
dispersão dos íncolas ald.eiados, já os fertilíssimos campos se
coalhavam de lindos rebanhos adaptados ao maravilhoso clima
da zona subtropical. E a criação creoula de cavalos e de rezes
se derramara para o interior, desgarrando-se das querências: formando núcleos de tropilhas selvagens e ariscas. · Eram reprodutores da famosa raça espanhola, que, na Península Ibérica,
nasciam e cresciam em estr~ít0s límites de pequenos prado~,
de fracas forragens. Aqui, :a.esta ubérima e espaçosa terra,
apuraram a sua elasticidade e, so~ o nosso céu~ onde tudo é
belo e grandioso, tornaram-se de linhas atraentes e adquiriram
um tipo ainda mais gracioso e forte do que na terra de origem.
Essa raça pura, resultante de sucessivos cruzamentos das
n1ais nobres estirpes milenárias, foi introduzida na Península
Ibérica pelos navegantes fenícios, alguns séculos antes da era
cristã. E, na idade média, recebeu o influxo da raça bérbere,
desembarcada com os mouros invasores.
Os cavalos, que a criação intensiva nos pampas do poente
bra'Sileiro apurou e aprimQrou, pe1a seleção natural da plena
liberdade, quando capturados para o adestramento, apresentavam arrog.a ntes atitudes, vibr:ando sem cessar, em todos os
músculos, na ânsia de desvenci1harem-se do laço que os subj'ugava e eprilnia.
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No convívio com os cavaleiros e peões castelhanos, os gi.iaiC!.trus tornaram-se consumados escudeiros. Montavam os m e1hor es e os mais bonitos animais, escolhendo de preferência,
dentre os de outras vestimentas, o tordilho negro, pelo caracter ístico do .cavalo de origem levantina. A sua inata elegância
aliavam ·Os cavalos a meiguice, após o amansamento para a
sela, aceitando,, as carícias que recebiam.
Com os andamentos, que as sábias pressões de joelhos impressas pelos· cavaleiros nos seus flancos nervosos, tornavam-se
t ão leves, que quando passavam do curto ao alto galope, o que
faziam sem esfôrço, pareciam aves, desferindo largos vôos s_ôbre a amplidão dos campos.
,
1

•

O ritmo do passo largo e rasteiro, o trote macio e elegante,
bem caracterizavam seus movimentos graciosos e dinâmicos.
Em liberdade ou montados, mostravam a sua fogosidade e eDergia, expressando a suave flexibilidade dos movimentos. Notável
era também sua capacidade de resistência, o que lhes permitia
desenvolver várias léguas a ga1ope extendido.
.....\feiçoaram..se 0~ guaicurus de tal modo ao cavalo, que o
considerav~ como um ser igual, conhecendo suas qualidades
e tirando delas \o melhor partido.
Nos gentios guaicurus, êsses nobres e fiéis animais; encontrar am sinceros e leais amigos. Com a multiplicidade de rebanhos, começara o comércio de cavalos e rezes, com os paulistas e castelhanos, nas duas margens do Paraguai.
Não obstante a mutua desconfiança, que vinha das primeiras entradas, fôra entabolada permuta de animais, iniciada
com os soldad~ das guarnições dos fortes, com os mineradores
e também com os habitantes dos arraiais. Com êles, os guaicurus barganhavam bois e carneiros ~ara o corte, vacas leiteiras e cav~los de sela, por bugigangas de mascataria.:- ou
facões de mato.
Os campes, ness~ tempo, negorgitavam de gado fino,, ae
:raça pura, que fieo.u até hoje famosa com ó nome de
"Cuiabano',.

J
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Bandeiras apresad'Oras - Descoberta de minas de ouro e
fundação de Cuiabá
Continuavam os guaieurus na sua faina de destruição de
tribos e aldeias selvícolas e atravesssavam o rio parai perturbar
as atividades dos espanhóis. Nos campos, as caravanas paulistas, que começavam a ªflµir para a trilha do sertão, no apresamento de peças, sofri~m seus cruéis ataques. Haviam se
tornaQ.o inimigos dos brancos -e dos gentios seus auxiliares, que
também não eram poupados. Isso d~pois de haverem quebrando, com os espanhóis, os últimos elos de sujeição. A partir
de 1716, bandeiras apresadoras de índios, cruzavam os sertões
ao norte do rio Pa.:rdo, tangenciando os campos. Rumavam
para a região dos bororós, e dos caiapós, senhores dos vales
do .C amapuam e do Co*im, até o rio Cuiabâ e mais pal:a o
setentriã-0. Foi assim que uma pequena bandeira de cincoenta
e seis destemidos paulistas, chefiados por Pascoal Moreira
Cabral Leme, sertanista de escol, varejara o sertão à caça do
gentio Aripoconé, cuja trilha seguira marginando o Coxipo-Mirim, até o seu aldeiamento, na barra de um riacho a que
deram 0 notne de Rio do. Peixe.
Os índios que a bandeira buscava, à sua aproximação, afastaram-se para o interior da mata, deixando 'ª aldeia abandonada. No dia seguinte continuaram os expedicionários na batida do gentio, indo até um ribeirão a que deram o nome de
Motuca. Acampando nas imediações, encontraram pintas de
ouro, folhetas e granetes em abundância. Netsse local, iniciaram 1~ mineração, empregando rudimentares instrumentos e
uma pequena gamela. Com êsse material inadequado, ex:trairam, em curto lapso, três oitavas de ouro. N-0 dia seguinte, ao
reiniciarem os trabalhos, foram inesperada e violentamente
.atacados pelos Aripoconés, que assaltaram os paulistas, projetando sôbre êles, uma saraivada de setas. Seguiu-se uma luta
sangren~, -travada corpo a corpo, na qual ~ tacapes abriram
os crânios <ios invasores de seus domínios e êstes esvasiaram.
com os facões .de mato, os ventres dos atacpntes. Só mais tard.e,

\

... Seguiu-se ama luta sangrénta, travad• corpo a corpo •.•
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depois da primeir'a reúega, é que puderam os bandeirantes se
uti.liz.ar ele :seu~: a~cabuz~~ niatandó e afugentando os assaltant es, qi e r~rnaram 1ogó c;lep_oi~, c_Qtn maior fúria, fazrende
silenciar, com seus féroz.e s ataques, as armas: de -fo.go dos, paulistas. Não ~*J>l0raram êles a vitória, eotno co~tumav;:J.m, mas
foram celebrá-la,, ruidosamente., enquanto os piratininga:nos soqorriam os seu$ ferí4os e recolhia.m os ca,~áveres!. O cQaro da
bandeira fôra de cinco mortos e, quatorze homens gravemente
ferldq~., tran$.portad.o s em r.edes e eIQ. m~cas improvisadas, para
out:ro. pouso distante dos Atipoconés, ohqe ficàí'.am e'l'n trata..
mento,,
Fõra. essa a p:r-ime~a mina de oura descoberta: e j,á regada.
f1~lo. generoso s.a.ng:U,e de gente: do Plàn~lto. E di.Irante um sécalo inteiro_, ·e m todas as t'ieseol:>ertas cl.0 \líale de Guiabá, ea;dáver~s sem conta, qj.astr~tem O áUree ,i tinerário ,da~ rpina,,s S~P
t~hejas.

Achava-s.e o pessoal da Qandeira de Pasch0:ª1 beme em $ituaç.ão precária, no f>Ouso onde ·s.e rec.olàer:a à beira do rie-.
Cutavam. o~ :fferidos e ehte~t~va.m 0s mortos.. Estavaín já dE$pr·o vida'S cile ·alíttientGS', quando ttma tarde1 surgiu na eunra
da torre:nt·e, abrindo com a pr0a de suas eánoas de madeira
rija., estrada no t~pete vef de dos agµapés, a f.rpta de uma ban-.
<d:eiFa Eie apFesadores, que ·tamlDéID: buscava os mesmo.s abo, ríg~:ne&.
inten-~a

tecQnlieceia~,

pelas· salvas
de arcabtiz~'.s e_pel:as sau:da~·ões c.i.ue emVía.vam,, ser gente de Sáo

Foi

a a,legria, quando

Pa-ulo., que chegava. Com ela vinham.· e soQ'orro e a salva~o
:dos corajqsot; ~attlistas, isolados naqttela solidào., inçada de insidiosas armadilhas de animais feroz·es ·e do genti'O vingativo.
Logo o a~aial da des0lu~-ão &e .e nehe;ra de ruido, de animação
é d@ júbilo. Regozijaram-se QS irtnãQs de Jqta, com o feliz .acontecinrento. Era a bãndeüra dos- nobres e notáv:eis sertanistas
sorocàpanQs, A:ntênio Antunes Maaiel e seus ímrão.s Gabriel "e
Felipe, que j,>é· próplJ.nhatn apresar peçª's qa b_e ii.e psa e grand'e
naçãQ, que ,ainda não h.a:via: dado o s.e u tributo à cpmunidade
'

cr:Lstã.

B~NnEmA.NTE

Nb HisTólUA. ·nE

.s.

PAúLO

l.ll

Tõmou Antônio Antunes Maçiel connê<:fimento da feltz des-cohert a da abundante minai d-e ouro. Cornhinou e.o m Pasehoal
o regresso de SMa banqeirq a São Paul0, afim de pÇlfticipar o
grande acontecimento a D. Pedro de- Almeida, Conde de Assun1ar e gov;ernador ela Capit~nia. Lévar como oomprov:ante,
f?..S três oitavas de our,o miri·e:rado por P~·clloal, que ficaria explorando &sa mina e a região aurífera.
N:o mesmo ano, outra. bandeira apresadora, a do f:a..mos.0
sertanista Fernando Dias· F~leãó, integ~adâ por cento ·e tiint.a
combatentes, ch~gou ~o arraial da so~rtràora eipediÇão. Con<lo.eu-se .da situaÇ'ão d.êsses he~óiens patrícios, soenrren--Os e
afundou-~ seav·a a dentro .a:t:a9ou e déstrl,lÍ\.l, os -aldeialn.entos dos
Aripoconés, apri"sionou ~ g~ntjos vál.i dos,, afugen~and;o epta ~
outras tribos das itnecüa,aes{das ruínas já descoh.~rtas e pro:wenda d.o necessário ~. r:eduzida bandeira. DeiXQU Falcão, alguns
v<Yh~ntários p~a pFeeneh~r os c1attls; compl'.~tou ó aparelhª-

mento defensivo àa gente que fic~a\ta· minerando1 e rumou para.
á. sede dSl Capítãni~ a fim de. organiza~, apaJ'elhat e ~rmar uma
grande bandeíra., d~tinatla a povo'á r ô arta~âl quê denominar-aro '' Cuiabá '', em a:ta ~que t.odos assinaram, em 8 de abril 'de
1719. Foi eleito seu capitão-mór> o p;róptjQ 'Ra~êhóal lVtol?eira
CabrÇJJ Leme,, seu fundador ,e primeiro ha,l;litante de p:toje~ãe.
Cuiabá, com a descõ.b etta de novas minas dó precid's ô m:etaI~ desen:v;olv.:eu-se rapidarnertt-e. Uma vasta ár:ea de. terreno
foi delimitada pa:i:a patr:i;mônio da nascente Vila, em cujo ·cent.ro IS:e cénstruia a :Casa Cio. GovêrnoJ a Capela e moraqi;é\s p>a ra
os-- e·h:efes q_u e sediavam.. E foi assim qu.e 'Os bandeirantes pauli~ta8, integrar'=\m p,o patrimqnio nacionali larga fai~a de tert:itól'i os e· p.ontilhar-am de vilas e de cidades J>rÓsperas, ô Brasil
inteiro, ao mesmo pai...c:iiso que enriquecia a lus;a lY!et:i;ópole.., com
o duro dê suas rninas e com .as prec10sais pedt~rias de seus
g~rinlpos.

3.• PARTE

Cornpr~ovantes da descoberta

do ouro. ' levados a São Paulo

\

,

,

CAPITULO 1

Entrega da Ata da fundação de Cuiabá ao Conde de
Assomar - Monções organizadas - Novas descobertas
de niinas - As dificuldades e os sofrimentos

ARTIRA do pôrto de Cuiabá, em 7 de abril
de 1719, de regresso à Vila de São Paulo,
no Planalto de Piratininga, a bandeira
apresadora de gentios, de Antônio Antunes
Maciel, sorocabano do escol sertanista.
' Cêrca de um mês durou a viagem, em remadas aceleradas, até penetrar no rio
Tietê, onde· começou a marcha: para as
n .ascentes dêS:se a.litigo A:phembí.
Em alta madrugada fresca e enluarada, s~lvas de arcabuzes, gritos e vivas, despertaram a população de Araraitaguaba.
Era a frota cujas embarcações vinham superlotadas de selvícolas, que Macie1 aprisionara no vale do rio Coxipó e qu~ trouxera para o comércio de tapuias, destinados à lavoura da região e também as peças escolhidas, para engrossar ainda mais,
sua já numerosa escravatura.
Entregou Antunes Maciel, os cuidados da esquadra a um
de seus cabos de mais confiança. Fez embicar as canoas e, em
duas embaréações leves, numa das quais ia sua escolta, composta de combatentes de valor, furou rio acima., rumando para
São Paulo. a,fim de entregar ao Governador Dom Pe,dro de
Almeida, Conde- de Assunrar, as três oitavas de ouro, colhidas
pelo valoroso bandeirante Paschoal Moreira Cabral Léme, no
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Descoberto do Coxipó, e a Ata da F'undação de Cuiabá, que recebera já no· rio São Lourençp, próximo de sua foz, de um camarada enviado por Cabral Leme.
..
A notícia do inesperado regresso da bàndeira, correu céle:re, causando jus.t ificada surpresa. Grande, porém, foi a alegria da população alvorDçada, ao saber do d~obrimento de
ouro, em minas inesgotáveis na região sertaneja. Mais .ainda,
quando foram exibidas as três luzentes oitavas de ouro em
1

~rânulos.

Os negociantes lusos foram os primeiros a organizarem
elementos para uma expedição comercial, afim de precederem
nas minas, os aventureir~- que já se agrupavam para varar o
sertão, para êles, ainda desconhecido. Carretões arrastados por
bois de eanga, largavam na margem do !io, grossas toras de
n1adeiras, nas quais ativos carapinas, cavavam o 0co das canoas.
A marcha para o Oeste, de pequenas e grandes expedições,
iniciou-se sem as nece.ssáriaB cautelas e sem organizações adequadas; s aíram a esmo. Assim, dez: doze ou mais embarcações reunidas e cheias de mercadorias, partiam sem guarda,
com escassa provisão para a viagem, sem ter havido cálculo de
consumo e sem cogitar e indagar do melhot. caminho a seguir;
apó& terem varado a embocadura do Tietê seguiam à
n1ercê do acaso, dos assaltos prováveis dos gentios, que defenderiam seus territórios, e das feras numer~as que vivem naquelas paragens.
A enorme massa liquida do rio Paran.á, o primeiro grande
caudal, que depararam, os desnorteara, atemorizando-os. Seu
gui!a para arientação era o sol, - quando :havia - e as incer...
tas inf0:rmações de tapuias, gentios de várias nações aprisionados naquelas proximidades. Vindo do poente e desembocando
n0 Paraná, apresentava-se o rio Pardo, bonito e navegável no
seu primeiro trecho. Aí começaram para êles, os sofrimentos
sem conta.
,
A alimentação escasseava sem possibilidades de suprimentos, a não ser pela caça, peta pesca, ou proeura de frutas .silves-

tres e méis de colméias melíferais.. Mas os colonos hão conhe..
ciam o método da pescaria e nem ·eram capazes de interpenetrar a mata para caçar, o que aliás, lhes era vedado, pois não
sabiam a arte cinegética. Também, o temor de répteis e outros
~nimais peçonhentos, os inibiam de se aventurarem a entrar na
mata espessa, onde sabiam haver insídias e perigos. Os índios
escravos,. e alguns camaradas, poderiam tirar a todos das dificuldades decorrentes da ignpr:ân~ia e imprevidência 'dêsses
lusos açodados.

Monções organizadas
Em março de 1720, monções de poucas canoas, - vinte a
trinta - despegaram do porto dé Guarépe, junto à foz do
Tamanduate1 e rumar.ampara o sertão.
As notícias de novas minas descobertas inebriavam os paulistas, e mais ainda aos negociantes, impelindo-os para a zona
aurífera, de onde voltariam ricos e com grandes escravaturas,
para realização do sonho de cada qual.
As primeiras monções que surgiram na torrente elo Paraná,
~ntes de alcançarem a foz do tio Pardo, que. iriam navegar,
eram atacadas pelas lanças e pelas flechas dos bárbaros canoeiros paiaguás, desaparecendo com a frota, tôdas essas esperanças de grandes cabedais e, quiçá, de uma mercê mandada por
Sua Magestade, El-Rei Nosso Se!íhor. De muitas dessas primeiras expedições, não houve mais notícias, senão de que canoas soltas e vasias, deslizavam na torrente do Paraná ou do
rio Pardo. E de- outras qüe chegaram até o cam.po, as o~sadas
humanas dispersas nas macegas altas e floridas.
Já em março de 1720, pequenas monções de vinte ou mais
canoas vararam o sertão, penetrando o interior, navegando pelo
rio Anhanduí e resolutamente, perlustrando a extensa campanha, onde m~nadas de gado bovino, rezes nédias e lustrosas,
fugiam à aproximação da gente em marcha. Foram os cabos
das suas primeiras expedições, que sugeriram para a campanha

\
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larga, de variadas gramíneas forrageiras, o nome de "Campo
da Vacaria", a toda aquela pradaria alagadiça, de longínquo
horizonte. Era bem justificada e~sa designaç.ão, que até hoje
prev:alece, pois o gado vacum era ali numeroso e incontável.
l\1esmo antes de atingir essa imensa planície de seiscentas léguas de extensão, a maior parte das expedições e monções saídas de São Paulo, desapareciam por morte de seus componentes
pelà fGme, epidemias e, às vezes, por :q.-a.UfrágiQS de euibarcações, com o pessoal e carga.
Para continuar e alcançar o objetivo colimado, maiores dificuldades e perigos, tinham ainda de vencer. Teriam de procurar o rio Emboitetú, Mirand~.S - par(l entrar no largo. caudal, que é o rio Paraguai, domínio dos ferozes índios canoeiros,
os padaguás, já famosos e geralmente odiados, e navegar para
as suas nascentes, afim de atingir o rio Taquarí, que os condu:tiria até o rio Sã.o Lourenço e à Cuiabá, meta de seus ingentes
esfor~·os.

Das primeiras monções, não chegou a Piratininga notícia
alguma e nem nas minas, pois os poucos elementos que por milagre escapavam de tôdas as ciladas e tropêços do caminho líquido ou terrestres, para salvarem-se, integravam-se e;m oqtras
expedições, ou em tribos de gentíos mansos, que dS ~colhiam.
Várias monções foram se diluindo pelo trajeto, por falta d~ alimentos, visto <lue eram os navegantes, homens do comércio,
sem nenhuma prática da caminhada no sertão bruto e nem na
navegação em rios encachoeinadas e de muitas c.o rredeiras, onde as embarcações são arrastadas pelas margens. Só os sertanistas experimentados, é que sabiam propiciar-se do que a natureza, a todos oferece em abundância.
No percu~o há de tudQ, para que qualquer um baste-se a
sí próprio. Caças de pêlo e peixes finos; palmitos :e tubérculos:
variadas espécies de frutas saborosas e nutritivas; méis das melhores colmeias, estão ao alcance do viandante esperto e ativo,
que sabe como colhê-los.
Os expedicionários ine:xpertos, morriam nas co;n:edeiras,
que emborcavam as canoas pela nenhuma prática dos remeiros
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bisonhos.. Não poucas foram as mortes nas margens, quando
no arrastamento de embarcações, eram os homens flechados
Monções houve, da
pelos índios ou devorados pelos felinos.
qual não restou um só elemento, para testemunhar o ocorrido.
P~los barrancos, viam-se em canoas amarradas, ossadas ainda
c:om carnes deterior~das e no chão mercadorias revolvidas pelos
animais e pelos abutres.
Neste mesmo ano de 1720, poucas . foram as mo:nqões que
chegaram às minas e, essas mesmas, reduzidas em seu efetivp
e em sua carga. . Os escravos serviçàis das monções, aproveitavam-se das difieuldades, para fugir.e m de seus Senhores; os
tapuias voltavam para as suas nações, e os tapiunas, procuravam os quilombos de negros, que começavam a se formar ao
longo do itinerário par.a Cuiabá.
Mesmo sabendo de todos êss€S acontecimentos e dificuldades, os negociantes de São Paulo armavam novas monções e
partiam para o perigo, atraídos pelo cintilar das folhetas, com
ciue muitos regressavam da~ 'minas.
Em 1722, dois anos após a primeira descoberta, chegou à
Cuiaibá, procedente de São Paulo, uma monção completamente
destroçada co~o ainda ali não surgira outra. O mantimento
faltara no caminho. As continuadas c:QuvaJs e a pouca cobertura (razida nas embarcações, deterioravam o carregamento, dele
nada podendo ser aproveitado. Também, a peste que reinara
no pessoaJ, fez descer o número de escravos a quasi um terço.
Nas margens, ficaram insepultos, muitos. cadáveres, impestando
a atmosfera para os que por ali
... transitavam, e ofereciam um
quadro tétrico aos que singravam pelo rio, Alguns já eram esqueletos, em outros ,ainda restavam alguma carne regeitada
~elos carnívoros saciados.
Canoas largadas deslizavam com
éorpt)s inanimados, que naufFagariam· na próxima corredeira.
Uma monção que não pudera continuar, fez o seu chefe
improvisar abrigos em terra. Os ranchos de palha e de ramagens, âcolheram os seus doentes. Tôda essa gente enferma
foi encontrada dias após, morta e já meio devorada pelQs jacarés do alagadiço e pelas feras do matagal.
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Entre os homens que viajavam nessa monção, estava o padre Justo, da Irmandade de São Pedro, que com algµns remeiros mais capazes, construira um rancho fechado, longe da margem, os quais foram socorridos por outra monção, que os· acompanhara e foram desembarcados em estado de miséria física,
na Vila de Cuiabá.

...::.
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No:vas descobertas de minas

.

As notícias de novas descobertas de minas de ouro, . que
chegavam a São Paulo e que se irradiavam pelas localitiades vizinhas, animavam a organização de monções para as Iávras.
A que fôra descoberta por dois escravos do sorocabano Manuel Sutil, produziu em três horas de mineração rudimentar,
_vinte quilos de ouro em pó. Isso que a todos parecia fábula,
era a pura verdàde. Levada a notícia a Pira.tininga, com os
acréscimos, tornara-se lenda e despertara nos piratininganos,
desmedida cobiça. As monções eram às pressas organizadas
e partiam em c"3m.boio, ' ·p ara maior seguran_ça. Constou em
Piratininga, que em v·á rias outras minas~ o ouro e:ra apanh~do
às .m ãos cheías, s~m neeessidade de qualquer matertal. "
•

'

~

!

Foi da lavra: qe Sutil, que ·\Se originaram . as lencias ,d e. pe~
nedos de ouro, dé riachos, cujos leitos eram forrados d~ areía
'
.'
de ouro, e outros absurdos maiores. O que era certo, porém,
é que essa foi a melhor e a mais abundante mina .descoberui 'e
•
o ouro, o de melhor qualidade. Tal era a abundância do pr_ecioso metal, que até meninos de pouca idade mineravam, arrancando touceiras de macega no terreno frouxo, para colher
nas raízes, ouro nelas aderentes. Pouco distante desta, na lavra da Conceição, era o ouro em granitos, do mesmo modo
apanhado.
..

•... Nas margens ficaram insepultos muitos cadáveres ...

Estas informações corriam ern São Paulo e em tôdas as
Vilas da Capitánia, algumas excessivamente exageradas., provocando nQs ambiciosos, deslnedida cobiça. Realmente. fôdas
as minas em e~ploração, foram abundantes e cQmpen;Sadoras.
A reconstru,ção da Capital Lusitana, os palácios, conv~ntos e
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,g-randes eate~~is., efig'idoo em PQrtugal, dentro d~~e áureo sé- .
GJllO, atestâm ~ abúfi,dânéÍà d~ ~inas õra,S ileifgs e o despte.n diine.nto da g.e nte paulist~.
· Os p.:rimelros ·q_uintos de. ouvo., c'Obrados n:as· minas el1.fl 1723,
impol'tar~m
h0vecent~ .e qúarent~ e- duá.'.s oitaVoà.S e meia
à.e ·ouro, .C!J.a.s qu·ais f:0~ portader i;ara a C'aS'a: cta MQeda, 1tã• ~é·ii.e
·da Capitania, o sert.an.fst4:<i F~nando Dias Fakão.

e.m

Os pr:oprietá:riG>.s das rn.inasl aproveitaram essa m©lll!~ã:o, que
tegre$S~Y~1 pa,r~ envi~;r ·0 '. ouro que jâ Jtàviam €,C}l)i;f4o~ à til'amçã,p Real. Em segtd:~:a par,t iµ, O\ítra monç_~o lavanq0 pa~sag~i'1l'~s que conduziam ·ouro para fgu.:al destino.
,,

.·1

//

\

~s dificuldades e

QS

s'QfriÍttentos·

dêzõite .canoas, s6 chegara um~ trazendo utn saco 'él me\_o de
milho apodreci:ào. P .o r êsse mílli.o f.e rmentado, :'hou.-ve pr:etendente que ofereeeti. vinte oifuV.ê\S ·de aura, tendo 9 · p:ropriietári'Q'
des~0a mercad©ria deteriorada, pre1:~:rido troeá-1a· -pa:r um tap,iu~
na, de. que ·ç;arec~a, m.ais do que o .c>t,ivo~. Os génííos e.sfa:i.madqs
v.iv!am de '1hont~as,- de .12equena$ caç:~s CiJUe ap~avam em
llltin:dé\J;S1 Feparttndo. 00lU $.eUS senho.res.
Os, .~ntefr~mentcts de pe~sGás mortas pela fe>rrté,,. ci:esci:~

<Ua a dia. Os.
que ehegavam .já. combalitlosy 0f~reciam . maior
f
contingente d~ :mortos. peila in.a nição. A ~êl.3~ d,o "ºu~o f~z\rrº~
.esquece~em--se 'de abrir ;.reis.as e de eriareir1 ·M imais d.oinést~o0:s,
1

p,a!X;l: a ªliifie~tação.

, As ntonçâes que f~zfam ttine~árfe>s peloB · ê?)npo$., a:tràves-·
~a:VéU;n , a p-radat4.a 'h.~i~ de· ,;ez~ .goJ:dá.s e b;oas pa'l'a p ectvt~,
nãa lhes, SObijândO, IfOI".~tn,. terqpó pata . ~paftftifeni algt:Iríla,_s,
'incbrp,ór:á•las à me:nqã'o, o .que ia t:o.d·os· salva.ma.
'1
Remava:' o <ilesarúmo na ·V~l.a cde .cmabá,_e a n:tof'tandàidé

e

1

, Durante &ste 4bo cP.egarath a Çli(~abá1, '.yái:iÇ nionç.õe~ ~e~
Iastimã~el estado, pois dei cada u.ma ·dei.as,, muitos, t~ipulantes
,:foram seg.dp ,.s epqltados hás" ribaneeitas,, po,:r terem sido atingrí~OS· pela , epidemia, df?. vâtíolat. I"eirt~~~ em l;'irat~ntng,a. 'b
pessoal remanescente? cneg,ou e.ombalido pela foni:e e a mer"caqüri'a ~eterJoV'çid~. , ÍiesS;a ocas~ão r.einav-a ~fu ÇU.:i~bá a mai$.'
dálo:rosa miséci:a. 'Tu.do faltava "n·a <iesolaiêl'a. Vila aurífe11a, ,ent
ra2ão "~ª~ pe:rdas ,.aas c~ga,s tnazid'as };>el:ás rp.oR.ç~es. De;viij.Ç,)'
..l.' •
t es ,q'.Ue, os negociál'ltes· por ecpnornia
a 1m::per1c1a uo.s u1r1gen
·ebi~:rreg·~vam, . nen.huma elll.ega:va intáota ao seu destino.
"

•

.

,

•

j<]

'A esctayat:ti,r~ dos chefes,, composta de taJ?!u.ias e tapiunJ~s,
fndi.0s e n,egros de Beng,al4~ *ieou reâq..zida a um teriço.
A mis~_t1a

alimentar, fqzj'.ª ·v ítimas na;s m,it;las, t,iãa ' obstan'\'"
'
te a riqueza em q:tre pisavam;. ©bito em pó., folhetas e gran:it'Os·
q-qe luztam por tôda a parte, bas.tand0 hai:xar-.se para apanhá-los, não ·resolvia ,~ triste situaç·ã0 daquela ge,nte famfn~a. Eram
todos os! que lavravam sur©:,, aba.stla<dos, quando já não fôssem
ricos; entre'bant0 morriam à µlipgua per- njo hªve~ o que adqtrjrir para ali-mentar...ise, •;mesmo pagando a pêso de-óliro. D.e uma
mo:qção que partíra com 'destino a Cjiial:>á, com ó efetivo d'e·

.

ela gentE;i }~sf~1µlaqa, e.r&s~i~ -as's~st.ad(,vameBte. Os pau,1'.ista~,,
h0mens- n;iais r~ststentes qµe ·o.s Pfóprio~ selvfeolg§;;. vi'1ll çómn.
tristez'ai o ·"ilesapatecitnento. da elscl"avaturat reom·p0_
s ta de ta-,
11
pµías é ~e ta,piuna&, atingida p>,;€la epidel'.Ilia d~ varíQh1 re_íh~,t-~,,
qq,e a ~~va~t:ava. ~im, esooou-se 0· a,[to' de 1'.12_3,, entranqo.,fi'0
de 1724, i:ia · me:s ma ,penosa , slt.uaçã0. 'Tam~ém fQt~:m· sem.
conta os pegu'énQEi g.rupoa e . mon.·~õ~s." q:ue atrav~an.do .e ri9 '.
1
Para:nã ,e. na~egando pel~ rio :P'arqp, f0r.am qe~trºç'~do$ -pelos '
íhdio.~ c.a:v;aleiros' - gu~ieiu:us - que ·os. aguardavaim '.tlas•,edrtedeira'.s, a:e fazerem .Anelàs, 0 atraªt:amento das ~~l'\O~ até eb-·. '
ctpntrarer,n leit-0 fa~Qrável, para o teinf<!.io ·<ita n:ayegaiãó1.
'

1

1

A. Vil'à d~ Ctdal:>~, rapidament,e se despo:vqava. ~ 1724,
maiis de mil de seus 'habitantes, em. vários· grupos, abandonaram
o settã_e> c;las rninª-s., ,passando par:~ o .d.e. Goiaz~ Muitos del:es
prefei:nram r:egressair à sua terra natal.
Poucos chegaram aos seus destinos. Apei&at ~êsse ê»odo,
eontinuoµ o G.o ver.qador R0cl:rig(l ees-af J.\1Iene2e,S, a ~.scorç}iqF
os re.;manes~entes, ê0m novos e n.nstj,:s elevados ifupostds.
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No primeiro mês dêste ano, partiu para São Paulo, uma
monção composta de muitas canoas, chefiada pelo padre André dos Santos Queiroz. Levava passageiros e sete arrobas de
ouro, arrancadas do desolado e infeliz povo. l::ste ouro em barretas, foi l'emetido de Sào Paulo para a CaíSa da Moeda do Rio
de Janeiro e, em seguida para a Côrte Portuguesa, onde, não
se sabendo como, foi substituido por barretas de chumoo e entregue em Lisboa a El-Rei Nosso Senhor.
O sofredor povo de Cuiabá, exultou com a peça pregada à
Sua Magestade com a substituição, pois todos acreditavam
tratar..rse de um milagr.e, visto ter sido êsse ouro extorquido
da gente pa11pérríma das lavras. A troca seria talvez uma
advertência ao ganancioso Monarca, ou talvez, um castigo do
céu, para. confundir os exigentes fiscáis das minas. O regresso
de Rodrigo Cesar de Menezes à sede do Govêmo em São Paulo,
foi um alívio para o pess-0al restante, que ainda não emigrara,
abandonando as minas que tanto sofrimento haviam causado,
detSde a primeira descoberta, feita por Cabral Leme, em 1719.
Tudo melhorou com a r~tirada do Governador. As minas
voltaram à atividade, produzindo novamente ouro em abundância. Cessaram os sofrimentos, as penúrias e, até a epidemia
de varíola que tanta'S vidas ceifara, desaparecera cfilmo p:oF
encanto.

•

C:APITULO II

Os primeiros assaltos :dos paiaguás às nion~ões - Novos
assaltos e novas lutas entre paiaguás e bandeirantes
•.

dealbar do ano de 1725, trouxe a notícia
da. destruição da grande frota, da monção
que de São Paulo partira para Cuiabá.
Vinha chefiada pelo destemido e prático
bandeirante, Diogo de Souza, que trazia
para o coméreio daquela Vila, elevada
quantidade de metcado'r ias e ,de escravos
' para permutar por ouro.
Ao surgir e.s sa grande monção da barra do rio Xanés, foi
assaltada pelo gentio canoeiro Paiaguá. Pressentido pelos soldados da guarda foram as embarcaçõeis levadas à força de remos para o barranco, a fim de embicarem-nas e sailtarem para
combater ,e m terra. Não houve tempo p~ra. a execução da manobra. Os paiaguás, percebendo 'ª intenção do chefe paulista,
arrojaram suas ligeiras igaras de guerra, contra o seu flanco
inopinadamente, frustrando assim, a manobra por ela iniciada. E o combate travou-se na torrente. Os paulistas receberam o tremendo choque ~em tempo de disparar seus arcabuzes, quando os selvícolas já empregavam suas arm·as - arcos, tacapes e lanças - contra os combatentes, então em inferioridade.
Assim, com a maior violência e vigor, acometeram a monção, forçando as canoas carregadas e se acostarem ao barranco,
sem possibilidade de amarrá-las, ficando tôdas à mercê da tor-
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rente agitada pelo revolutear das embarcações dos combatent~s, que pelejavam trocando os golpes de lanças ou de tacape,
pelo pesado couce de arma, que ós bandeirantes vibravam com
os dois braç,os retesados. Num dado momento, em que algumas
igaras paiaguás foram e·m borcadas pelos paulistas, puderam
êstes remar e encalhar na margem arenosa. A peleja transferiu-se para a terra. A defesa das embarcações de carga, foi
confiada a um grupo de pauUstas, que atirava sôbre os selví~~olas. A oada tiro de arcabuz, era um índio que mergulhava para não mais surgir. A luta corpo a corpo em te17ra, se
desenvolvia brutalmente, num sangrento entrevera. Os valorosos sertanistas, apresentavam-se de peito para o inimigo, que
os recebia em fileiras dobradas, golpeando-.os com as lanças.
O comboio carregado de mercadorias, com passageiros avulsos e algumas famílias com ci:ianças, continuava intácto,
pela defesa heróica de sua guarda. Durou horas a ferocíssima
luta no caudal e em terra, onde os paulistas, a rudes coronhadas, abriam claros nas hostes selvícolas, que mais se encarni~
çavam na peleja. A mortandade avultava de lado a lado, m.a s
o cansaço, a forne e os ferimentos .abertos em todo o ~orpo de
cada elemento, afrouxqvam a sua resistência; .isso foi aproveitàdo pelo ini.migó, paxa por fora de combat~ a guarda do
comboio e ex1!erminar todas os seus defen~ores. Também
eram mortos os que se distanciavam, oferecendo alvo ao arca
retezado do íncola paiaguá.
O chão ensopado de sangue, ficou lastreado pelos corpos

estraçalhados pela fúria dos índios canoeiros, sendo a preciosa carga afundada com as embarcações.
A notícia de tão grande mortandade e elevados prejuízos,
causou grande consternação. O povo desolado passeava desorientado pelais ruas, clamando vingança, contra tão ferozes
selvícolas. Nã-0 se conhecia ainda em Cuiabá, o nome da nação que gerara êstes terríveis selvagens. Paiaguá, foi o nome
que ouviram pela primeira vez. An.teriormente, não fôra tal
gentio identificado, e nem sabiam da existência de eanoeiros
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índios, fazendo o corso nos alagadiços. Até essa data, não
havia notícia de gentio tão feroz e belicoso, pois os antigos sertanistas apresadores, com esta nação, nunca entraram em contacto. Pelos tapuias apresados em várias nações, nas profundezas das florestas é que vieram a ter deles notícias. Eram
índios bárbaros, senh0res de>s corixos~ rios e alagadiçosJ em
cujas jmediações, fa:Züim o corso.
1

Info.r;mal'ain que os paiaguás se integrcavam numa Nação
corsária, que vivia em .canoas, assaltando e ·a presando a s tribos que encontravam, tal como estavam fazendo os invasores
brancos, que talzyam seu território, destruindo suas tabas e
aprisionando sua gente, para a escravisar. ~sses aborígenes
canoeiros, eram senhores do rio Paraguai, e o defendiam com
ciúme e coragem, no qual amiudavam suas bárbaras montarias, atropelando o gentio ribeirinho, fazendo deles, ta,puias
aptos no remo, para governar, nos combates, suas ligeiras igaras, em que o tacape era a arma adequada.
1

,

Novos assf\ltos e novas lutas entre paiag\lás
e ~.itndeirantes

•

Durante o r:esto do ano de 1725, nenhuma outra rnonção
se aventurou a penetrar naquelas paragens sertanejas, navegando os caudais, conduzindo carga para aprovisionar ôs povoadores das minas.
Lá havia falta de tudo para a subsistência, assim como artigos de utilidade.
Ais mulheres tapuias foram então adestradas na cerâmica
e em trabalhos manuais, em artefatos de louça para a cozinha
e moldados em barro. Tecidos finos e grossos, eram batidos
em teares rusticamente feitos, para terem os povoadores com
que se cobrirem. A mais crua miséria invadira os lares cuiabanos, que estavam sofrendo alS agruras da fome. Ao redor
da Vila, não havia mais caça, a qual desaparecera com as batidas
que se faziam em larga faixa do sertão, em busca d~ :nov:as mi-
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11as. Os surrões de ouro extravazavam em cada casa, deixand~
o chão batido dos cômodos, coberto com a poeira luzente, de ouro
fino minerado em bateias de madeira. No entanto, muitos mor'
riam à mingua, pois nem sal havia para atenuar-lhes o so~rnento. Um punhado dêsse precioso elemento, trazido por
um viandante que dele pôde prescindir, foi trocado por quarenta oitavas de ouro.
Nos primeiros meses de 1726~, partiu de Cuiabá uma monção
em que ia como passageiro, o valoroso sorocabano, regente da
Vila, encontrando-se com uma frota procedente de Piratininga.
Ao navegar pelo centro da torrente do Paraguai, foi inopinadamente, assaltada pelos paiaguás que surgiram de um cotovelo
do barranco.
Eram chefes dessa monçãoi os famosos bandeirantes sorocabanos, Miguel Antunes Maeiel e seu parente Antônio Antunes Lobo.
Ao se avistarem, as duas frotas ficaram alertadas para a
peleja, que seria rude, dada a disposição e atitude dos contendores. As oito horas da m·a nhã, sol alto, a frota paiaguá aproximou-se rapidamente da monção, .onde os paulistas a esperavam. de arcabuzes carregadosí, próntos para a sua defesa, e da
preciosa carga. As canoa!s d,c}s paiaguás navegavam em colun~,
apresentando o flanco à monç_ão, que à fôrça de retnos, procurava atingir a margem, a fim de a encalhar, evitando assim, a .
luta na água, onde o gentio era adestrado. A frota dos selvícolas, numa velocidade só dêstes possível, cruzou com a monção,
cortou-lhe a marcha, envolvendo-a e separando-a da reserva.
As canoas dos paulirstas foram abordadas e, antes que os
arcabuzes fôssem disparados, já as lanças dos íncolas tingiam
as águas do rio, com o sangue dos bandeirantes que rolavam
das embarcações.
Por fim, alguns disparos com felizes impatos, paralizou
por instantes, a f(lria dos gent.ios. Esse curto lapso, permitiu,
encalhar suas embarcações carregadas, deixando aos combatentes, liberdade de ação.
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A cruenta peleja durou desde aquela hora, até às duas
da tarde, sem trégua e sem afrouxamento. Os gritos e as inbUltuosas vociferações nos dois campos, serviam de incitamento
aos guerreiros em fúria.
No pessoal da monção, muitos combatentes já exaustos,
abandonaram a peleja, por não poderem ·s íquer, manejar ª-sua
arma. O efetivo paiaguá estava sensivelmente reduzido, não
podendo contar· cob;:L refôrço, por estar também l:utand© .contra
a reserva do com:bdío, que se esforçava por apro:s:imar..:se. A
luta, não obstante, continuava acesa, entre os poucos element os
que ainda combatiam.
Do lado paiaguá, canoas afastavam-se, abandonando a luta.
Os dois intrépidos sertanistas, Miguel Antunes Maciel e Antonio Antunes Lobo, que até então não haviam esmorecido, viram seus companheiros irem um a um desaparecendo mortos.
Até os próprios remeiros rolavam ensanguentados, sumindo
no caudal. Continuaram, sozinhos os dois bravos, mais enfurecidos ainda, a ~ergulhar nos peitos nús de seus adversários,
as lâminas tintas de sangue paiaguá.
Embora os: dois heróis, a essa altura, eistivessem esvaindo-se e}ll sa,ngu,e,, :pei?s muit~ feFidas que haviam r~,ceb:ido,
ainda cortavam fundo fias carnes dos canoeiros. Ao telamp.e ar
das lâminas afiadas de suas espadas, duas cabeças de sanhudos
gen tios, saltavam para fora da canoa, sacudida nas águas revoltas pelo bater de remos. Os dois formidáveis combatentes
r ebatiam, os goJpes doo pesados tacapes. Nessa desesperada
defesa, as lanças eram arrebatadas das mãos dos bárbaros selvícolas. Por fitn, os paiaguás reunidos, caíram sôbre os dois
bandeirantes que remanesciam ardorosos, e trucidaram-nos, esmigalhando-lhes os crânios, que se esvasiaram na rápida corrente. O final da luta entre os dois bravos e os últimos paiaguás, foi presenciada pelos soldados da frota de escolta que
chegava ao local da sangrenta cena.
Os índios canoeiro$ que saíram da luta com vida, fugiram
precipitadamente,,,. em três embarcações que ocuparam, pondo-se fora do alcance dos arcçibuzes.

•
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A destroçada monção, chefiada agora por um dos cabos
da frota da escolta que vinha na conserva, reuniu o pessoal
remanescente que se ocultara - brancos, índios e negros - Com
êles reorganizou a guarnição da frota, cujas canoas e batelões
de· mercadorias, estavam quasi intactos, seguindo para Cuiabá.
Antes, prestaram comovidas homenagen.s e honras aos bravos
bandeirante~, no ato de lheS' darem sepultura. Tiveram como
esquife, a próp.ria canoa eifi que pE!receram. Duas :cruzes de
madeira tosca, e 11m tronco de árv.o re cortado em forma de·
coluna partida, assinalam na margem da torrente, o local da
sangrenta tragédia desenrolada nas águas e no seio da selva
agreste e virgem.
Mais tarde, viandantes caridosos, colocaram entre as cruzes, uma grossa tora com sentido epitáfio.

r

CAPITULO III

Chegada à Cuiabá, do governador de São Paulo, Rodrigo
Cesar de Menezes - Reestruturação administrativa Remessa die ourQ para Portugal e, destruição da frota
que o 'conduzia· - Incorp<>ração de duas monções portadoras de ouro
lVI 15 de novembro de 1726, chegou ·à Vila de
Cuiabá, o General Rodrigo Cesar de Menezes, Governador de São Paulo. Passara por
aquele local, vira as cruzes e a coluna,
sem siquer, movido pela curiosidade, indagar quem foram êsses heróis que tiveram
naquele ermo, tão grande homenagem. Nó
séquit9 do ·General, veio o ouvidor de Paranaguá, dr. A.ntônio Lanhas Peixoto des-.ignado :ga,ta O'CUpar em
Cuiabá, igual e:argo. Tivera Rodrigo Cesa;r,. em caminho, notícia da ];>atalha, D;a qual pereceram os bravos bandeirantes, ma~
tendo-se impassíve\, até o final da narrativa feita por u,m dos
participantes da luta, e que com outros, viera ao encontro do
Governador, que foi recebido com grandes demonstrações de
r egozijo.
Daí as conswlt.as dirigidas às autoridades em l.º de Janeiro
de 1727, sôbre a organização de uma bandeira de guerra, para
extermínio dos ferozes paiaguás, que tanto dano causavam ~s
populações que se adensavam nas aldeias, que se formav;:.im
próximas das minas. Nos assaltos dêstes gentios, as mercadorias se perdiam com as monções destruidas pelos belicosos índios eanoeiros. Foi êste o primeiro movimento projetado oficialmente,. a pedido das gentes qas minas, ao Gov,ernâdot de
São Paulo.
.
.
'
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N,o final do trimestre, chegou intacta à Vila,, uma grande
monção carregada de mercadorias, para abastecer a população
faminta das minas, que havia meses, estava privada de fornecimento de artigos necessários á sua subsistência.
Rodrigo Cesar, desde sua chegada, reestruturara a atividade administrativa, com rigorosas e impraticáveis exigências
fiscais. Com isso desgostara e de~sanimar.a os donos e os próprios trabalhadores das lavras. A produção de ouro entrára
em declínio, o que sobrémodo irritara o General, levando-o a
redobrar, através de seus funcionários, as extorsões que inaugurara. As ruficuldades que criava, justificavam a paralização
dos servliços nas lavras. Os impostos foram elevados discricionariamente, acarretando aos negociantes e mineradores, sérios
embaraços. Êstes empregavam seus haveres e braços, antes
aplicados nas minas, mas agora nas derrubadas para aberturas
de roças e suprir a deficiência do comércio de gêneros alimentícios que faltavam. As minas nada produziam e seus proprietários se cont-entavam com o pouco de ouro, que os escravos
adestra.dos, faiscavam nas margens dos riachos.
Voltaram os sertanistas ao apresamento de gentios, que negociavam fora das vistas dos ex,atores da Fazenc:la. As minas,
com ~sse proposital abandono, ct>meçaram a ruir com as chuvas e com o arvoredo que a invadia, retornando à sua primitiva
exuberância, fazendo desaparecer sob a ramagem, as valetas
da mineração.
Para apresamento do gentio Parecí, aldeiado na zona do
Caracará., foi organizada em Cuiabá, pelo pau.lista alferes Antonio Moreira da Costa, uma forte bandeira.
Nas aldeias da pacífica nação aborígene, agiram os apresadores com muita deshumanidade, aliás como faziam todos os
que se dedicavam a esta ingrata e triste tarefa. Assaltaram-nos
de surpresa, alta madrugada e apropriaram-se pela violência, de
t6das as peças válidas que escolheram à h,iz do dia, rejeitando
as que não convinham ao se:u comércio. Deixaram o territóri0
dêsses infelizes indígenas,, que nem siquer ensaiaram um arre-
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inedo de defesa. Entregaram resignadamente os pulsos. às algernas. A colheita foi auspiciosa, e oom ela regressavam contentes.
Mas saindo da lagôa Mandoré, na qual navegavam, depararam
com uma grande frota de paiaguás que os aguardava para assaltá-los. O ataque realizado nos flancos da esquadra apresadora, que navegava descuidadamente, foi desastroso, pois os
combatentes paulistas eram poucos e não traziam escravatura
armada na guar.niçãO'.
Ficaram assim expostos aos ataques diretos e ajustados
das flechas dos índioo canoeiros, gue os abordaram, ferindo com
as compridas e aguçadas lanças. Nem puderam faz€r uso das
armas de fogo, empregando na defesa as espadas com que os
chef€13 e cabos estavam armados, e os facões de mato, de que
os demais vieram providos. O elevado númer.o de parecís
prisioneiros, tolhia aos paulistas a liberdade de movnnentos,
não .lhes permitindo fazerem desembaraçadamente, uso de
suas armas.
.

Após curta flefesa, foram todos os chefes mortos pelos índios paiaguás.
·
Tiveram os vencedores como :prêmio, a grande leva de
prisioneiros de que 1se apropria.Faro para tapuias de sua Naçã0.
Este~ prisioneiros foram conduzidos para as aldeias improvisadas pelos íneola-s..
Os chefes mortos nesse assalto, foram os sorocabanos: alferes Antonio Moreira da Costa, Eeu filho Bernardo Moreira
Botelho, seu sobrinho Moreira e mais dois combatentes, os
irmãos João Coelho de Castro e Antonio Moreira.
A nótícia do desastre desta bandeira, só foi conheci.da
em Cuiabá, dois anos mais tarde, por haverem sido .aprisionados com os pareçís, os paulistas que remanesceram com vida.
Pela fuga de dois deles, decorrido longo cativeiro, é que as autoridades e as famílias dos bandeirantes desaparecidos, tiveram
ciência do ocorrido com a forte bandeira que partira, cheia
d-e esperanças no êxito da empresa.
Em princípio de 1729, chegou a C'u iabá uma monçã'o bem
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provida e com grande escolta. Essa monção não foi molestada durante a longa viagem.
Neste mesmo ano, crescera assustadoramehte, a penúria
na populaç.ãô da Vila, pois até tecidos para cobrir a nudez,
não se eneontravam em nenhuma loja da povoação. Os gêneros alimentícios escassearam de todo e, o sal, não havia nem
para o batismo dos nasciturnos.
E a epidemia de varíola alastrava-se, faz~ndo cada dia,
vinte e mais vítimas, sendo necessário triplicar a área do
cemitério. Continuava na Vila, impassível, o Governador Rodrigo Cesar de Menezes, que não cessava de criar novos impostos, para mais afligir o desolado povo de sua jurisdlção.
Rem~ssa de ouro para Portuga1 e destruição da frota

que o ·canduzia
Emborà estivessem as minas paralizadas, as bateias dos
escravos e de particulares, continuavam lavando o ouro dos
areais que produziam pouco, mas produziam sempre o bastante para que, pelos impostos extorsivos, fôsse êle carregado
para os cofres de El-Rei. Desde a chegada de Rodrigo, nenhuma monção fôra 8rparelhada para 00nduzir as :mW,.tas arrobas
de ouro acumulado, p~ra a Casa da Fundição em São Paulo.
I~a Tesouraria da Câmara, havia para mais de sessenta arrobas,
que se destinavam à Fazenda ReaJ. Convinha que tal ouro
fôsse logo recolhido para, reduzido a barras de pêso uniforme,
remeter-se ao Tesouro Real, pois o Monarca dele carecia, para
maior luzimento de sua florida côrte, e custeio das grandes
obrais e:r:npreendidas, com a -0.oµstrução de nov0s palácios reais.
igrejas e os monumentais conventos de Mafra e dos Jerônbnos;
êste último, localizado à margem do Tejo, em Lisboa. Para condução dêsse ouro, foi aprestada em Cuiabá, uma frota de trinta
grandes canoas, ao mando do bandeirante Inacio Pinto, para
transportar, não só a preciosa carga, como também, a numerosa escolta. Como passageiro de honra, embarcou o ouvidor
de Parana.guá, dr. Antonio ~ves de Lanhas Peixoto, que deixara igual cargo em Cuiabá, a fim de prover o daquela J.on-
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gínq':la comarca., de que era titular. A tripulação e a tropa
de .g uerra, acusava o afetivo de quatrooentos. homens, entre
brancos, índios e pretos, escravos dos chefes. Partiu essa
monção em junho de 1730, com festiva e ruido's a deiSpedida
· das famílias dos combatentes, parentes e gente da localidade.
A um tiro da peça postada junto ao cais, os remos de tôdas as
canoas, a um só tempo, baixaram e cortaram as águas, afastando..se ràpidamente tio a bai:x;o; a tripulação em pé nas embarcações. retribuía os vivas e agradeciam os votos de boa
viagem. O último escalão de canoas escondeu-se no cotovelo
do caudal, deslizando a frota remos alçados, rio abaixo. Navegaram com a mesma velocidade, o São Lourenço e entraram
no caudaloso Paraguai, d~ águas negras e profundas. Fez a
frot'a uma ,con:versãó em arco de círculo e alcançou, na álveo
do rio, ·a corr.ente que dispensava q e.sfôrço doo remadores. .l\.o
transpor a frota uma curva bem pronunciada, foi s~rpreen
dida com o grito de guerra dos canoeiros paiaguás, surgindo
de um afluente, onde se ocultavam. Esboçaram os paíaguás sua
costumeira táticà de guerra, com tentativas de envolvimento,
quando tinham de empenhar luta, frota contra frota, canoa
contra. ·c an.oa, impelindo a esquadra adversária pata o ponto
qo caudal mais _propício, para · o .seu desenvolvim.e nto· tático.
Com um estrondoso grito de guerra que alertou e, ao mesmo
tempo ~pavorôu os adversários, fizeram sibilar as primeiras
flechas.
Vários paulistas tombaram feridos nesse primeiro contacto. · Uma salva de centenas de arcabuzes, fez esvasiar várias igaras de gentios, postos for.a de' combate. Foi o início da
batálha sangrenta e cruel. A esquadra aborígene afastou-se,
pondo-se fora do alcance das bala1i dos paulistas. Desembara•Çadamente, os índios manobraram e cortaram a marcha da
monção que procurava, à fôrça de remos, afastar-se da esquadra dos guerreiros paiaguás. Baldado esfôrço, pois a rapidez
de suas leves e ligeiras igaras de proas delgadas, desenvolviam
incrível velocidade. Estava já, a monção do ouro, fechada dentro de um círculo de arcos retezados. Era preciso lutar~ ven-
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cer, para salvar a monção e, principalmente, as sessenta arrobas de Sua Magestade.
A peleja generalizou-se, com utilização de tôdas as armasi
de parte a parte.
De um lado1 exa o arco, o tacape, a lança; de outro o arcabuz, a espada ou o facão.
Eram quatrocentos paulistas contra cêrca de quinhentos
aborígenes, ocupando oitenta canoas. As águas do Paragüai
enrubesceram; uma esteira de sangue, que golfava das feridas
ab'ertas nos cadáveres que vogavam inertes na torrente, riscava de vermelho a superfície líquida do caudal, que espelhava. no momento, o azul do eéu. As emb~rcações dos pauEstas
foram sendo compelidas a embicarem no barranco, onde os
gentios já as esperavam, mudando então o teatro da luta.
No rio ficaram ainda, cercados pelos paiaguás, algumas
canoas, que combatiam, diminuindo o efetivo indígena.
Em uma delas estava de pé, equilibrando-se nas bordas,
o ouvidor Lanhas Peixoto, fazendo prodígios de resistência e
de bravura.
Para ela passaram-se os valorooos bandeirantes, Inácio Pinto
I-v'.Ilinhoz e Manuel Pedroso da Silva. Na torrente não havi~
mais canoa da monção do ouro. Em terra era o combate renhiàíssimo ,e feroz. A canoa dos três sorocabanos foi cercada por cinco igaras inimigas, repletas de gentios enfurecidos,
que atacaram ds paulistas, procurando atingí-los com suas lanças. A golp~ rápidos e seguros, vários canoeiros foram abatidos e outros postos fora de combate. Em dado momento,
só ficara pelejando na canoa1, com ináudita fúria e rapidez., o
ilustre Ouvidor Lanhas Peixoto. Tal era a bravura, o seu valor e di1sposição, que foi necessário ao restant e da turba de
gentios, cair enraivecida rsôbre ê!e, que, ainda com a lâmina
gotejante de sangue, fazia rolar braços e às vezes cabeças dos
bárbaros paiaguás. Era muito o cansaço dêsse homem de ferro, mas mesmo a~isim não abandonou a peleja, até que a ponta
de uma lança atirada de longe, penetrasse fundo no seu largo
e valoroso peito, prostrando-o morto. O corpo inanimado do
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•. ·•.Em _dado momento, só ficara pelejando n·a canoa, com ináudita
fur1a e rapidez, o ilustre Ouvidor Lanhas Peixoto•••
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her0i desla, batalha em pleno caudalr ·Caindo ·s.ôbr-e a bor-da da.
emba'rcaçã0., por eima dos su:rrões· de ouro, desiquilrõtóu:-~'
indo a pigue,, sepúlt~ào cotn êÍe, as .sessenta arr0bas de o.ur~
destinadas .a El...:ftei Nosso S.e nbor.
Étn terf'\a, a peleja. tornara-se mais acesa e ro~is m0rtífera,
pois o t,aea:p.e não cessar~ de e...~ígalhar· crânios de pauliíS~.as e

es facões <ie ma:to e as espadas~ de es-vasiar, os ventres doo fu ..
col~. O ·<:hão dÃ }uta se énçha.rcara de sangue e de' vícera~.,
em que 9~· pési 'dqs· c?0mbatentes se embaraçavam. Estal':a ]le~a:jesn "e eséorrega.dío~ C.abeças s~pár.adas do.s· corpos', rólavam'.
e;nlaµieadas, imp~lidas p~los pés tilos 1uta·q ores,. nos .seus ·movi""
mentos .de átaque e dle defesa.
Dois aom'b~t~ntes ~~ ocn1l~z:am, ao f4n'alizar a luta cem o.
es·v:asiam,ento do crâ.ni&, de· último paul~stai gue eaíra juntaínente com 9 advers~r\'o, téPH'bem morto., Desée,ta a noite; e ~ lua,
chma aponto:tti ve:rrnelb'a côtnQ ~angue, ·n a orla '·do ho:rizen:te
lestep. '.fi;acamen.te: n~minandlo . o campo da t.n·agé,dia .e da. trjsfe
ch~.c.ina,, d~

guhl .só rest~am. oito fugtttyos qu_~ '.µa_d ) m~~ e
os dois. paulistas, ·qu.e eS'.}\)iavam at:ravés das ramagens. do~ ;D'.li>u.s~
t:o., detitr.o do qti:ál se agae.h,ar~.
•
Os f>..aiagP.ás, .reeelh.endo r~-etJs ferido~ que identificaram à
fraca, luz. do ! stro qul~ :su,i:gíra, ·retirar'êm-se vitQ:rioso'ª·~ baten~
· do os. remos a;©" rítt,no, de um~ •cantç.ã0 gl:lerreira.
,Cessara o fragor da &atalha :e os gemidos d·t>s Agónizahtes.
A lua,"agQra em sua plenítude,i p:Fateaya ,o chãe enlame~do ·e os
çoi,.i>b.~ ~util~l:i<ls dos co!i~~ndor~s.. ôs repelentes, ~ãurío$,. pelo
,
1

üdor da s~ngueira quente, ;f oram os· pri~eiros a apâne~ere.rn.,
·arr~tan:<lo-se, pai::a .se fartaren:i. .Os ·d ois ho:rnens". .e sta:rrecidos
de horror e de meqo, a_ssistiram àquela horripU.ahte cen~ ~m
que os feio.sos jacarés, . arraneavàm dos cadáye-res ..e talve.~ de
ie;ridQ.s., ~and~s nae:os de carne smgrenta. Depois:, foram
se ch~g,ando animais carnívor~, onças. pardas e pinta.das, cuj0.s
pelos luzia.m. à cl~idad.e dà lua pJen~. u_r:r:ando e dilaç~;r~do
com irtdizív:el prazer, as cárnes.. -a;inda quentes,
A pouca distân0ia acampar~ e~ p·a iaguás. ~seenderam
'seu.s fogos pa~a mpqueat suas ·e~ça~ ~., na clàl"id~dé Q:as · ·àlt~
1

.

'

Ia,ba,reà~_s,,

càntar-am e devor•am, sol~rtizanâo a -c ompleta vi-.
iiória,, naassac-~a:nd:o quatrocentos· bandeirantes valaroS'."OS. Os
·~órto:s de ~.Ua :N°"aç.~o, que no canip0 da h~t.a fí~ª1'all\ in~epultos1
'nada. Si§nificavam. A primeira elari<ilade da aurora que ·O ool
a..inda envolto no ·t repúsctJ.lo ltli\tu.tm,.o. tjSe~vq de oµ:ro· no ·oEiente, saíram os cio-1s nomens â:o esoond~rijo, onde ~assaram ·a
pavorosa noite; de,Sen(!.alllararo uma cain~a abandonada e re;.; ·
ma.raro mans~e_nte.,.
pata :~ porell). a s~lvo d.a quele t~triço e
.
tenebre"Sa loeal, onde ·,a s fe:na~, mgind0 com a bG>Ca ~anca:rada,
babando espµmaraqa rabra,, bài~avam-se · para a<trancã.r nQv~
nacos: .de carne.
'Fttdo isso· os dois homens viram e :contaram.
.
l;pgo a.cima do eampo de batalha, on:tle os 1comb.a:tent~s da
:i;naJQgtada ?llônção,, p.agpra;f:h C©m a_~ preeios"S~ vid;as· S'ti.~ qeCÍiCa1ÇãO à ,Cor0a · Lusitana, · ene<>ntFaram, duas outras grarud.es
.
"

r

{.

.

mol,lçoe~,

poF~d,ox:~ de qurq,_:gara. Ç>' ri:le.$ln9 destihq.
Singravam ,alertadas.;
ijo S~.ô Loure:nço, penetTand0 na·

tªmpém

ª' toz

ca,uf!lal :do P~Í'a~ai-. A b:ente. ~inh.~ q .e abe da ftotat ~oãe Cl~
..~r,~rujô Ga~r-al,- seguido: d&can0as, ç~m eI~v-ade número ele c.ombatent~s. Tôdà essa gen.te era para escoltar e ouro que é.ondu:Zillm ·a S'ã o P~uJó? o qu,a)., redqz~d;o a barf~tas~ serta, re.ell.1barcadQ para Lisb6a e ~rrtre.gue à Fazenti~ .R eal! P°"uc© ·atrâs,
navegava a .d o c.abo F'elíp.~ ?e- Cam.pos Bicudo,,, com basta-n te
gente, gg,arqaqqo t~tnoé;rn Q ouro <tlõ.$ quintos. Acolherª-l}"j os·: '
·d·ois rediviv:os d.o massac:Fe e eb:m êles, 1ch-egarram juntbs a0 lugar -onde fpi o 'tea.tro da tq,ai0f t:uagé.dia -da$ .margens do PaF;a,guai.
. Emb1.éa~a-m as e:mba;rcaçÕ'.es, baixando ;·os. Cíhefes -à terr,a,
para conhecere~ o nesU:lt~d0 da ·ferosís~g:ia e desastrosa luta,
que ali !Se :travana.
Fôra. t,ot.à) o aniqµilamentp da. mQnção ~ de su,a gente;" da
carga e d~ tedo o .mate:riial de nav~gaiç:â~,, que ainda redommhava enr9scq_de n0s agv.apés· que os prendiam.•
Tão grande. fô~a o pav;oi: dos ~,apazes salvos, que· um dele-3
:füo0u de tal modo com o -sistema nervo~~ abalado, falando sem
int.~rlocutor e trauteando -letras das eanções ijUe O\il.Vi~a durante
·a naite, euja rnelodia vifih.~ do ,ac~pamento dos bârbàfos gefitios que folgavam,, cantando sua ·:vitória:
1
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.de duas monções portadoras de ouro

DOM F. DE AQUINO CORREIA

-

N asei à beira
Da água ligeira,
Sou paiaguá!
De Sul a Norte,
Tribo mais forte
Que nós não há.

Um dia, os brancos,
Dentre os barrancos,
Surgem d~ lá;
Mas, em momentos,
Viqoam quinhentos
Arcos dee cá.

Nas mansas águas,
V ive sem máguas
O paiaguá;
O s.e u recreio,
O ,s eu enleio
No rio está.

Na luta ingénte,
Que eternamente
Retumbará,
Fez quat rocentas
Mortes cruentas
O paiaguá.

Nele me afundo,
Nado no fundo,
Surdo acolá;
E nem há peixe,
'Q ue CI;trás me deí:tteo,
Sou paiaguá!

Não! O emboaba,
Em nossa taba,
Não reinará!
Nós coalha.remos,
A água de remós,
Sou paiaguá!

Si jaz soalheira,
Durmo-lhe à beira,
Ao pé do ingá;
Mas se refresca,
Lá vai à pesca
O pctiaguá!

Nas finflS proas
Destas ctmoas,
'l'riunfará,
Por todo o rio,
O podeYio
Do paiaguá!

E quando guio,
A flor do rio,
A minha ubá,
Nem flecha voa;
Como a canoa
Do paiaguá.

Nasci à beira
Da água ligeira,
Sou paiaguá!
De Sul a Norte,
Tribo mais forte
Que nós não há!

As duas monções se incorporaram sob o comando do cabo
de frota João de Araujo Cabral, eleito pela tripulação e combatentes, sendo cabo auxiliar, o sertanista José de Burgos
Vilalobos, encarregado de relatar o resultado de sua inspeção
e providências, para prosseguitnento da viagem. A,ntes, porém,, solicitaraín das autoridades de Cuiabá, refôrço de homens
e de armas, visto os paiaguás continuarem nas imediações, parecendo estarem aguardando a saída da esquadra para assaltá-la.
1

•

Receiando ser insuficiente a escolta que possuia para a
defel5a de tanto ouro, provindo dos reais quintos, para proseguirem com segurança, achava Cabral, necessário grande refôrço. Foi enviado ap OuvidoF, detalhado rela~ório de suas verific~es ,e observações pessoais, sGbre a derróta da monção,
da morte de Lanhas Peixoto e da total perda das sessenta arrobas de ouro, destinadas a El-Rei, e o massacre dos q~atrocentos
paulistas da mottção destroçada.
A notícia do aniquilamento da monção, da morte trágica de Antônio Alves Lanhas Peixoto, emocionaram as autoridades e o povo de Cuiabá. No dia seguinte, 11 de julho de
1730, foram cbnvocadas a nobreza, o clero e o povo da Vila,
para ser providenciada a organização de uma esquadra de
guerra e nomeação do respectivo comandante ,para levar guerra de extermínio à Nação Paiaguá.
Os dois cabos das monções alí estacionadas, penetraram no
matagal próxjmo ao local da .matança, encont,rando cadáV'.eres
de branco$, de índi~ e de pretos, uns com as crânios esmigalhados à tacape, peitos trespa&ados pela lança e vários mortos por enforcamento, cujos corpos balançavam em cipós, pendentes dos galhos de piuvas floridas. Eram os prisioneiros
colhidos no início da luta, que alí foram sacrificados. Deram
sepultura aos brancos, não tendo tempo de abrirem mais seopulturas, recolher.aro os demais corpos a uma V'.ala comum,
para evitar que fossem pastos das feras, que se ouviam rugir
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ao derredor, esperando poderem continuar devorando, até saciarem-se nos corpos dos mortos da véspera.
Não tendo
o Govêrno respondido à solicitação de refôrço para prosseguimento da viagem, rE$olveram os dois cabos de frota, regressarem a Cuiabá, para porem a salvo o ouro de Sua . Magestade, El-Rei de Portugal.

Os prisioneiros foram levados para as aldeias dos paiaguás,
à margem direita do Paraguai, fronteira à foz onde fôra erig:da a aldeia dos desventurados pescadores. tstets foram no cativeiro, submetidos a cruéis tratamentos. Após oito meses,
puderam João Manuel Fernandes e Martins Claro, fugir dos
gentios, interpenetrando a espessa mataria bruta. Caminharam nús, $Ofren~o os rigores da estação hibernal, de baixa temperatura. Afimentattam.-se escassamente do que· encontravam
no itinerário. Decorridos seis meses, sem ori~ntação alguma,
nem ponto~ de referência indicando a direção de Cuiabá, andaram a esmo pelo intrincado da floresta, correndo todos os riscos
e os maiores sofrimentos. Em um local onde sediaram alguns
dias, encontraram um machado de pedra, que lhes serviu para
fazerem uma canoa, com a qual, mais iSeis meses escoados, aportaram na Vila de Cu:abá, onde organizaram minucioso relatório das peripécias da viagem e do cativeiro, onde ainda sofriam
os companheiros que lá ficaram. No dia da chegada dêsses
infelizes redimidos do cativeiro, saía do pôrto de Cuiabá, a pompo~a esquadra â_e guerra, ao mando do brigadeiro Antônio de
Almeida Lara, destinada a extinguir o gentio paiaguá.

J42

Em dezembro do anó de 1730, chegou de Piratininga uma
grande monçã0 com muita gente e copioso carregamento · de
mercadorias, p~tá o co:rnérc.i o da Vila de Cuiabá e dos arr~ia:is
das minas. Nenhum encontro teve com os paiaguás, que ainàa estavam festejando a derrota e o massacre da frota paulista, que fôra destroçada com os quatrocentos combatentes.
Ésses cabos ouviram nitidamente os refrões da canção da vitória dos paiaguás, que acenderam seus fogos e improvisaram seus
abrigos à margem da torrente, fronteira ao campo da desastrosa peleja: "Nasei à be_ira da água ligeira . .. "
Os gêneros chegados da monção, foram insuficientes às
necessidades do povo faminto. A alimentação continuava a
ser cada ve,z mais reduzida nos lares dos trabalhadores, e quase
nula para .os escravos, os quais socorriam-se com os talos cr~
de palmito, que colhiam na densidade da mata.
Assim,. caça:do:res isoladGs ou em grupos, saiam à caçai e
pescarias, e à busca de côço_s e de pálmitos de guarâna, abundantes naquela zona, nos campos e nas matas.
Em janeiro de 1731, organizou-se ~a Vila de Cuiabá, um
grupo de pescadores para, próximo da foz do rio São Lourenço,
local piscoso, improvisar um aldeiamento, onde os pescadores
habitariam, fazendo sailgada de peixes, para suprir a população. Mas quando os v·a rais se encheram de peixes postos a secar, foi a improvisada aldeia investida pelos paiaguás canoeiros, sendo sem luta, mortos vários pescadores. O restante foi
aprisionado. Entre êstes, encontravam-se os destemidos bandeirantes João Martins Claro, Manuel Furtado, João DomingO'S,
Manoel Francisco e o niul~to Inácio Pereira e mais· dez selvícolas, que faziam parte de eltpedição.
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CAPITULO IV

Organização de uma esquadra de guerra para destruição
dos· ·índios caito~iros - Novos apresamentos de índios
para tapuias - Os paiaguás juram vingança ~la
mutilação dos guaicurus

f
'·

S tropelias, os assaltos dos índios cada vez mais
atrevidos e arrogantes, vinham até muito
perto da Vila, inquietar a população e desafiar as autoridades, apresando canoas isoladas, no próprio rio Cuiabá; colhendo arroz
e bananas nos alagadiços rib.e irinhos. Daí
a decisão de um grupo de hom€ns abastados, que se coligaram para org~nizar ·e arn1ar Qma grande esquadra de gµe~ra;, que seria entregqe a µm
general de alta e.o rnpetência, capaz de· uma vez para sempre,
livrar Cuiabá, as aldeias das minas, os caminhos e rios que
conduziam as monçõe_S de Cuiabá para São Paulo, dêss::::s belicosos e ferozes aborígenes.
Até os dois paulistas que estiveram como cativos nas alde~as paiaguás, chegando a Cuiabá, engajaram-se e partiram
com a esquadra de guerra, como guias práticos daquela aspérrima zona sertaneja.
Essa grande e bem aparelhada frota de guerra, destinada
a destruir a poderosa Nação Paiaguá, fôra organizada por iniciativa de um grupo de homens abastados, que na Vila reprefentava o movimento financeiro das minas e do comércíp de
Cuiabá. Como eram os c0mponeptes de grupos, os ma)s prejudicados .c om -<;> ·aniquilamento dais monções, coligaram-se para
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custear a armada que se destinava à tarefa de barrar o itinerário das minas, aos terríveis capoeiros. Tôda a população de
Cuiabá concorreu com o mais que tornava-se necessário ao aparelhamento da esquadra, que devia regressar vitoriosa. Alí~
todos se condoeram e se penalizaram com tantas perdas de
preciosas vid~s e de vailores, <que as águas do.s. rios consumiam
é\ cada assalto dêss€s máus gentios. Por isso, decidiram cooperar para que a esquadra fôsse forte e com homens exper:mentados e bem providos de armas e de munições de guerra
e de bôea, a fim ,de investirem com ISucesso, contr·a o ientio
canoeiro, colhendo êxito e vitória.
O brigadeiro Antônio de ~lmeida Lara, homem de altª
linhagem, a quem fôra confiada a responsabilidade do comando
da grande freta, gosava de merecida confiança das autor~dades,
da população da Vila e das minas, algumas das quais eram de
sua ptopriedade. A sua escra:vatura de tapuias aborígenes ·e
tapuias africanos, era grande.

vam e com a população da Vila. Também dali, se estendia o
famoso bananal nativo, no qual, milhares de cachos doirados se
ofereciam aos viandantes. Era o vale ameno e lindo onde a
esquadra se c0ncentrava. Em todos os tempos, também tornara-se farto celeiro das bandeiras e das monções. Quando se
descobriu ou no erriório dos gentios, fôra igualmente, celeiro das caravanas aventureiras, que ~hegavam e partiam muito a miuge, após a realização de seus propósitos. Assim1 ali
todos se aprovisionavam de arroz, de milho e de mandioca.
A concentração alcançára a época da infloré!ção. O pantanal, como se fôsse um grande canteiro de monumental jardim,
c.o bria-se de um tapete ime;n~o de verde gramínia, decorado de
mimosas corolas de flores, numa encantadora e desordenada
policromia, aquela deslu'.mbrante paisagem. Nessa tropical
exuberância, as flores, as folhagens e as hervas do breijal, tinh~ mai!s aveludado brilho e derramavam exquisitos odores;
perfumes, que em conjunto, odorizavam tôda a campina da
r~gião alagaQ.iça .

•

Para que os· soldados engajados nos arredores do primeiro
movimento de chamada, não viessem a. recuar de seu propós:to
de combater o inimigo, determinou o General, que a concentraçã.o de material e de homens, fôsse feita num ponto distante de
Cuiabá, a fim de evitar defecÇão.
Assim, num pôrto exjstente junto à foz do rio Taquari,
esquadrões de canoas de guerra, de munição e subsistência, e
também os da reserva, s1e alinharam ".Daquarí a dentro, aguardando o embarque de materiais e de homens.
O pantan,al dêste rio Taquari vem de lon~e, acompanhando suas margens até à foz, onde a grande esquadra de batelões cobertos, e de embarcações ligeiras, bem aparelhadas, balouçavam na correnteza, entrechocando-se amarradas nas estacas.
As duas margens de campinas floridas, que se estendiam
longe, a perder de vista, eram extensas pantanais, que não
permitiam saida para fora da zona da concentração. Nesse
vale, crescem e frutificam imensos arrozais silvestres, que a
tribo Guató colhia e comerciava com ·as monções que passa-
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Numa mágica mutação, esplendida, em maravilhoso panorama, tôda a flor.a exuberava encantadora. Alí, por tôd~
a parte, tufos de enormes e mimosos ramalhetes, formados pelas sed0sas flores das piuvas, das sapu.~aias e das carobas: esta,
a mais bela, mais perfumada e, pelo brilho lilás de seus festões,
se destacava das outras, que lhe eram vizinhas.
E a mata que veste !ai colina, mirante natural de Cuiabá, se
engalanava nessa primavera, de mirtáceas furta-côres; de alvíssimas leguminosas; anonáceas e umburanas, cujas flores
odorizavam a planície.. E os cachos de glicínias de flores escarlates, que brilham à luz do sol. Os ipês amarelos, cujas copas
floridas surgem acima das frondes do arvoredo, espaJhando o
fulge>r do ouro de suas macias pétalas. E por tôda a colina,
quaresmeiras azuis e brancas, pontilhando as frondes da mataria, encravavam na folhagem verde, o engaste de seu topázio,
com o fulgor de seu diamante, ainda na sua virgindade. !sse
poético e lindo recanto, escolhido para ponto d~ concentração,
era um Éden, uma paisagem celestial, que a bandeira punitiva
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do brigadeir'o Al1neida Lara, ocupou todo o tempo da organiza~ão. O mês de mariço se escoara na faina de preparação da es:.
quadra; calafetaram os barc<5s, acomodaram o material bélico
e o de subsistência e outros imprescindíveis para o bom êxito
da rudé c;a mpanha, que iam empreender, durânte o tempo necessário ao completo extermínio da bárbara nação Paiaguá.
}\ frota estava preparada para partir no desempenho de sua
missão~

No final do mês, cinquenta grandes canoas de guerra, providas de tudo e, convenientemente cobertas, balouçavam amarradas nas estacas da margem, junto .ao porto de embarque.
Cinquenta outras grandes embarca.ções carregadas de víveres para cento e vinte dias de alimentos para quinhentos
homens, alinhavam-se atrás. Nelas embarcariam os homens
da reserva, composta de brancos, índios e escravos negros. Levavam quatro peças de artilharia com granadas de percussão,
com balas miudas.
Em l. º de abril de 1731, ao alvorever, vinte buzinas sopradas por vinte peitos robustos, tocaram a ·alvorada e, pouco depois, aos gritos de viva São Paulo, viva Cuiabá e morra o paiaguá? pelos ocupantes da frota, foi disparadai u:ma ·salva das quatro petças. Os remos que estavam alçados, cortaram ao mesmo
tempo a superfície, impelindo as embarcações para o meio do
rio.
Para assistir a partida, vieram da vila tôdas as autoridades, famílias e amigos dos que partiam, trazendo os votos de
êxito e de boa viagem.
O pavilhão das lusas quinas, subiu ao mastro da embarcação do comando, ao estridor das buzinas, e com uma nova salva das quatro peças de fogo, ao tempo que a canoa do chefe
e a primeira esquadrilha, dobravam o cotovelo do rio. O astro
rei, com um bom augúrio e melhor preságio, doirava sob o céu
de turqueza, as águas, a terra e tôda a campina florida e frutificante. Navegou a esquadra o São Lourenço e surgiu no caudal do Paraguai, já sob o olhar alertado dos índios canoeiros,
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que em corixos paralelos,.· aco.mpa~aram a esquadra punitiva,
até penetrar na larga torrente, campo de manobra do feroz e
vingativo gentio paiaguá, já então votado ao total extermínio.
Descendo o Pa:ragu~i ao .sabor da correntez.a , um homem
da esquadra aVistou igaras paiaguás se entremostrando nos
claros da galharada dos arvoredos da margem.
Decorridos cinco di~ de navegação, cQmeiçaram a notar,
à.issimulando-se na vegetação aquática, canoas guarnecidas por
selvícolas agachados. Mais adiante, outros pescando no álveo
do rio, acenavam e faziam gestos pa direção da esquadra. Depois de outros cinco dias, sai.riam da margem oposta vozes
humanas e batidas de caixas. Aportou a frota para reajustar
o carregamento e Janç-ar na direção do rufar de caixas, um
reconhecimento. Baixou à terra uma patrt.Jlha, a .qual encontrou ranchos de paiaguás, recentemente abandonados, pois deiY.aram fogos ainda acesos e, amarrados seus cães de caça.

as
bandeiras apresékloras amiudaram seu aparecimento nos sertões, além do rio Paraná, para juntos combaterem e fecharem
a entrada aos invasores. Os guaicurus lutariam na campanha
e os paiaguás, nos caudais, lagos e corixos) tendo mais tarde,
os índios cavaleiros aprendido com os gentios canoeiros, o
rr1anejo do remo. Assim, muitas vezes os auxiliaram nas t orrentes a assaltarem as bandeiras. Após o descobrimehto das
minas de ouro, atacaram juntos as expedi~ões e as monções
de comerc:o, que ·Operavam unidas.
()$ guaicurµs e os paiaguás aliaram-se em 1719 quando

Passados mais alguns dias de viagem,. viram na campina
marginal do rio, um grupo de cavaleiros guaicurus, em atitude
pacüica, segurando suas montadas. Aproximou-se a frota do
local, saltaram para a terra duas patrulhas de reconhecimento
e também um combatente '~ladino'\ que sabi:a a língua dos índios cavaleiros.
Este acenou-lhes que se aproximassem. Enquanto o cabo
ela patrulha se entendia com o ciilôique guaicuru, à bordo assestavam uma peça de artilharia. Fizeram sinal para que os
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homens se recolhessem, deixando o campo livre. Foi o comandante informado pelo intérprete que regressara, do propósito de paz dos cavãleiros e da aliança que desejavam com os·
paulistas, contra os paiaguás, com os quais haviam rompido por
desentendimento. Teve ê.sse "ladino" informante, ordem de
acenar aos cavaleiros chamando-os para mais perto.
Então, aos amic~s acenos, o campo todo cobriu-se de cavaleirbs. Também os· guaicurus· que ocupavam canóàs no rio, a
chamado do cacique, aproximaram-se.
Ql,lando granqe n(lme:ro se reuniu à frente da esquadra estacionada, um tiro de peça foi disparado com granada de balas
miudas. Um largo claro abriu-se no aglomerado de gentios.
A eampina alastrou-se de cadáveres dos que €Sta:vam em t.e rra
e nçis embarcações. Os remanescentes na margem, montaram
em seus cavalos, retirando-se lentamente para fora do alcance
dos títos, perrnacendo no local, at'é a frota sumir rio abaixo.
:r~ o dia seguinte, a!guns cavaleiros alinharam-se na margem1 apresentando-se por aceno, ao chefe da esquadraL Um
combatente, Alexandre Correia, baixou à terra e entrou em
entendimento com os guaicurus, levando amicalmente, dois deles à presença do brigadeifo Antôni,o de Almeida Lara, q'l,le os
presenteou com facões, machados e roupas. Assim acolhidos, foram restituídos à terra, a fim de trazerem outros cacique&. e mulheres para s~rem igualmente presenteados. A êsse
tempo a esquadra aportara na outra margem, onde, por ordem
de Lara, a tripulação construira um grande, cercado, assim como
um chiqueirão de pau à pique.
No dia imediato chegou um cacique com sete íncolas. Foram pelo comandante recebidos gentilmente; receberam lindos
presentes e o cacique, vestido de uma fantasia de ganga verme...
lha f-0i buscar o resto de sua tribo para ser do mesmo mod-0 beneficiada.
Voltou com vários selvícolas. que o brig?deiro
mandou prender no cercado, deixando fora uma qezena deles,
aos quais mandou cortas as orelhas, deixando-as penduradas
pelas cartilagens, e decepar as mães de cadª gentio, que ficaram
oscilando, presas por alguns nervos, para êsse fim poupados.
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Deu-lhes em seguida liberdade, dizendo·lhes que fôssem
mostrar aos seus aliados paiaguás.
E$a desnecessária crueldade do b:rigadeiro Lar·a, que barlara ingenuos gentios com engodas e falsos agrados para fazê-los m'Utilar, repercutiu desagradavelmente na população da
Vila, que reprovou êsse hediondo ato de selvageria. No en·
tanto vieram êles até o brigadeiro, sinceramente no propósito
de s~ aliarem com os paulistas. Foi por todos sapido e os registros arquivaram que os incautos aborígenes, confiantes na
lealdade dos homens que os obsequiavam, inermes, a êles se
apresentavam como amigos, quando foram assaltados, sev:iciados. saindo com as mãos e as orelhos penduradas, para mostrarem o exemplo aos seus irmãos das selvas, como seriam
tratados. pelos brancos.
Foi o que êles fizeram. Não encontrando mais nas mar.gens, os íncolas de sua tribo, após a traiç.ão dos combatentes
da bandeira do brigadeiro Lara, procuraram encontrar nos
eorixos que afluem para o caudal, onde navegava a frota de
'gl!erra, dos càncieir0s paiaguás que fora das vistas, açompanhavarn-na. Com as faces ensanguentadas e com os punhos esvaindo em sangue, encontraram seus amigos -canóeiros, quando
atravessavam ú.ma lagoa, formada pelas · águas do Paraguai,
que com ela repartia.
1

Os índios canoeiros não ofereceram uma só vez à esquadra
oportunidade para um combate. Durante tôda a viagem, os
paiaguás não a perderam de vista, não lhes permitindo nenhum
repou~o ·em terra e nem caçadas no vale, escaramuçand0 com
os reconhecimentos que baixavam à terra.
Os paiaguás recolheram os genti<>s mutilados, prestandolhes os cuidados que podiam, para que nos míseros gentios não
se manüestasse a gangrena, e juraram tirar dos paulistas,
terrível vingança.
Após quinze dias de remadas, aproximou-se a frota do
Fecho de Morros, lugar onde o rio se estreita, pas.5ando entre
os mameiões que o fecham e comprimem suas águas. A navega-
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ção _é difícil, não tendo a esquadra nele ~e aventuradQ. Mais
a.diante era a divisa com o te;rritório castelhano, no qual não
tinham permissão para invadir.
A fim de melhor deliberarem sôbre o prosseguimento da
jornada, em busca do_s canoeircos, aportaram e acamparam, a::isestando ~ peças de fogo no barrã;nco. Os canoeiros não en\:Ontrando ao lado do caudal, águas para seguir paralelamente
à esquadra punitiya, furaram deliberadamente, pela estreita
garganta, saindo de outro lado do Fecho de Morros, para se
internarem na região de Tabatinga, no Estado do Paraguai,
onde estavam os paulistas acampados.
Ao surgirem ais embarcações dos paiaguás, nas águas revoltas do estreito canal, re.c eberam a salva conjunta das quatro
peça.$ de artilharia. Gentios mortos rolaram água abaixo, entrechocande-se cqm as canoas largadas, que · tam'Qézn, sozinhas,
procuravam a foz.
Por oonsens0 geral dos· eombatentes p.aulistas, fo~ aí dada
por terminada a missão da esquadra, regressando a Cuiabá,
seu ponto de partida.
Em linhas gerais é isso o que consta do relatório do General Antônio da Silva Caldeira, regi&trado no livro segundo dGs
Registros de Cuiabá.

Novos apresamentos de índios para tapuias - Os paiaguás juram vingança pela mutilação dos guaicurus
Quando os paiaguás receberam em seus arranchamentos
improvisados, os míseros gua!curus, com as faces ensanguentadas e os punhos com as mãos pendentes, gotejando sangue,
alinhados diante do ca~que, narrando a trist e e hedionda odisséia do seu amical encontro com o pessoal da esquadra, houve
na tribo inteira, alí reunida, um honíssono grito de horror e de
promessa qe vingança, que tomariam após se desembaraçassem da frota que vinha empenhada na sua destruição.
Foi o remanescente da última salva de artilharia de Sua
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

. •. Os míseros guaicurus, com aa faces ensa_P,guentadas e os punâos
com as mãos pendentes, gotejando sangue, diante do cacique e da tur·
ba inteira, narraram a êU& odisséia ...

154

CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS

l\1agestade, carinhosamente acolhido pelos castelhanos, em suas
florescentes Vilas erigidas na margem direita do caudal.
A êsse tempo, em Cuiabá, com solenidades religiosas e ma-

nifestações popular, foram recolhidos os ossos dos mortos da
desventurada monção de -Lanhas Peixoto, ainda esparsas no
barranco da margem esquerda do rio Paraguai.
Continuava neste ano de 17·31, a caçada do gentio Pareeis,
para tapuia:s~ que desde tempos remotos~ são senhores da R~
gião do Caracará, território que tangencia, fronteiro a Sant~
Cruz e Chiquitos na Bolívia, as grandes lagoas Uberaba, Man..
dioré e Gaíba, pátria dêsses inteligentes e pacíficos aborígenes.
Lá esteve nesse ano a bandeira dos grandes e destemidos bandeirantes sorocabanos, Antônio Fernão Paes de Barros, seus
sobrinhos João Martins Claro e JOISé Pinheiro; seu irmão Artur
Paes e seus sobrinhos, trazendo a sua frota carregada com cêr~
ca de um milhar de gentidS daquela região. Trouxeram também, um cruzado de ouro, que lavraram com um prato, nas minas que descobriram no itinerário, a que deram o nome de Mato Grosso, nas proximidades da Capela de Santana por êles
erigida. Notícia auspiciosa fei essa do ouro que logo arrastou
par~ ês~·e ponto, ,,quai~i tô~q.. a pop\llação mineira, que contin~a
va esgaravatando cem Sirn,ples batelas, as lavras que se 'e xtinguiam no Vale do Cuiabá. E Mato Grosso, com. essa lavra de
um cruzado de ouro, ern:p~estou seu nome à nascente localidade, nome ·q ue se estendeu depois para a Capitania que passou
para a Província e mais tarde, para o Estado de Mato Grosso.

Em 1732, chegou a Cuiabá uma monção bem carregada de
mercadorias, cruzando-se com outra, que ia de Cuiabá levando
ouro e passageiros. E no ano seguinte, de 1733, no seu primeiro mês, um grupo de mineiros, capitaneado pelo sargento mor
Antônio Fernandes de Abreu e acompanhado pelos descobridores da nóvel mina, a que deram o nome de Mato Grosso,
lá esteve, lançando roças, limpando o terreno das lavras e construindo .s eus ranchos, para abrigar as famílias que iam ser
tra~sferidas das antigas lavras, que ab~ndonavam. no vale do
rio Cuiabá.
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Nesse mesmo ano de 1733, uma grande monção constituida de cinquenta batelões carregados, que partira de São Paulo
~ob a chefia do sertanista José C~doso Pimentel, navegou sem
novidade até singrar as águas dos corixos do Pantanal, próximos do reduto do Carandá, quando foi a frota investida pelos
índios canoeiros a. qual cedeu de início, sem resistência, pelo
inopinado assalto. Foram os homens da guarnição ie 9s remadores .e ntregando os br.aços àis mussuranas dos gentios qu~ os
amarraram, send0 colocados sob guarda,, à beira âo c,audaL
Cessado o ~Qrpor que a surpresa causara, o cabo da monção
reagiu, auxiliado por uma mulher alentejana, conhecida na
frota por "Mulata", passageira da monção. Com um ardor
que ultrapassava os limites da bravura, essas duas únicas criaturas, num sublime desprendimento, cheias de brio e de coragem, atiraram-se resolutamente contra os paiaguás, abrindo
logo de início, apreciável claro no grupo de igara.s que enfrentavam, ao entrar na peleja. Durou a luta duas horas, contra
as ondas !Sucessivas de gentios, que as atacava. José Cardoso
Pimentel, cab~ .da monção, manobrava seu fuzil como uma clava, quebrando cabeças, costelas e ombros de gentios. Exausto
e .e sgotando...se em san.gue, caiu aos I?és de Maria Mulata, que
redob;rou de es;fo:rços, so~inha, el,lfrentado a tU:rb~ enfurecidª
de paiaguás que a atacavam com pesados tacapes. :A:~ó's ·ai rno.rte de Pimentel, essa mulher heróica, lutou mais uma hor,a , pondo fora de combate ·dezenas de íncolas que se esforçavam por
atingí-la. Atacando-a de longe, com as lanças, Maria Mulata
não se intimidou, e mais animada pelo ardor da tude peleja, avançou resoluta pára o grupo que atacava, tirando a vários,
as lanças que empunhavam, apropriou-se de uma, dando com
ela morte â muitos paiaguás. Estava a valente mulher desfalecendo de cansaço, quando a seu lado surgiu um negro escravo,
africano da nação de- Benguela, chamado Sebastião. Tinha ton1ado uma canoa e a fôrça de golpes de varejão, pôd.e chegar
até o ponto onde a alentejana combatia. Ao lado dessa her·oin~, a cada desçida do varejão manejado pelas mãos possantes. dêsse coraj·o~so preto1 era um inimigo roo;rtp. A la,nça; de
Maria Mulata esta~a tinta de sangue, até um terça de seu com1
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primento, tantas foram as vêzes que com ela atrav~sara os peitos dos bárbaros. Arrancaram o varejão que Sebastião manejava. Desarmado, atirou-se aos socos de punhos hercúleos,
quebrando queixos a muitos, e de um arrancou a língua que
atirou enraivecido, na cara de outro paiaguá. A um, que o
queria agarrar, torceu-lhe o pescoço.
Os paiaguâs queriam vivo o preto Sebastião, amarrado., redobrand'o os esforços. para aprisioná-lo. ContinUCJu o preto a
lut ar, defendendo-se de tôda a turba que o cercava. Exausto,
ensanguentado, foi subjugado e levado com vida, juntamente
com os que foram aprisionados, no início da luta. Sômente
escaparam dois brancos e dois negros, que na fuga atravessaram os carandizais, levando notícia do que presenciaram.

. . . Maria Mulata redobro.v ~m e'Sf~rços, e sozinha, enfrentou a turba enfurecida de paiaguás que ·a atacavam com pesados tacapes •••

..
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CAPITULO V

Nova esquadra de guerra visando o extemúnio dos paia·
guás - Estrada para Ooiaz - Monção assaltada Entendimentos com os guaicurus - Novos assaltos
dos paiaguás

..

OM uma monção de mercadorias procedente
de São Paulo, chegou em fins de 1734 o
' tenente coronel Manuel Rodrigues de Carvalho, designado para comandante do pessoal de guerra da esquadra, qUe Sua Magestade, El-Ref, mandara que s'e· organizasse em Cuiabá, para a destrui~ão da
nação Paiaguá. Em São Paulo fôra iniciada a organização da esquadra, com a nomeação da oficialidade
e de seu Estado Maior. E rumou para Araraitaguaba, onde seria
distribuída a es:cravatura aos oficiais.

-O General Manoel Rodrigues de Carvalho, trouxe consigo
material bélico para armar quatrocentos combatentes. Como
se viu, mesmo antes da organização da esquadra, já haviam
sido concedidos aos brancos, patente oficial, passada pelo General Comandante. A guerra que a grande esquadra ia mover, era de total destruição, sendo que os paiaguás aprisionados, seriam peças para serem repartidas entre os participantes
das lutas que se trava...~em. A população de Piratininga, concorreu com dinh:eho para eustear a catnpanha:. Concorrecam
1
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também,, liberalmente, todos os bandeirantes e iiertanistas abastados, que haviam feito fortuna nas minas do V ale dé Cuiabá.
Ofereceram canoas equipadas e guarnecidas com pessoal de
guerra e de remos, assim como víveres para todos, durante
a viagem até Cuiabá e nas lutas contra o gentio canoeíro· que
iam procurar para destruí-los até o último elemento. Os cofres reais nada contribuíram, ficando as desp~s.as a cargo dos
homens opulentos e dos próprios combatentes, agraçiados com
patentes de oficiais, cujos emolumentos foram antes da partida,
arrecadados.
Terminaram os preparativos, já em Araraiataguaba, onde
se reuniram as embarcações· de carga e, de impedimenta. Chegou o General com seu séquito. em sua vistosa farda nova;
cheia de si e de arrogância, passou em revist,~ o pessoal que se
alinhava na praia, costas ao barFanco salitroso, onde as
aves trepadoras construiram seus ninhos e debicavam nas par edes dos taludes, voejando ao derredor, assustadas com aquele
desusado movimento. O G€neral Carvalho, a passos lentós e
;medidos, cem os J:>raços cruzados .às costa,s, passava pelas fileiras, praguejando à moda portuguêsa. Uma praga maior,
t rovéjou êle quando um dos trepadores,, itreverentemente,
pingou no chapéu agaloado, de. três bicos, que o general ostentava com orgulho e soberba. Deu então por terminada a
reviista e mandou as buzinas darem o sinal de embarque.
En1 11 de agosto do ano de 1734, despegou-se a luzida esquadra de guerra, constituida de vinte e oito canoas ocupadas pelos guerreiros; oitenta ,cem impedimenta, munições de
guerra e de bôca e três grandes embarcações, casas móveis uma para o General e duas para os oficiais do seu Estado Maior.
Essa frota estava lotada com oitocentos e quar,e nta e dois homens, entre brancos, índios e negros tapuias, da escravatura dos
ofieiais. Em Cuiabá receberia o contingente que lá se preparava.
Nas três embarcações de oficiais, foram construidas pla-
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taforn1as de táboas nas quatro faces, servindo de largos terraços, com bancos e cadeiras, onde os ocupantes, refestelados, se
deleitavam com a paisagem ribeirinha. Os soldados ,comba..,
tentes, eram os selvícolas e os pretos, sendo que todos os brancos tinham patentes de oficiais. Os mamelucos eram praças
graduad~, até primeiro sargento. E havja dois s~cerdotes,
urn padre secular e um frei :franciscano, ambos com a divisa
de çapitão.
Foi solene a partida da esquadra do pôrto de Araraitaguaba. Dois· altares foram armados préximos do pôrto de embarque, nos quais os sacerdotes oficiaram missa campal para os
bandeirantes e para a população que acorrera ao pôrto.
Finda a cerimônia religiosa, de benzimentos e bençãos, aos.
gritos de vivas da população esperançada, partiu nesse dia l.º
de agooto, a esquadra punitiva.
NavegotJ a grande fro~ com todo o vagar, um mês inteiro,
da1í a Cuiabá. Durante o percurso não viram índios no álveo
do Pai;agum, mui~o menos os índios, cél.noeiros que buscavam.
Deixando a esquadra na foz, seguiu o GeneraJ com sua escolta
para a Vila. Voltou no dia seguinte com os voluntários recrutados em Cuiabá, seguindo logo para o cumprimento de sua
nüssão. N enbuma canoa de pa{aguá fôra !obrigada na torrente
ào caudal. Mas um dia, ao cair d:a noite, fogos acesos no barranco do rio, denunciaram a presença dos bárbaros íncolas, com
suas canoas· amarradas. Aproximou-se a frota s-ilenciosarnente
e surpreenderam, dormindo, cêrca de cinquenta íncolas descuid~dos. Aprestaram as· armas e para alertá-los, disparatam
um tiro. Levantaram aturdidos, apresentando alvo para a salva de mosquetes que pôs fora de combate, mortos, quarenta
aborígenes. De quatro que puderam fugir, três foram abatidos e um foi aprisionado e ferido. Falava espanhol e disse
que todos eram aldeiados dos padres castelhanos. f.;sse foi
morto a coice de arma e em seguida, cortado em migalhas,
despedaçaram as canoas dos íncolas e recomeçaram a navegação rio abaixo.
Quatro dias mais tarde, viram alta noite, ao longe, fogos
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acesos na ·curva do barranc,o. Remaram- :mansa,r;qente nessa direÇcã,o e, ao raiar â0 d.ia, sttbjratn a ramtJ~ e de-spertatam O$
gentioo c0m um toque de buzina.

torrente, a fim de enff;entafem os pau1istas, que
djspar~varo contra êles sem .cessaF. Uma. peça. de ~tillia:f.Ja
d~ e·ampanha foi assentadal çlisRar~o· bal~s c:arr~gadas,· de
chumbo gl"osso, abatendo centenas de bárbar0s.
-· Mulheres paiaguás que fugiam espavorida$, · ·c atrégandô
seus tenro.s filhính.os, etcµil aleançad.ªs ~ e abatidas a golpes de.
iacã'.o de rnato.. Geme pe~as hu:mruaa&, as "que eram apris:ion.a.cias., deviam ser ret:mid~s par.a ser~m eq~tativarntente nep~artl
das ent;re os. C\}ffibatelltes., que as ".enderia:m para. escr:a~as. Bai~ar~ à .ter~a e, ~~ çildeia, proc.u rara:m a;griston:çir, o major número de índios que puderam. p-ez canoas de paí~guás,,. que no
inicio da pelej:a: proouEa'Y:am retirar-se eom mulheres e eriamça~, fotàtn alc~ll~a:da,,s peto·s per segui.d ores e ~ortos a tito ê
uma 1t1ttlher que na'"dara até à praia, :fle'd:ind(!l que a poupassem
'p or ser espa,nhç>la e que s.e c~amHva M:ària Jos~ta:, mãe d~ vários filliínho~ . utn de peito,, não foi atendida, pois o :vesst>al
embriagacio pelo cheiro de pólvora e da sangueira. fumegante
Ei. quente ·dos índios massacta,,,dos., não t-ív~ràln eotn ela nenbu:ma
comiseraçãQ e a a,bateram a c0r.0nhadas. Ap6s te~minada a
triste fa,,çanha d{JJ esqua:Çlra pun'.itiva., eóntaráltl seiscent,~s mortas paiaguás e duzentos'· e .s essenta e seis· prisi.oneiros. ~sse
f9i o r-es~ltado da lúg~)lre c.açada.
Muitos gentios mortôs,, lJoiav-atn no remanso das águas e ,
p1ttros, sémi entei:;r~dos i_10 lodaç~l <:la m~gem.

Inieiou-se peles cabos, s~gent,os e oficiais~ nada sobrand;ó

para os eombatentes, qu~ começ-ara:m, a ~urmurar e, per fim se
i'nsubordinaram. Cess~aram a niatan~a e ªEresam.ehtC:1s cl,e ge;n ties. Resolveram QS soltlados ás's<,lla:riados~ abandonar a em.-
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E;eunidos os· p.risioneiraS,,, .cp~~Q'.U. o comandante a _p roceder a partllha do qµinhão que a cada Nm cabia. Os <tornhatent~, agruRados em fre11te ao Gene.ral, agµardavam impactentes,
a distribuição a que f.azíam jus.

o

pl-êsa, clando f.u,ga aos prJsiGneiros. A essa altura, est aw,ain
che.g,ando às lindes pafaguàias, às quais,, sem autb~i2iação não
podiam 1llltra,pa.$sar. CrE!Scí'a na esquadra o dese.on~terttamento
pela injusta pa.Jttilhai das peças escra:vas;; f~itas pelo Getler&l.
Er-a já ·m~ifesta a mdisçiplhla pa frota.

Êstes, sob o fogo d0.s .mosqµet~~ saltaram em ·sqas igata.S

e .gailhara:Iíl

iN·OO.llA E

Em vista qisso, deu o cor.naµdante. pot terminada a mi'§são
da es~uaàr:a, dando ordem de regresso.., iA:s proas. da-s emb.aFcaqõ-e.s voltaraJI1-se pata a.s nas:centes do Paraguai,, rumando para
Cuiabá, on~e o General, um mês ap6s.i ·entregou ao óuviá0t o
seu relatór.io.
N~o ~0fam os paiq:guás 'e}'{teíminados; milhar.as deles, a
·~sse· 'tem.po, continuavam. suas co~reri.as nas águ_
àS do tio P~ra
guai e nos co:riXos que ihes eram ttibutári.os.

:Neste mesmo ano de 17'3'4, paucó d:epnis de havêr p artid0
a :gJJ.ancl..e e.sijiuaàra de guerr~~- :um ·gr l:Jp.P de mine"Fad o:çes,. à
fr~n:te do qü.al estava. o 1~arganío mór M tônit> Fernandes de
Ab>reú, saiu para abrir eamiriho de liga~ão ·Com a llavra1de Mat.o
Gros:so onde jã havlam s;etneado toga no an.o antetior, a .q ual
devia S'ér' co.lhidiai"' e lanqadas no;vas semen;t:es. No t:ra.balnar a
1

terJJa dÇt rqgada, d.ese.obroíram no:va$ pintas co_m .pa~tan te, ouro~
Deram graças a De.ds e eri;gir-a:t:Q. alí uma aldeia dei ~ehdfS 't!obertQs com. fôllilas, ele p:alm.~iras, éom ruas alínhada_s e }?.e m orientadas. Num páteo q'qe deixátam, construiram U'rna: çapela cpm
a inv(}cação Gle N. S. de Santana;, empregaram acl:0bos feit os ca1n
barr0 própr.io, qu,e ali. havia:. Quando esta:v;a.rn; os t:rab:alhQs
bem 0ad.iártt~dos,, Tecebe;u o gl'U;F>O, inesperado ataqq:e do ge:nt~ó,
«~ GI ual, ap©s deix-arem algans m:ortos, foi recha~ade».

r

Ainda hesit e m·e.Smo an~, navega:\Ta l.J.ínà mon9âo vinda. d:e
S:ão Paulo., sob a c:h etia do bravo sert a:n-ista. Pedro de Morats
Siqueillia,1. ttazend0 e.a rga e n as'sage:iros_pa.ra Cuiabá. F.oi assa ltad_a em 19 de ·m arço pelos índios caneeino.s, no grande e0r~Q
de Pantahal do Garandá. Càm sé.u habitu_á l alarido e vozetio,

n0 .seu lingq:ajar abanheenga; choea.,:uam-se com ra m0ngão, numa
áspera e sangretrta peleja, em que Morais, eo~o vale~te capitão CJU'e e111, a.q xiliado pelo Pa,d.F:e F:r ei 1Antônio Nasaellte, religioso fratrciscano, a qliem, pela .sua bravura e combati'viqade,.
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na,do ou tnataclp quasi tddos os valor@sos ·c ombate:ntes tia m:on-

liaviam dadG a al.ounha de. "O Tigre'l, resistiu valentement·e a
turõa de ataea:ate~, que. recwara, veltando Ioga dei:l0rs ee!'Fl
mai'õ r fúria.

çá~.

~egros.,.

mapietados

~ot

W\IPOS, fo-

pelps. c-anoas dos getttíos'~
G0me~a:vwn já os paiaguás a~ c-a nw, ne s.e u rude Unguajw:, a g:r9-nde vitória! , quando na parle lB:rga do çorU:P, eµfrt>t1
no ha:n).põ ci~ JQ~a, .on:d~ ó ~~ngue quente de>S m.o tto$ ias dtias
f{(c,ç.ões) :ftnn.e:gava enchendo .a atmosfe"Fa cl.e seu acre odor.,,

re~artidos
C>

a

pa~~'9-rldo

•

Qs bTaneos·, índios ,e

_tam

As embareaq.©·e s da monç:ã-o foram ab.0 tdadas estendendo-se lut~" ern larga é~tensãp d;Q Patanal.
religioso e <if O@.mandante,. faziam na tletéS"a ~a mohçã:o, p:vodíg-jos de ativ.idad~,

ª

is.is

a atac.P r os· pá.rbaros de 0.an0a a ca:moa. Lo.g e que exterrniRavam 9s ôcl;lpantes da igatf:l;, com qs qua.i~ 1 çoml,l~tiam,
p;~s.saval'Il a soca.rr-er· os seus c0mpanheillt>s que, :rra..s proxi'.n:üct,a,..
de~:i prª-ç~s;~v.~ d~ a~ílio:. A:ssim fiz,eram por dilatad0 tempo~ matando com 0$, golpes eert~í.ttis de suas espaélap, aq VIôlte,a r dos' sibilantes mGlinetes que OFvalllavam de sangue~ as
grotescas c.?;fas· côn~r'aida,s ·qos. b~r.ba~Q$ pai~guáp. Muita;$· eabe~.s F·Olavam 'fila torrente, indo S.e tvir de pasto âs "v;gtà,ze$ pi~a'.n}).fl.s, abunclantes nas águas do, alagadiço. Nas dU·ze'nta's
em.ãaroa.ç6es das da~s frotas, era o comM'q:t e víole-P,to,,. corpo a,
eo:npo., a S()eos· e a estrangulamen;tos.

·'

..

u~:a emb~ccçição triptiJ~da p0r

um casal.

Os: gehtíos, ocupa~os em ajcnrjat ,os seus _prisil.Q1reirns~ e em afuncl~r as :ca.tiroa:s
·da Pnon~ão, nem notavam a apro*imação· daqu~la canop. lota~
.da p0f pm cas~l de mµJatos~ E.rarh o,S -paUlista5 das minas de
Oüiabá, Manael R0drigu~· do Prado e sua m:ulhe1\ natu:rais· de
Pmdamonhaga1b a: '.0stes ap depat9T~m com o· tét,tiC'o .cenârio
àe §~g\1~ .e de horror, retro.e~cieram · ~, 0cultos pel0. eerrado
e·al".and:z~l que marg.in,~:va '() c@;.-i"<)_,, · on~de ficar,~ sua canoa, puderam ,s·e ,~pr.o~~.mâr, s~m serem vist0s:,. <ia zor,i:a de combate
0nde .os pr.isioneivos se es,f~r.c:iam em:n a dor dos ptJnk~s ~n:tu
1

meseidQs.

N6 ~spaç.o onde ó "·Tigre~' e 'O con1andante esgrimiam~ suas
·acer:adas' Iâmina.s, ~s águãs, ao qetredor dá etnJ:>+.areaçã0,. qq:a11ta:vam-se. de ua:dáve;resl que .su'hrn.ergta.in se.b ôs .jaclntos aquá'tiéos!
No fumdo da.$ cano~, gentios mutilacl.Qs, enchiam-nas de sangue que '$e esva·i a das ferjÇlâs esc.áhcap~dpS1 b frei e o c~Pi
tão,, ·e ram v:erdadeinos keróÍSt des~a · batalha de ~iquílam:ento.

~-

•

t

~0 carandiz~l,

,~

os ,dei& mulatos encontf:i'aram . dispersos) ate-

rnortz~d..os'1

gpµ.pos ·d e. fu.gítivo~; q.ue, e~c-apaí'arn Q.a chaçmq,.
Êstes não ousaivahl sem chefe, ~ttave:ssar o a;la.gadig.:>.; onde se.r iam mort©s pelos paía:gu:âs vitorioscs. ManQ·e l Rodrigues dP
Prado, homem c0.raj.0$;0 e bravo., a:Etsit.n GDIU:Q sua tp:ül,ber:, agru. p.,ou 0s ·fu:gitivt!>s, .animou-os pat.â ~atarem na mace.g:~, -as armas
~l>an~onada:s cQni q saquitel P.e rnun~ç~o,. Sâlrai)n todo~ ar mados: e sem se · mosttçire~, esquíva;ndo~e p0t entre os earanàás
esguios; slln~pre.Eiad:eram as índiQs canoei.Fos·l eom çe~na~da.s ·descar:g as de Eeoo mosquet~$. Ao bravo casaiJ., jun_tprani-~e os de~"'
temirlas sertanistas Laur-enço $@ares de Brito, Fr~aneise:o de
Matos e seu fiih:o} Fi;ederico de Matos.
A êtes reun.t tam-se
também os oànl:at·âcJas fug.iiiiv:oo, ·n~gl'os e índio~r, qae escaparam da m.qssuran;a,, OS' qua);s, tr.if)ulando ainco eaHoas, at:rcaves,_
saram p0r ·u m .eori~o paralelo,, ataçand0 pela frente, o·s paiaguá,s_ surpreenGlidos. Tal :foi a Vi:olência d0 ataqu.e de~fe,eba,do pelos pàulista.s enf;tireçído~, que pcas_ionou o pânico. na horda d.e bárbaros, ·dispers:ando-0s. Gs q:ue ri.caa:raJ.:ll, foram abatidos ·s em resistêncf a.

C,om uma insidiosa tátic:a, os ·selv:íeolas ensaiaram urna mandbra de envolvimen>OO de grup0s de e:anea:·st p.ara ir:em depoisJ.
isGlahd:O tdu~ por dtiaS, !)erra seretp, mais f~CÍ}J;ne'ihte â2strtlÍ;CÍ.,a$,
pela. l'H(()l!-te de seus ocupantes.
A>ssnn, com. o's m,or.~ós 'e a:ptisioname~tos c\1')s pª'u1istas ·
CQmbatentes, o e!etivo diminuía e já algumas , embat·tações

d eoSlizavam. vazias pelo álve:0 do caudal. Cem essa tática., puderam envolver a can'(:>à dos dois tigres - o co.mandéµi:te e o
fr~de - e vinte contra dois1. conseguciram abatê-lo~ a golpes
de tacapê.. Fôt um ré<flu.íníe d~ vingança, foraJj:}, os corpos dos
dÇ>is heróis palJl~stas, depois de mortos, traspassados cGm pontaço·s Cile lanças. A .êsse témpq, hàviam jâ O'S paiagl:!ás aprjsio1

-
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Terminada a refrega pela vitóri~, digamos - do casal Manuel Rodrigues do Prado - foram os prisioneiros libertados,
as canoas recuperadas, assim como ilesa, a carga da monção.
Não tardou, porém, a volta dos índios canoeiros à peleja. Saíram em magotes do capão de carandá, onde se ocultaram após
a fuga, de tacape na mão e. vociferando injúrias, a fim de se
reanimarem para a luta.
Estabeleceu-se de início forte €ntre·choque, envolvendo os comba.t entes num feroz corpo-a-.cor~
po, em que os coices de armas er.a m parados com golpes do
rnortífero tacape. Em terra, onde o sangue já se coagulava no
chão ensopado e vermelho, e nas águas mansas do corixo, canoa
contra canoa, os adversários se degladiavam. O sangue da
primeira refrega, deixara largas manchas que se alastravam diluindo-se, para de novo se enrubesceram, com novas golfadas das
feridas que reavivaram as estrias vermelhas, que já iam se esmaecendo no espelho líquido das mansas lagoinhas. Mandú-assú, alcunha pela qual Manoel Rodrigues do Prado era conhecido, em pé, equilibrando-se sôbre os pês pousados nas duas
bordas da canoa, em que êle e sua mulher com batiam, não
errava um só tiro. A arma ctescarregada, era entregue à sua
mulata., que a substituira por outra,, que ela mesrp.a carregava.
Quando a sua querida mula:ta tardava em lhe restituir o mosquete carregado, divertia-se Mandú-assú, em esbordoar com o.
vareJao, os gentios canoeiros que se aventuravam até o seu
alcance. A cada bordoada ou tiro de Mandú-assú, era um gentio que mergulhava nas águas do alagadiço, para não mais
voltar. A mulher, por sua vez, enquanto o marido apontava e
atirava, quebrava com o varejão, cabeça, costela ou os espinhaços de gentios, pondo-os fóra de combate. Tanto a bravura
como ia coragem dêsse ca'Sal, que se ria às gargalhadas ao
pô..J.as fora de luta, pelos golpes do varejão ou pelo tiro do
mosquete, apavorou o gentio de tal modo, que foram atingid~os
pelo pânico, abandonando precipitadamente a luta, afundando-se no carandizal. Mandú-assú e sua mulher', com mais cinco
canoas de combatentes, internaram-se pelos pequenos canais
do alagadiço; carregando sôbre os fugitivos. Alguns foram ai-
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Os paiaguás, nessa luta, foram coi;ripleta-

Eram Manoel Rodrigues ·e sua mulher, dois pauilistás de
muito valor e coragem, a ponto de empólgar as duas facções,
impondo sua vontade e sua decisão.
•

•

•i

•

•

1

~

~

'

~

Isso encorajava. o~ combàtentes. E p~l~s .golpe~ m9rtífe~os
~egµidos de gargalhadas, desmoralizaram .e in~imidaram o gentio canoeiro.
Manoel Rodrigues do Prado e su~ mulher, foram em Cuia...
bá, à chegada d~ monção, muito f~tejados e pr~senteados,
sendo considerados verdadeiros heróis.
Manoel Rodrigues, anos depois foi estupidamente assassinado por um indivíduo vagabundo, maltrapilho e sem valor. O
corpo de Mandú-assú foi sepultado na Capela de N. S. do Rosário, junto à porta principal, contíguo à sepultura de sua heróica
mulher, que ali o precedera, havia alguns anos.

Estrada para Goiás... Monção assaltada

•

Até 1738 hão
entre
.- ·existia ainda estrada de cotnunicaçãa
.
·c uiabá e Goiás, em cuja região h~viam s.ido descobertas vári.as minais de ouro e de pedrarias, nas proximidades das quais,
eram ·erigidas capelas e arraiais prósperos, que rapidamente se
desenvolviam. Notícias das descobertas de Santa Liizia, cuja
capela fôra construida no sopé da serra do Caiapó, com a invocação dessa milagrosa Santa, eram minas de inexgotáveis
filões. Outras ainda de mais relevância, foram divulgadas
sôbre abundância de pedras preciosas, nos rios e nos riachos tributários do rio Araguaia. As minas do Vale do Cuiabá estavam produzindo pouco, quasi não compensando as despesas
com .as atividades d_as lavras já cansadas. Era imprescindível
a abertura de uma estrada de comunicação para as duas reg1oes mineiras. Essa ligação teria de .atr.3/vessar com muitos
riscos, matarias brutais, território da nação dos índios guatós
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que v1v1am isoladas, mas que sempre defenderam seus domínios. Ou cair nas garras dos tigres negros, - J aguaruna abundantes naqueles ermos, onde não fôra ainda interpenetrado, pelas bandeiraS apresadoras. Daí o esfôrço do Ouvidor
dr. João Gonçalves Pereira, em animar as pessoas interessadas,
a empreenderem essa emprêsa de grande futuro, e realizá-la em
curto prazo. Prometia aos que executassem a árdua e perigosa
tarefa., g;ra.ndes honras e mercês em nome de Sua Mages;t ade.
O povo, com a melher boa vontade, concorria com seu trabalho e com as oitavas de ouro que podia, para a abertura de
uma estrada larga e boa.
Foi pioneiro desta grand.i~~ obra, o sertanista Antônio
Pinto de Azevedb, que a ii:tlciou e a terminou, sempre com
bastantes trabalhadores, que venceram com galhardia, todos os
perigos.
Em setembro, regressaram todos à cavalo, trazendo tropa
solta e manadas de gado bovino, que lá adquiriram. Foram
essas as primeiras manadas de boi e de cavalos que entraram
em Cuiabá, embora estivessem os campos de vaoaria, no itinerário das monções, coalhaqo$. de bovinos e eqqinos sem don~,
como sel~agens que eram, excedentes da grande criação das
tribos guaicurus, donos daqu,~la_ zona forrageira. Em Cuiabá
não havia ainda bois e nem cavalos.
Com o deslumbramento das riquezas em ouro e pedrarias
preciosas que viram em Goiás, colhidos, segundo disseram, em
minas inexgotáveis, despovoou-se Cuiabá, transportando-se os
camaradas de lavras e seus proprietários, para o Eldorado goiano. Deixando ~ suas Javra8 e propriedades em completo abandono, Cuiabá, ficou quasi deserta, pois nela só restaram sete
homens brancas, que eram sacerdotes seculares e alguns clérigos; os tapuia•s que serviam a êstes senhores e alguns taipiunas,
como guardas das propriedades de seus donos.
Elevou-se nessa ocasião o preço de cada escravo, vendendo-se uma tapiuna por quhihent~ oitavas de ouro.
No ano de 1735, no

seu primeiro mês, chegou de São Paul0,

0
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uma grande monção, com suprimentd.S de gêneros alimentícios
e fazendas para as populações de Cuiabá e das minas de Mato
Grosso (Santana), nome da última mina descoberta. Esta,
ainda em plena atividade, sem ser perseguida pelo gentio, continuou prosperando..
Mas a monção de muitas embarcações carregadas de mercadorias e de escravos para os negociar nas ,minais, por bom
preço, saída de São, Paulo em janeiro de 1740, fei V:iolentamente assaltada pele:> gentio canoeiro, que de surpreS,a, surgiu
à frente da frota, cuja guarda não teve tempo de a defender.
O gentio, sem luta, apoderou-se de quatro grandes barcaças carregada1s e de toda a escravatura, composta de negros e de índios que iam para os mercados, deles carecedores.
O cabo dessa grande frota, era o ituano da projeção, J oaquim Gonçalves Meira, e de tradicional famíliia, sertanista
bandeirante de valor, que em várias ocasiões havia dado provas
de sua bravura.
Êste valoroso chefe, que viajava no centro da frota, quando
percebeu o que estava acontecendo. impeliu sua, eanoa para a
cauda da monção, d.e onde saiq em várias embarcações da guarnição e com o pessoal da escolta. Retnou pq,ra emparelhar
com a esquadra paiaguá, envolveu-a, assaltou-a a tiros de
Hrcabuzes e retomou as barcaças e os escravos, que haviam
apreendido. Morreram dos paiaguás muitos elementos, qu_e se
podiam avaliar, pelas canoas vasias que ficaram vogando na
torrente.
A escolta perdeu os remeiros de ·seis canoas e oito companheiros combatentes. Continuaram a navegação com a escolta
reorganizada e com o preenchimento dos claros. O pessoal
estava eletrizado pcla demonstração de valor e de bravura de
seu chefe, Joaquim Gonçalves Meira, que viram, em dado momento, em falta do remeiro de sua canoa que fôra abatido, remando e combatendo ao mesttno tempo. Como tivessem ns gentios que se afaS.tàrail) com suas canoas, voltado à luta, atirou-se
novamente sôbre êle.s, matando muito.s e desarmanào os que
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dele mais se aproximavam. Lanças, arcos e tacapes juncavam
o fundo da embarcação do chefe. Os paiaguáa, sentindo sua
derrota, empreenderam precipitad~ fuga, sendo ainda alcançados por algumas salvas de fuzis~ Esses armamentos indígenas., tomados em lutas das mãos dos canoeiros
paiaguás, fo•
ram levadds como troféus· e expostos à admiração do povo, no
peristilo da Casa da Câmara de Cuiabá.
Continuavam os p,aia:guás na faina de destruição de frotas
dr: mercadorias, aldeiamento das minas e fazendo tôda sorte de
t ropelias em todos os rios, lagoas, canais e corixos, na vastidão do Chaco de Pindorama. Outra denúncia de maior gravidade era a de que os Padres do Par~guai, troc~vam eom os paiaguás, mercadorias e bugigangas, por armas e cartuchame, que
até essa data não possuiam. Uma comissão foi enviada para investigar e' entràr- e,m entendimentos com as autoridades espanholas, no sentido de que, com os paiaguás, não fô~e entabolado nenhum comércio des.sa ordem.

Entendimentos com os guaicurus
Mas o esfôrço de todos, era a total extinção das tribos
paiaguás, para que pudes$e reinar tranquilidade :na Vila, nas
minas e nas aldeias. Havia um meio, que conseguido, resultaria num poderoso refôrço: seria uma aliança com os guai.c urus, que haviam, há te:mpo, rompido com os paiaguás.
Pana procurar os guaicurus em suas aldeias, e com êles
entrarem em entendimentos, no sentido de se aliarem aos paulistais contra os paiaguás, reuniu-se a Junta Governativa, ficando resolvido que fÔssé organizada uma tropa armada, para.
desempenho dessa missão.
Os guaicurus estavam sempre em loucas cavalgadas pelo
va'sto campo da vacaria, ou no Fecho de Mo.rr0s, próximo das
roças dos gentios sedentários, que êles assaltavam, fazendo-os
colher e entregarem, mesmo antes do tempo, o mantimento
que plantavam e as igaçabas de ,mel, que e~tives·Sf:!in armazenada!.
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Os· guaicurus,. poucas vezes armavam seus abrigos provisórios, nas margens do rio Paraguai.
Novamente voltaram os cuiabanos às atividades, para extermínio dos cavaleiros. Rocorreram à Junt~ de Cuiabá, com
amargas queixas contra o gentio cavaleiro. A Junt a deferiu
os pedidos, e determinou fôsse preparada uma esquadra para
e-xterminá-los.
Afim de dar cumprimento às determinações da Junta, foi

organizada com cento e quarenta combatentes, a expedição de
guerra, sob a chefia do sertanista José de Medeiros, que várias
vezes já se en-eontr.ara em eombate com os gentios c~noeiros
e mesmo com os gentios cavaleirós, com os quais, ia agora
procurar entendimento.
A fro~ d~ guerra, soo o com@do de Medeiros, constava
dE: doze grandes canoas de combatentes e de impedimenta; armas e munição em quantidade; artigos diversos para presentear e trocar com o~ aborígenes.
0 1s pre~entes eram bugigangas para os engodar. A comissão cabta a parte dipiemática,
que consistiria mais nos engodos, do que da melíflua linguagem que usassem oo seus membros.
Chegada a frota à zo:na ocupada n:a ocasião pelos guaicurus,
baixaram à margem dois paulistas, acompanhados de um guaicuru aprisionado num encontro, e que em Cuiabá servia como
eserava de wn paulista. Era êle o intérprete çla comissão.
O escravo guaicuru procurou a aldeia e previniu o Cacique
da ·c hegada da esquadra, que embicara em uma ilha fronteira,
e que o comandante da expecli(ção desejava ofe.recer-lhe presentes, bem como entabolar alguns negocios. Os dois paulistas,
para garantir a sinceridade do convite, ficaram como refens.
O intérprete trouxe a resposta de que o cacique não conçordara,
pois tinha razões para não confiar nos propósitos pacíficos dos
expedicionários, pois de tôdas as vêzes que procuraram aproximar..se dos paulistas, saíram sempre traídos, ludibriados e
maltratados. Propôs, por inter,médio do ·guaicuru intérprete,
para os dois índios portadores da resposta, ficassem na ilha
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como refens e que êle, Medeiros, viesse ao campo lhe falar.
Os refens eram dois guaicurus mutilados, sem mãos e sem
orelhas.
Foi o capitão Medeiros à presença do Cacique, fazendo-se
acompanhar pelos dois gentios refens.Esse lindo gesto do chefe
da frota, agradou ao Cacique, que ordenou fôssem os doi's expedicionários entregues ao seu chefe. .E ra .sinal de recíproca
confiança.
Saudaram-se amicalmente, os dois chefes. O capitão Medeiros presenteou o Cacique e os gentios do séquito e a tôdas as
mulheres que o .acompanharam,, ·com baetas vermelhas, chitas,
baí?retes, pente&, :facas, tesouras e outras bugigangas. A essa
liberalidade, correspondeu generosamente o Cacique, oferecendo cavalos, bois, carneiros, na certeza de que não seriam transportados.
O Cac,ique ofereceu aliança, para faz,er aos paiaguás·, guerra de extermínio. Também contra os ·castelhanoss, se isso os
interes'Sasse. Concluído o tratado verbal de aliança, foi ali
plantada uma ·grande cruz, aos gritos de Viva El-Rei de Portugail, que o peSisoal da ilha, ruidosamente acompanhou. Com
'
essas demonstrações d:e júbilo, recolheram..se ca:da qual a seu
campo.
Ao alvorecer do dia seguinte os combatentes paulistas
atravessaram des1armados para o campo guaicuru, levando panos e missangas para permutar com o gentio. A êsse tempo,
mulheTes nadavam rodeando a ilha, penetrando nas embarcáções e visitando o pessoal que ficara de guarda, na frota embicada. Em terra, continuavam os paulistas trocando por animais de porte, suas teteias e fitas .
1

O capitão Medeir~, quando viu seu pessoal tão descuidado
no meio de guaicurus armados, ficou apreensivo, mandando
que fôsse um cabo à terra para fazer recolher o pessoal. Era tarde. Nesse momento entraram em cena os tacapes dos guaicurus,
assim como Janças, matando os- paulistas que confiaram demasiadamente na promes•sa que fizeram, com as m,ãos estendi- .
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das para a Cruz, que haviam ali chantado de aliança e fidelidade.
O capitão Medeiros., que estava obServando, inquietou-se
quando notou estarem os soldados da ilha e do campoJ embaralhados com o gentio. Mandou assestar um peça de artilharia, disparando uma granada de chumbo miudo. Em terra
ces·so-q. o tumulto e a matança. A fumarada do tiro e da explosão da granada, não petrnitia fôsse avaliado o número de mortos. Quando o campo clareou, viram-no alastrado de combatentes paulistas mortos, e vasio de guaicurus, que haviam desaparécido; as~im também as mulheres, que estiveram na ilha,
confabulando com a soldadesca. No campo da chacina~ jaziam
mortos cinquenta paulistas e cinco guaicul"us.
·
Ao pé da cruz, onde foi jurada a aliança, abriram uma
grande vala, onde foram sepultados os descuidados combatentes.
Com essa· notícia, regressou a esquadra, sem o ê~dto que
o povo e o govêrno de Cuiabá esperavam do valor dos homens
que integravam a emprêsa de boa amizade.

Novos assaltos dos paiaguás
Num arrojo de bravura e de desprendimento, o bandeirante Antônio Alves de Siqueira partiu para as minas, com
duas· canoas. Uma dela~ estava lotada de escravos, que levava
para as lavras.
Foram assaltadas pelos índios canoeiros no álveo do rio.
Essa pequena frota, quando defrontou com a dos paiaguás, no
rio Paragual, aportou no barranco suas duas canoas, onc;le foram logo cercadas pelo gentio. Um fogo rápido foi aberto
contra os selvícolas, que não puderam chegar à distância útil
para usarem seus arcQls,: Os tiros de mosquetes foram disparados sôbre objetivos visados e os impactos puseram fora de combate, grande número de paiaguás. Na canoa dos escravas,
íoi um preto atingido por utna flechada. Da frota paiagttá,

0
174

INCOLA E O BANDEIRANTE NA HISTÓRIA DE

S.

PAULO

175

CEL. PEDRO DiAS DE CAMPOS

um gentio gritou ,em catStelhano que tinha uma carta do governador para entregar ao capitão mór de Cuiabá.
Cessou o fogo e foi a missiva recebida. Contaram-se no
terreno, trinta índios canoeiros mortos e, na& canoas de Siquei,
ra, morrera um so escravo negro.
A êsse tempo a aldeia da mina de Mato Grosso fôra assaltada pelo gentio pai~guá, com os gritos característicos de gen..;
tios amotinados. Eram os que surpreendiam os habitantes,
com a invasão de suas aldeias, à calada da noite, matando-os
no interior de seus domicílios.
Atearam f'ogo às casas e aos ranchos, reduzindo-os a cinzas. Aprisionaram os habitantes que procuravam fugir, apoderando-se do que puderam levar, após haver o fogo consumido
todo o ar.raia!. Sô escapou da destruição ~ C1a:pela de Santana,
que era construida de adobos de argila.
Há longo tempo que de Cuiabá, não partia para São Paulo,
monção levando p·àssageiros e ouro para os cofres reais, pois
as minas jaziam em abandono. As simples bateias, pouéo colhiam do nobre metal, e nem em quantidade suficiente para
que o fi~co ~timulasse para as habituais remessas.
Não havia portanto ouro dos quintos, em tal abundância
a ser carregado para o reino. Assim, os cofres de Sua Magestade El-Rei estavam vasios, pois os gastos continuavam no
rítmo anterior. Mas ·e m 1770, uma frota de oito embatcações
espaçosas, foi aprestada e partiu, levando para São Paulo ouro
dos quint~ e algum1 pertencente a particuJares, que regressavam, deixando de vez as minas, qqe mais e mais se esgotavam.
Os paiaguás, que após o saque e o incêndio da aldeia de
Mato Grosso haviam desapavecido, internando-ise nas regiões
espanholas, não dando mais sinal de sua e~stência, ressurgiram nos corixos do pantanal, assaltando uma canoa de~sa
frota, que se atrasara, e para abreviar o caminho e alcançar a
m:onção da qual se despegara, afoitara-se pelos corixos, contanto que continuassem livres dos belicosos paiaguás. No entan-

to, após terem atravessado um capão de carandás, depararam
com um grupo de índios can:oeiros. que de outro .Jado~ ocupava-se em moquear carnes provenientes de suas caçadas.
Er:am a canoa e seus tripulantes 1 chefiados pelo sertanista
sorocábano, Vicente de Oliveira Deme, o qual, refeito. ràpidamente do espanto causado, providenciou a defesa. Os índios
canoe~ros não tiveram tempo de ocupar suas igaras, amarradas
a algu~s metros. Forçados 'ª combater em terra, diis:p araram
suas setas, que sibilaram., cortando o ar morno das paragens
alagadiças. Três paulistas foram nessa primeira saraivada,
gravemente feridos. Não tiveram os gentios, tempo para novament~ retesarem as cordas de seus aré0&. Vicente de Oliveira, que também fôra ligeiramente ferido, determinara um
fogo cerrado contra os índios canoeiros, fogo êsse feito à curta
distância, atingindo-os. T.ôda.s as· -Palas disp~ada~, fizeram impactos nos corpos dos páiaguás, matando-os. Antes da fuga
que empreenderam, mais da metade do grupo que enfrentara
os espedicionários, fôra abatida.
Terminada à peleja, contaram os paulistas vinte cadáveres de gentios estendidos no lamaçal. As canoas dos bárbaros foram inutilizadas e os pedaços jogados nas águas do corixo. Entre· os paulistas, não houve mortos, porém, to·dos apresentavam ferimentos pelas pontas dais flechas. Prestados os
primeiros socorros, aos atingidos na luta, afastaram-se à fôrça
de remos, do loc~ onde os cadáveres atrairi·a tn pelo cheiro de
sangue, ahima~s ferozes, o que convinha evitar.
Rareavam os assaltos de paiaguás às monções que navega;va:rn no rio Paraguiii.
As amiudadas perseguições ao gentio canoeiro, diminuira

o efetivo da grande Nação, que agora levava seu corso à outras
paragenis, para continuar satisfazendo seu pendor guerreiro e
seu ~írito de elevada belicosidade. Amarravam nas enseadas suas embarcações de guerra e procurav~irn em terra não
interromper suas atividades rapineiras de corsários do •sertão.
'Distraiam-se, saqueando, destruindo aldeias pelo fogo., ata.
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cando fazendas e depredando as roças, os sítios, que pontilhavam 'º caminhCil das minas.
Em 19 de março de 1771, assaltaram no baixo Cuiabá, a localidade do, Cruará, aprisionando alguns escravos, tapuias, gentios e negros. Saquearam as propriedades. Perseguidos e dizimados procuraram outra zona, onde cometeram audacioso
assalto, que se verificou na Passagem da Lavra do Médico, localidade distante seis léguas de Cuíabá. Apanhados de i;urpresa os habitantes do lugarejo, pelo ataque inopinado do gentio, estabeleceu-se um entrevero à tacape, que os íncolas manejavam contréi'. fo:ces, machados e cacetes, que os moradores
arrancavam das cêrcais das hortas e da galharada dos roçados
novos, para se defenderem dos terríveis aborígenes e expulsá-las daquelas paragens.
y

A ê-sse tempo, alguma~ tribos dessa nação be1lícosa e nômade, passaram definitivamente para o território do Paraguai,
onde logo depois, começaram suas tropelias contra as vilas
cacstelhanas, 1Sendo o govêrno obrigado a mover guerra de extermínio contra elas. Outras tribos paiaguás ficaram ainda imperando nos vales do São Lourenço e CuiabáJ Dos quatro homens que chefiaram a luta de defesa da localidade, contra os
canoeiros, só restou Antônlo Luiz da Rocha, que posteriormente
exerceu o cargo de Capitão Mór da Vila da Lavra de Médico.
Nessa localidade, ficaram rsepultados os três outros sertanistas
e quarenta e um escravos negros e índios, pertencentes àqueles senhores. O Registro local, fixou com detalhes, êste horroroso combate.
A notícia dêste aissalto do gentio paiaguá, repercutiu dolo-

rosamente na Vila, onde os três sertantstas mortos, eram admirados e estimados.
A população no mesmo dia soube do ocorrido, recebendo
a notícia com indignação e horror. O povo organizou com urgência, uma expedição armada, que saiu no encalço dos atacantes.

O valoroso sertanista Antônio Cruz da Re>.cha, que lá se
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achava com seus t.apuias e tapiunas, atirou-se c.om esse pessoal
num rápidQ e rude coritra-ataque, a fim de permitir aos demais combatentes, tempo de se armarem, para rechaçar de vez,
os atacantes de suas propriedades. Pouco depois, a Antônio
Luiz, alinharam-se dezenas de valorosos combatentes. Entre
êles, José Francisco de Almeida, José Luiz Francisco,
Francisco de Campos ·e Luiz Rocha. Entraram êstes sertanistas com seus escravos, como um ariete no campo.. da luta encarniçada, em qu.e se misturavam es gritos da turba selvática,
às vociferações dos paulistas, à cada cabeça de gentio que estalava. Ao lado de seus chefes e ao derredor, caiam com os
crânios despedaçados, a flor da escravatura negra, e também
alguns selvícolas agregados da fazenda. Em duas horas de lutas sem trégua, ficou o chão da clareira do arraial, juncado de
cadáveres; o terreno que e sangµe ensopara, tornara-se l~a
barrenta. A luta cessou com a fuga dos índios remanescentes,
que deix·a ram o campo lastreado de cadáveres.
Afundaram pela mata a dentro, indo atacar um quilombo
de tapiunas fugidas de seus donos - homens, mulheres e crianças - quasi todos de Moçambique ou Benguela, identificado3
pelos pandeiros e tambaques que encontraram lá. Arrasaram
a aldeia de cêrca de duzentos hapitántes pretos, matand'O todos
a golpes de taoape, pois, um ano mais tarde, caçadores que chegaram a esse tétrico local, notaram naiS ossadas dispersas, todos
os crânios partidos.
Foram êstes e os da Lavra do Médico, os últimos ~ssaltos
dos paiaguás, fic~ndo daí por diante todos os ataques, depredações e massacres, por conta dos bororós e dos caiapós, que se
aproximaram das aldeias do V ale do Cuiabá, a póts o sumiço
dos canoeiros, onde passaram a exerçer as suas m.alé·ficas atividades.
A grande nação Paiaguá, com seu efetivo muito reduzido
pelas batidas que as bandeiras punitivas lhe faziam, e com
as caçadas oficiais que se amiudaram, e que por tantos decênios enfrentara eom sucesso, de um lad0 e do outro do caudal
do Paraguai a fúria dos castelhanos e dos paulistas, a.presta-
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ra-se para abandonar .definitivamente a Pátria de seu nascimento, e o território que lhe pertencia.
~
Em 1780 entrou ·na grande lagoa Gaiba, cujo álveo litn:ta o Brasil com a Bolívia, a frota paiaguá em retirada. Sa:!:ra
dessa lagoa e penetrara na lagoa Mandioré, de onde, pelos corixos furara pela região do Caracará. A frota dêsses canoeiros
foi vilsta pela última v:ez à aTtura da Aldeia extinta dos·· Ataés,
navegando o rio Aragua:a, pró:x:imo da barra do TocaRtins,
perdendo-se daí por diant~, o contacto com êsse bravo e belicoso g·entio, que desde 1719, destruira e atropelara, quasi tôdás
as expedições, monções e bandeiras que navegaram em demanda de Cuiabá.
Nos campos da Vacaria, ficara o povo guaicuru, cada vez
mais atropelado pelas bandeiras de guerra e pelos militares e
civis a~salariados, com autorização de dar-lhes caça, onde quer
que os encontrassem. Os guaicurus resistiram até à morte do
último elemento representativo dessa raça heroica, que tanto
dignificava o Brasil.

4~ª

PARTE

Exterrnír:tio da grande naçao
Cadeueós índios cavale·i ros
(guaicu·rus)

,

. cAPrruto 1

Atividades dos guaicurus nos alagadiços e nos cáudais As iníquas atividades dos irmãos Lemes - Início dos as. saltos conjuntos das duas nações corsárias

ONTINUAVAM os guaicurus no seu ativo corso
no campo e os paiaguás no elemento líquido, quando em 1719, começaram a surgir da embocadura do Anhembi~ sucessivas
caravanas de muitas embareaç.ões que iam
sendo destrufdas pelo gentio canoeiro·.

I

Também de outros afluentes, desembocavam expedições e bandeiras que
logravam ·atravessar para a planície.
Aí, era a vez dos
índios cavaleiros projetarem sôbre os invasores, suas
arrasadoras cargas, das quais, ás vêzes, nenhum dos elementos
escapava. Em princípios dêsse ·ano, uma grande expedição
fôra esmagada pelo pêso da cavalaria íncola e seus corpos estavam ainda sendo descarnados, quando outra mais numerosa,
entrou na embocadura do rio Pardo e navegou para a sua nas'Cente; iam em busca de outros canais e caminhos, para as fabulosas minas de ourô, que estavam sendo descobertas nes ínvios
sertões. Sem qrientação, informes seguras ou roteiros, aventuraram-se a uma caminhada sem pontos de referências ou h)dicações exatas, para um inseguro· obj etivo. Esta caravana, ao
1
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atingir a corredeira que se interpunha à navegação, estacaram.
Não havia entre êles quem atinasse no momento, como resolver a travessia. Indecisos, baixaram à terra e procuraram reconhecer o terreno nas margens do caudal. Cêrca de trezentos métros além, encontraram água suficiente. Deliberadamente se dispuzera.m os e~pedicionários, a fazer o arrastamento das canoas, para depois r-einiciarent a navegação, rio acima,.
até onde fôsse possível.

Já em movimento a tarefa, empregaram nela tôdas as eneF.gias, num perfeito conjunto, com as cordas cruzadas nos robustos peitos e presais nas proas dos barcos, quando alguém
lembrou que o rítmo de uma canção, muito ajudaria e amenizaria o trabalho. E para arreliar o emboaba, um homem do varejão iniciou curto refrão que ecoou na campina sem horizontes: "urn, dois, três, quatro, cinco, seis,· a mulher matou o
1narido, p'ra casar eom português". Todos sabiam que o canto
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OUAICU~US

(Do livro ''Terra Natal", de Dom F. de Aquino Corrêa)

Pendurados ao dorso e às brutas crinas
De ga.ranhões selvagens, que aos pampeiros
Vencem na fúria, os índios cavaleiros
8atwrn a ter1'a em horqas peregrinas.
Guaicurus! que terror pelas campinas.!
Já troa ao l,onge, nos despenhadeiros,
O atroz quadru.pedar de pés ligeiros,
E o resfotegar de túmidas narinas!
Ei..los./ E a monção, que erra campo fora,
E o cervo que alem pasta, embevecido,
E o f~minto jagitar, que vai à caça,
E o ~brejo e o rio, tudo se apavora,
Tudo e$lremece ao hórrido estrupido
Da cavalgata bárbara que passa!
'

é sempre• necessário na conjúgação de esforços. A cada pala-

vra,. as cordas de todos os barcos se retesavam e a canoa "avan·çava rápida, a cada puxão. Para tr·a~ ia ficando profundo
sulco que a quilha das embarcações iam deixando. Não obstante a alegria de estarem corajosamente vencendo êsse grande
tropêço, os olhos de todos se aprofundavam na vastidão dos
campos, alertados pelo que ouviram sôbre os cavaleiros e pelo
tétrico quadro que lhes ficara,, do que viram ao cair da noite
anterior, na barranca do rio Pardo.
Estavam repousando da canseira no arrastamento, quando
um angustioso grito, a todos alertou: "guaicurus"! "guaicu1

;r.us "! O pavor os desorientara; em vez de correrem todos pªra
as canoas e nelas se abrigarem, dispersar·am..,se pelo campo.

Uma só canoa pôde escapar com quatra trip\llantes.
A massa da cavalaria em furiosa carga, chegara até êles.
J~ frertte tjnha, tangida pela ponta das lanças dos cavaleiros,
uma grande manada de gado em estouro, arrasando tudo que
alcançava. Atingiu os expedicionários apavorados, que sumiram no turbilhão. Passaram os bovinos, despedaçando com
seus afiados cascos, carnes e ossos de tôda aquela gente; atrás,
numa efu-urdecedora gritaria, os guaicurus, em tremenda carga,
voltejando as aguçadas lanças, que de passagem, abatiam os
poucos que, num esfôrço supremo, procuravam se ajoelhar,
para defenderem a vida.
Thcondia-se já a turba desenfreada na orla do horizonte,
quando a trote laTgot cheg~ram as mulheres cavaleiras, para
darem os golpes de misericórdia e pilharem os cadáveres informes,. pelo esmagamento. Com a retirada das megf?ras, enlam-
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buzadas na sangueira, tudo se aquietou, voltando a reinar
m onótona solidão. E, a não ser o lamaçal de sangue que
manchava larga faixa da campina verde, nada de anormal se
podia notar.
Ao longe, banhada pelo sol, a canoa dos quatro redivivos
remando no álveo do pardacento caudal, sumiam-se, confundindo-se com a côr da corrente que a arrastava para a foz. Alí,
uma frota de muitas. embaFcações navegava rente à margem
esquerda do Paré:lná. Ao defrontar com a embocadura do rio
Pardo, pronunciou um arco de círculo, e nela penetrou: Viram
quando saía a pequena embarcação dos remanescentes da infortunada caravána, cujos ca<;láveires a €SSa hora, secavam dilacerados ao sol, na vasta campina, ou es.tavam send0 devorados
pelos grandes bandos de urubus, que nos alagadiços das margens dos dois rios, só se ·a limentavam dos vermes das gretas
que a soalheira abria n os terrenos frouxC>S dos brejais, ou disputavam as raras· carniças dos animais ·silvestres, restos abandonados pelas feras saciadas.

1..

As iníquas atividades dos irmãos Lemes
Era a bandeír·a d os irmãos João e Lourenço· Leme, que
demandava Cuiabá, onde iam tomar posse dos cargos para os
quais foram nomeados pelo governador Rodrigo Cesar de Menezes; Lourenço Leme, para cobrador do imposto dos quint os
e Q seu irmão J ·óão Leme, parra mestre de ·c ampo- guarda mór
das minas.
1

1

Eram êsses dois homens odiados, p or serem maus e perversos. Os quatro sertanistas da expedição
destruída, já O'S
.
conheciam pelo i;nuito mal que aos seus escravos e aos aldeiamentos selvícolas, haviam causado em suas entradas. Foram os
sertanistas, com sua canoa, incorporados à frota dos Lemes e
com ela subiram o rio Pardo, passando pelo local onde os restos de seus companheiros apodreciam, devorados pelas aves
carnívoras, depois de terem fartamente alimentado todos os
felinos da vasta zona alagadiça. O fétido- da sanguej.ra nau-

A massa da cavalaria
em furiosa carga, chegára até êles. Atingiu os
expedicionários apavorados, gue sumiram no turbilhão. Numa ensurdecedora gritaria, os guaicurus voltejando as aguçadas lanças, ab•tiam os
poucos que podiam se
suster de pé.
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seante, causava tonteiras nos homens da tripulação, que aceil e. raram as remadas e os golpes rápidos de varejão.
Após um mês de extenuante viagem, na qual foi grande
o padecimento dos homens empregados como tripulante·s, cujos
varejões se enterravam no leito frouxo do rio, e depois aqastando as grandes bar<=as carregadas de mercadorias, com o pêso de
quinhentas e mais libras, até entrarem na barra do Sanguesuga.
As vêzes eram postos em ação para estimulá-los, o relho
de seis tentos largos de couro crú que estalava no ar, amedrontando-os. Eram os tapiunas e tapuias, o maior número dos que
n1anejavaµi o re.m.o e o pesado varejão. Alcançaram o rio Coxim, também de leito barrento e viscoso, segurando as barcas,
e, finalmente, o Camapuam, após haverem arrastado duas léguas a frota inteira, desde o rio Pardo até aquele. Estacionou a
bandeira entregue· aos cuidados dQs respectivos cabos~ encarregados de colherem as roças e lançarem outra'S sementes, enquanto os dois Lemes, escoteiramente, foram a Cuiabá para
assum.i rem as funições de se·u s cargos. João Leme regressou
a Camapuam, poucos dias depois, a filn de dirigir a colheita e
fazer arrecadar o fruto.
Os dois irmãos, chegados à Vila, assumiram seus cargos,
tornando-se, por injuhções de Rodrigo Cesar de Menezes, verdadeiros flagelos para a população de Cuiabá. Logo à chegada dêsses homens de arrevesada índole, cruéis e poderosos,
cheios de inconvenientes caprichos, desmandaram-se e ultrapassaram as raias da decência e da moral, cometendo atentados
até contra a natureza humana. A cobrança dos quintos do
ouro, faziam-na com violência e por meios brutais.
Procuram expurgar das minas todos que não eram pau- .
•
listas, para evitar, diziam êles, um conflito como o que se dera
em Minas Gerais, entre paulistas e emboadas. O capelão da
colonia que interferiu com o fim de obstar tantas iníquas loucuras e fazer cessar procedimentos atentatórios à moralidade da
Vila, foi atirado por um capanga do bando dos Lemes. A bala
destinada ao sacerdote, atingiu .o utra pessoa, também, por motivas particulares, desafeta de um deles. ~ste, anteriormente,
,.

•
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quando assistia ao santo ofício, fôra cpicoteado dentro ào templo, ao lado do sacerdote que oficiava a missa.
Por fim, també~ contra êles, as autoridades se voltaram,
processando-os e procurando prendê-los. Fugiram à ação d~
justiça, sendo um deles assassinado nas matas de Araraitaguaba e o outro entregue à justiça da Bahia, onde foi processado
e executado.
"

.

Início dos as~ltos conjuntos das duas nações corsárlas

O prelúdio dos assaltos conjuntos das duas nações aliadas,
paiaguás e guaicurus, data da primeira batalha travada próximo à barra do rio Pardo, na qual foi a grande esquadra de
J erônimo Bueno, com cêrca de mil e quinhentos combatentes,
totalmente destroçada. Nessa ocasião, os guaicurus já eram
aliados dos paiaguás, apoiando-se mutuamente.
É de notar a quasi lealdade com que o gentio combatia,
quer entre êles, quer com os paulistas, os quais eram por êles
odiados.
Lutaram .os íncolas contra O's paulistas até o seu próprio
exter.J;nínio, mas sem lhes infringir torturas de ·qualquer natureza. As vêzes, etn represália, sacrifica:vam os prisioneiros,
rnas sem nenhum requinte, matavam-os a tacape. Os caiapés
e os bororós, muito mais tarde, é que começaram a imitar as
perversidades, friamente praticadas pelos brancos, contra gentios aprisionados. E foram os caiapós os primeiros a aprender
e a praticar atos deshumanos, contra a gente paulista, imitando-os.
Eis um triste episódio· que teve geral repulsa, até dos
. próprios apaniguados. A expedição dos Lemes, que recolhe•
ra os quatro remanescentes da caravana destruída pelos índios
cavaleiros, demorara no Catnapuam, para reajustar a frota e fa·
cilitar a João Leme, tempo para assistir ao início da colheita
de suas roças. Alí, o serta;nista João Leme, logo que fôr~ iIJ..vestido no cargo de Mestre de Campo, sediou junto ao pessoal
de sua frota. Próximo dê,sse local .acampou, ~ambém, ~ nação
Caiapó, eom tribos dispersas pelo v::ale do Camapuam.

-

s

~

~
~

.g

--:

-

&.-

~·

---

_./
... João Leme mutilou antes de lhe dar a morte ...

Era grand.e a c.om.itiva trazida por êsse· chefe. A maior parte pertencia à nação Tupi-Carijó. Em Sotoeaba, antes da partida, agregou...se a João Leme, uma linda :rno~a ,perten.c.e nte a.
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nma tribo carijó, que também se anexara à comitiva. Era a
índia realmente bonita e por todos cobiçada. Ela, assim como
o pai e um irmão, serviam diretamente ao chefe da esquadra.
Em Camapuan, João Leme descobriü que era traído pela carijó, a qual dava atenção a um rapaz também dessa tribo, no
que era auxiliado nas suas entrevistas, por um outro. tsses
dois rapazes eram integrantes da escolta de João Leme.
Irado com a suposta traição, num v:erdadeiro requinte d,e
atroz e perverso desígnio, ordenou a execução dos três culpados,
depois de receberem, ministrados pelo padre Antônio Gil, capelão da frota, os sacramentos da igreja. A índia e o rapaz
que a auxiliara em seus amores, foram mortos, a facadas, vibradas por João Leme, na presença de tôda a gente da expedição e das tribos visitantes - bororós e caiapós. Ao mancebo
carijó, preferido da jovem índia, sua companheira, acrescentol,l João Leme uma bárbara e humilhante tortura, fazendo-o
m~tilar ante,s de lhe dar a morte. Em !Seguida, no auge da
alucinação pelo atroz ciume, espumando de raiva e de rancoroso ódio, esquartejou-o com suas próprias mãos, dispersando
pelo campo, os membros sangrentos da inerme vítima.
:6:sse triste e repugnante episódio, foi observado pelos elementos das tribos sediadas nas imediações de Camapuam, e
tornou-se amplamente conhecido. Teve por tôda a parte, dolorosa rep.ercuss~o e serviu aos selvícolas, de estímulo e de exemplo para no futuro, tratarem os patdist.as com a mesma cruel..
dade.
Não tardou para que os caiapósl e mais tarde os mansos
bororós, atacassem e destruissem, ao redor de Cuiq.bá, casas
e roças de paulistas agricultores, matando os adultos e abrindo
as crianças ao meio; arranc~do os olhos de lindas jovens que
recalcitravam, filhas dos pacíficos lavradores. Isso tudo está
registrado nas Atas do govêrno daquela Vila.
É

assim que, com aquele triste

exe~plo,

induziu os caia·
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pós a assaltarem e a destroçarem os garimpeiros das minas
dos Remédios, matando oitenta e cinco pessoas. Destruíram as
lavouras de Agostinho de Faria e Castro e o sítio de Salvador
Rodrigues de Siqueira, matando mais de cinquenta trabalhadores, depredando a propriedade e praticando atos crueis, só comparáveis aos que João Leme praticou em Camapuam, à vista de
todos. Alí, até as criancinhas de colo, foram nas mãOIS das genitotas estarrecidas, abertc\s ao meio e depois reduzidas a pedaços. E muitas outras propriedades foram tendo o mesmo
fim, até que o grande bandeirante Antônio Pires de Campos,
com a sua aguerrida expedição, destruiu essas tribos que se
tornaram mais crueis que os próprios índios cavaleiros e canoeiros. Agora, de novo aos guaicurus. Os guaicurus manejavam o remo com um destro paiaguá, nas torrentes, simhltaneamente com as suas atividades corsárias de cavalaria; nos campos, carregando com seus formidáveis esquadrões, sôbre as cara:v.anas, expéqições, monções e bandeiras, destruindo-a~ a ponto de que delas., só .r estassem as assadas dispersas nas macegas,
que logo as ocultavam, sob a exuberância de sua rápida e forte
vegetação. Ajudavam os paiaguás nas caudais, nas lagoas e
alagadiços, combatendo lado a lado e, às vêzes, com êle:s Ee confundinclo. 0 ponto predileto dêsses cadeueós, era o Fecho de
Morros.
1

..

Eram êles amigos dos paulistas e inimigos dos espanhois.
Embora cometessem muitas vêzes, atos insidiosos que muito
os prejudicavam, procuravam auxiliá-losi, quando era solicit ado o seu concurso.

Na fundação do Presídio Nova Coimb;ra, próximo do rio
Mondego, cuja guarnição era diminuta, foi reforçada com duas
tribos que acamparam junto da paliçada, à disposição do comandante. Outras tribos de guaicurus em corso com os paiaguás, estavam a êsse tempo agindo no rio Paraguai.
Em 1725, essas duas nações corsárias, juntas assaltaram
e destruiram nesse caudal uma grande irota, matando mais de
seiscentos combatentes; em 1726, ombro-a-ombro com os paia-
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guás, fizeram os guaicurus, grande mortandade nos mercadores,
que vindos de São Paulo, demandavam a praça comercial de
Cuiabá, pondo a pique as embarcações e fazendo grande leva
,de prisioneiro·s.

da região, para barganhar com os duzentos ,soldados, da guarnição. O comandante, ao saber das pacíficas intenções dos
guaicurus, determinou que antes de serem abertos os portões,
fôsse postada uma guarda de doze, no local em que o negócio
seria entabolado. Antes do início das barganhas, já a guarda
estava no local designado e só era esperada a ordem do comandante, para que o portão fôsse aberto. o· cacique Q.os cadeueós.~
acompanhado· d,e .u in guaicuru interpre,te, disse que .desejava
falar com o comandante. Introduzido no recinto, expôs ao
capitão Ribeii:o o temor das mulheres em negociarem com os
soldados, tendo perto uma guarda armada de fuzís, pelo que
pedia a sua retirada.
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Uma tribo guaicuru que agia no extremo dos Campos da
Vacaria, zona do gentio pareeis, à altura do Caracará, vi'ij uma
numerosa frota entrar na lagoa. Gaiba, fronteira a Santa Cruz
de La Sierra. Aguardou o seu regresso das aldeias dêsses aborigenes e, tomando lugar em, suas igaras, depois de haverem
deixado suas montadas entregues aos· peões da tribo, foram ao
encontro dos apresadores, atacando-os, matando-os e dando liberdade aos íncolas prisioneiros, que retornaram ás suas tab~s.
Em julho de 1730, um esquadrão de guaicurus, subindo
pelos campos enxutos do v~le do rio Taquari, chegou até à
aldeia do Curral Velho, onde uma grande turma de pescadores
secava peixes e lançava redes nas lagoas próximas. Os que
estavam em terra, sofreram o pêso da carga da cavalaria, morrendo muita gente; e os que estavam nas lagoas, foram aprisionados e por êles levados como tapuias.
Prestaram os gaiacurµs ;exeelentes serviços à guarnição
do entrincheitamertto milita.r do Fecho de Morros, construido contra os caStelhanos e cont;ca os próprios corsárfos da cavalaria guaicuru, os quais~ no momento se mostravam alJligos
e auxiliares.
Em 1735, assaltaram em Vila Maria, a fazenda de Domingos da Silva, matando desesseis pessoas e aprisionando muitos
trabalhadores.
Em maio dêsse mesmo ano, foi definitivamente fundado o
Presídio do Fecho de Morros, ficando sob o comando do capitão
de auxiliares, Matias Ribeiro da Costa, continuando como refôrço da guarnição, as duas tribos de cavaleiros guaicurus.
Um dia, em 1778, apareceu na frente do presídio, um grande grupo de cavaleiros a:rmaàos, trazendo nos esquadrões mui...
tas mulheres, quasi tôdas alnda moças'. Mais tarde chegou um
pequeno grupo, trazendo carneiros, ·p erus e peles de anim·ais
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O comandante ingenuamente, atendeu ao pedido e a guarda foi retirada por ordem do capitão Ribeiro da Costa. O cacique pedira com tal suavidade e delicadeza, que não havia
como negar essa solicitação. Os índios aproximaram-se dos
soldados e, em grande número os cercaram durante o n~gócio
de troca, que entabolaram. As mulheres, moças escolhidas
entre as mais bonitas da escravatura, reunidas alí em ·elevado
número, desembaraça.damente negociavam com os ma:Rcebos
da guarnição" convidando-oª depois, a repousarem em seµs régaços. As tramações continuaram .animadas entre homens,
por haverem as mulheres se afastado, para melhor e mais livremente barganharem. Algumas que pareciam entrjstecidas,
choravam, prevendo o desastroso fim que o negócio teria e o
que estava reservado a êsses carinhosos mancebos. ~stes continuaram tranquilos, atribuindo as lagrimas das amorosas criaturas, ao fato de terem sido por êles violent adas. Na sala do
presídio, o comandante, regozijando-se pela boa amizade que
o cacique aparentava, o entretinha, obsequiando-o com pequenos present es. O cacique colocará-se de modo a poder observar
o que fóra se passava entre a sua gente e os soldados. tstes,
sem nenhuma preqcupação, continuavam o idílio sem notarem
que ao lado de cada um deles, se posta:r;am dois gentios armados de facão. Pelo m-enos, Í$SO devia tê-los alertado, pois
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essa desleal manobra, havia, mais de uma vez, sido com sucesso
empregada.
Porém, a ganância do lucro na troca que fizeram, e as caríci~s das jovens; embotaram o seu espírito de conservaç.ão;
entregando-se, inermes, aos facões que pouco antes haviam barganhado. Com êles, foram suas carótidas serciadas, ainda de
olhos fechados nos ntacios colos das tapuias dos guaicurus.
Quando o capique observou o término da horroros~ traição,
despediu-se do comandante, que ainda lhe ofereceu outros mimos. Retirou-se com o intérprete. O comandante, da porta
onde ficara, ouvira o assobio do c~ique e o açoitamento dos
guaicurus e das mulheres, em montar a cavalo e retirarem-se
campinq a fóra,. em galope de carga. N0 pát~o do }\)resídio,
local da tragédia, esvaindo-se em sangue, mortos ou agonizando,
estavam cinquenta e quatro soldados degolados.
Onze anos após essa matança, apareceu novamente ao presídio., um esquadrão de cavalaria guaicutµ. Amarrqrarp os cavalos e chegara;,m para ehamar o comandante. Utn oficial da
guarnição, foi atendê-los. Queriam fazer barganha, _pois traziam vários cavalos soltos, com os quais desejavam fazer permutas. Em tudo foram prontamente atendidos, pois era propósito do comandante, atraí-los. para uma leal e duradoura aliança. Ehviou o comandante outro oficial, com um convite de
amizade, para aceitarem o almôço que lhes oferecia. Aceitaram o amável convite, parte do pessoal do esquadrão compareceu e outra, ficou, segundo afirmou o cacique, para segurar os animais. Sentaram-se à mesa e comevam com e comandante, que os mimoseou com presentes de alguma valia. O
cacique recebeu um rosário de missangas e um anel de prata,
com o que ficara muito contente, retribuindo com um lindo cavalo tordilho.
Despediu-se, ficando de voltar com sua tribo antes de duas
semanas. Antes, porém, de esgotar-se êsse prazo, esteve aquele morubixaba guaicuru, que no batismo recebera o nome de
João Lucínio de Albuquerque, acompanhado do cacique Emavidi Xané, em Santana de Mato Grosso, para firmar com os ·
paulistas dalí, aliança perpétua. Apareceram uniformizados

0

lNCÓLA E O BANDEIRANTE NA HISTÓRIA DE

$.

PAULO

193

e, com as autoridades, assinaram um têrmo de amizade e de aliança na paz e na guerra.
A primeira prova de boa harmonia, deram os índios, vecapturando os escravos fugidos do presídio, e os reentregando
ao respectivo comandante do Forte.
Para explorar o terreno e a confluênêia do caudal, bem
c.-omo a situação de, tôdas as elevações e morros no vale dessa
torrente, ·saiu uma esquadra de guerra, com cêrca de cento e
sessenta milicianos, comandados pelo sargento-mór de auxiliares de Cuiabá; a esquadra era composta de quatro grandes canoas armadas em ,guerra, chei~s de soldados,,. cêrca· de qµarenta
combatentes cada 'Uma, e várias embarcações de subsistência.
Dela foi nomeado comandante efetivo, o capitão Miguel
José Rodrigues. A partida deu-se em 4 de outubro de 1774,
saindo a esquadr.a de Cuiabá, singrando o São Lourenço. No
segundo dia da navegação, :foi a esquadra de encon~r-0· ã uma
grande frota d~ gentios em pé nas igaras e em atitude de com.;.
bate. A esquadrilha militar parou, alinhando-se com a barranca. Çom a solenidade regulamentar, foi içada a bandeira,
na proa da embarcação do comandante, e assim surgiu no grande caudal, cujas margens iam explorar.
A fanfarra tocou o sinal de ataque. Os íncolas vendo o
movimento da esquadra preparando-se para investir, retiraram-se para longe do alcance dos tiros, ficando em espectativa.
Da ~squadFa militar .s aiu uma canoa bem a~mada para parlamentar com os gentios e identificá-los. Foram chamados. Da
frota dos íncolas, saíram duas canoas cheias, que se destacaram,
remando para o local da chamada. Fizeram alto, declarando-se guaicurus e que queriam amizade corn os castelhanq~ e não
com .os paulistas, os quais não prestavam e usavam armas de
fogo.
Era evidentemente um equívoco, ou malícia dos selvícolas,
que foram aldeiad.os· dos castelhanos e sabiam estarem êles
armados de mosquetes, que usavam até contra os guaicurus,
quando invadiam as terras de Castela.
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Como os guaicurus não se aproximassem, a canoa retirou-se a fim de comunicar ao cbmandante a identidade dos gentios
e o mais que acontecera. Para que os índios fizessem deles
melhor juízo, mandou comandante deixar mimos e presentes
de objetos de utilidades, na barranca do rio. No dia seguinte
ainda não tinham sido retirados.

o

Ao raiar do dia, observaram da esquadra a partida de duas
canoas íncolas, bem arm~ãas e que entraram n-um eorixo, furando pata o interior do pantanal, as quais voltaram à tardinha,
trazendo dois caciques escoltados
por várias canoas bem equipadas. Próximo da frota paulista,
gritaram, alertando-os para atendê-los.
Eram os caciques da tribo
cadegueós, que na ocasião estavam com sua cavalhada de
montaria, abaixo do Fecho de
Morros. Agradeceram os presentes, mas não os retiraram.
Voltaram .para a margem, desaparecendo pelos canais. Na manhã
do dia seguinte ainda
estavam as utilidades
na barranca e nao se
avistava canoa alguma.

• . . retirou·se a frôta sob a

a~intante

vigilância dos cavaleiros guaieurus ..•
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Ccntinuou a frota a navegação rio abaixo, no cumprimento de
sua tarefa de localização de morros, nas proximidades do Fecho.
Em vários pontos, canoas de guaicurus acompanhavam o
deslizar da frota. No terceiro dia, foram alcançados. Nas
margens do caudal, esquadrões de cavalaria estendiam-se por
cêrca de uma centena de metros, observando todo o movimento
da frota, sem hostilizá-la. Cumprindo a missão, retirou-se a
frota, recolhendo-se ao presídio, sob a ac~ntosa vigilãnç.ia ,do~
canoeiro·s e ao mesmo tempo, cavaleiros gaicurus. No terceiro
dia do regresso da frota, avistaram na margern1 grande massa
de índios a cavalo, realizando voltejos, em primares de equitação. Evidentemente era um rodeio, pois tôda a margem da torrente, estava coberta pelas manadas, que se embalavam mugindo ou berrando.

-

•

,

CAPITULO II

Demonstração de antiu.de dos guaicurus. - Trabalhos
redobrados para os navegantes - Predicados físicos das
aborígenes - Fonnação de uma bandeira de guerra

:.

pouca distância, manadas de gado pastavam
tranquilamente, enquanto os gentios se divertiam em floreios de equitaçã_o. A frota
parou para observar o movimento dos índios, notando que evidentemente, realizavam um rodeio. Viram pouco depois, des'
tacar-se da cavalaria, um gentio cavalgando entre outros cavaleiros. Chegando à
margem apearam-se, adiantando-se o velho, que ~a a cacique
da tribo; foi êle cortejado pelo,cornandante, ·com aceno de boné.
E, como o índio estivesse descoberto para corresponder ao cumprimento, mandou logo buscar o seu barrete vermelho, ·que
era um dos mimos deixados no barranco. O comandante contente com essa aproximação, mandou um novo mimo ao cacique, o qual r-etribuiu o presente, com a oferta de uma reze um
carneiro. Retir;:tm-se os índios para fazerem a sua refeição,
prometendo uma visita ao presídio, para daí a três luas.
A palestra foi sustentada em português, pelo comandante e
em castelhano pelo cacique.

O relatório elaborado sôbre o desempenho da missão que
o levou até o Fecho de Morros, foi redigido com mais detalhes

e comentários elucidativos.
Decorridos mais de três luas, vieram os gaiacu111s. cumprir
·a promessa ·da visita ao presídio Nova Coimbra, trazendo um
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verdadeiro exército de mulheres, moças das mais bonitas, em
número elevado.
O comandante, embora quisesse entabolar com êles boa amisade, não os admitiu no recinto. Era ainda muito recente a
traição que levaram a efeito ne~se mesmo estabelecimento militar, no qual os guaicurus, e~godando os soldados com mulheres, degolaram cinquenta e quatro elementos da guarnição.
Entre os mortos, estavam o õfiçial e o cirurgião do presídio.
Pouco depois, nesse mesmo ano de 1782, foram os cavaleiros
dessa mesma tribo, assaltar a fazenda de Jerónimo Francisco
Rio, no local chamado Santo Antônio das Almas, matando quatro pessoas. Em seguida, na aldeia Nova Coimbra, sacrificaram dois soldados do corpo de dragões, da guarnição do presídio.
A êsse tempo, haviam os bárbaros caiapós, substituído
definitivamente os paiaguás, nos assaltos, nas mortandades e
.destruições de sítios e roças de paulistas, que sediavam nos vales de Cuiabá e do São Lourenço.
E, de outro lado, os gupicurus continuavam a assaltar aldeias de gentios em tôda a v:a,s tidão dos campos, até onde seus
terríveis esquadrões e suas, canoas· podiam chegar, levando a
destruição e a morte. As morlções e ~s c~ravanas sumiam-se :p.0,
mistério dos caudais e nos campos e matarias dos imensos sertões.
Depois do desaparecimento dos famosos canoeiros, que com
insignificante efetivo, se internaram pelos vales dos grandes
rios, além da serrania do roncador, ficaram os índios cavaleiros,
e agora também bons canoeiros, assaltando nas torrentes, as frotas dos paulistas, e esmagando com a sua poderosa e aguerrida
cavalaria, as monções, expedições e caravanas, que atravessavam todo o Pindorama, em busca das minas auríferas, no âmago
dos latifúndios brasilicos. Basta atentar para o itinerário dessa
travessia, para que se aprecie, avaliando o arrojo, a valentia e
a coragem de toqos os sertanistas e bandeirantes que i:pvestiram
os ásperos rincões sertanejos.
porto de Araraita_guaba, pelo
Tietê até à barra do rio Par~ná cento e sessenta e duas lagoas
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com trinta e seis cachoeiras a vencer, e doze saltos a varar por
terra, levando às costas as pesadas cargas, ou passar, vencendo
os leitos rasos e pedregosos das rápidas torrentes.

Trabalhos redobrados para os navegantes físicos das aborígenes

Predicados

Nas cach0~iras,, desciam as embarcações sirgaçlas.,, isto é~
presas por cordas, sendo também a carga transportada às costas do pessoal. No rio Pardo, redobravam os trabalhos. dos navegantes durante dois meses em subi-lo, à fôrça de remos e
de varejões, os quais ficavam presos no fundo lodoso e visguento do caud~l. Assim, até atingirem o rio Camapuam, onde
os irmãos Leme, haviam aberto em 1720, roças de cereais.
Entre o rio Pardo e o Coxim, eram as embarcações arrastadas na distância de duas léguas, por terenos acidentados.
Eram qu~enta léguas a vencer, e em seu percurso, vinte
e quatro pertgo~_s cachoeiras. Depois do Coxim, é a torrente
do Taquari, não maios trabalhosa. Transposta a ultima cachoeira dêste tio., estava o caminho livre até Cuiabá.
Ag0ra que os guaicUrl:lS assumiam sozinhos a defesa do
grande Pindorama conquistado pelos Guaiás, seus ancestrais,
as mulheres dessa família milenária, redobravam a sua magnífica cooperação na guerra e nos trabalhos dos rodeios, desembaraçando os guerreiros para suas montarias corsárias.
A juventude das novas gerações, já não se depilavam deixando cabelos e sobrancelhas crescerem embelezando as feições
que eram regulares; nariz ligeiramente achatado dando ao rosto, uma certa graça; ventas abertas mas delicadas.; olhos bonitos, bem abertos e com regular brilho.
Como tôdá raça ameríndia, as maçãs do rosto são saJientes;
côr bronzeada; ar agradável, em algumas jovens, mesmo gracioso; corpo bem proporcionado, sem protuberâncias; em parte
cobert<:> por uma tanga curta, por terem abandonado o pesado
manto de algt><:lão, que algtimas mulheres idosas, aindà usavam.
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As guaicurus, anteriormente ciosas das

pre:nd~

que sabiam e
que só eram ensinadas às mulheres filhas ·de guerreiros na
emergência da mais larga cooperação, passaram êsses conhecimentos às jovens tapuias, principalmente, as das nações chamacocos e parecís, tapuias dos guaicurus, por terem melhor compreensão, que as de outras nações, também tapuias aprisionadas
em diferentes tribos. As mulheres parecís, cujas tribos ainda
existent.es na região do Car~eará, acima da lagoa Mandioré,
11ão sé eram as mais inteligentes, como também, as mais bonitas
e, mesmo vaidosas, usando originais tatuagens e tangas curtas,
com desenhos em tricomia. Eram destas criaturas, que os
guaicurus se serviam para engodar os ingênuos paulistas. As
altivas mulheres desta orgulhosa nação, nunca se prestaram
para instrumentos de tão indecoroso proceder.
Em 1800., uma expedição espanhola, o~ga:niz'$da para apresamento de gentios, atrevera-:se a atravessar o caudal do Paraguai, para assaltar os guaicurus, que periôdicamente inquietavam as populações castelhanas, aldeiadas na margem direita
da torrente. Vinha a turma armada já no centro dos campos
gerais, esgueirando-se pelos capões de buritís que o pontilhavam, quando foram percebidos por um esquadrão de cavaleiros.
Os guaic~s, sem nenhu.m a pressa, como si não tívessem visto
o pessoal da expedição castelhana, que procurava ocultar-se e
camuflar-se, percorreram a trote de passeio os pontos de reunião das manadas de bovinos e as tangeu na direção da caravana, que agora marchava no limpo e a descoberto. O esquadrão vinha oculto na cauda da manada, com os índios deitados
nos lombos dos cavalos, com êles fazendo corpo. A grande
massa de solfpedes marcliava sem pressa, como se estivessem
apenas se deslocando de pastagem. A caravana de cerca de duzentos apresadores, continuou calmamente a travessia, quando
vibrou na campina ,o grito de guerra do guaicuru e o ronco do
turbilhão da boiapa em estouro, espicaçada pela ponta de suas
lanças; impeliram a massa dos bovinos para o lado dos castelhanos, que nem tempo tiveram para disparar um só tiro. As
horríveis ·vociferações do gentio e o est.r ondo da carga de milhares de rezes enfurecidas, alcançaram os castelhanos que ha..
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viam se dispers.ancio, para isoladamente, alcançarem mais depressa o capão de palmeiras mais próximo. Num turbilhão
de folhagens pulverizada pelos cascos dos animais em fúria, desaparecera a caravana com todo o seu pessoal. Uma larga
estrada ficou por algum tempo assínalando no campo, o fim da
gente de Castela. Dela só maiS tarde tiveram notícias, pela habitual bagolice do gentio guaicuru.
Por essa e P·ót oütras façanhas clêssfS gentio, foi incrementada a guerra contra êles.

Formafão de uma bandeira de guerra
Em outubro de 1781, foi organizada uma bandeira de guer-'
ra em. Cuiabá, contra êsse e outros gentios bárbaros, qu~ :i nesperadamente, surgiam em toda a parte. As vezes, simultâneamente em diferentes pontos, faziam idênticas tropelias e
destruições, parecendo ser obra de uma só raça gentilica,
e~'})alhada por todà a extensão da capitania, obedecendo- a uma
só senha, para uniformemente, agirem contra as populações
aldeiadas.

A esquadra estava organizada é tinha como comandaQ.te
o sertanista Francisco Nobre.
Partiu, e desceu a frota o rio Cuiabá, roçando pela galharada de ingazeiros que ofereciam aos navegantes, vagens abertas
com os grânulos envoltos na sua dulcíssima e gelatinosa polpa,
de que todos os paulistas eram ávidos. Chegou até a barra do
São Lourenço, de ·o nde expediu.secções de tropas para vararem
os ·canais. :mm um deles, encontraram a taba dos bororós, aos
quais deram combate, vencendo-os e aprisionando cerca de duzentos. Com êles, regressaram para a barra do São Lourenço,
onde estaeionara a esquadra. Aconteceu ,porém, que para preparar a refeição tiveram os soldados de embicar as canoas.
Já se preparavam para com·e çar o almoço, quando um deles
notou nas proximidades muitas jabuticabeiras carregadas de
-frutos sazonados. Não resistindo à tentação de comerem assa-
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boros.a s e convidativas ~rutas 1 dispersaram-se _para colhê-las,, esquecendo-se dos prisioneiros.
Ao se reunirem, encontraram dois soldados mortos, sendo
notada a fuga de duas centenas de prisioneiros borot6s. O
castigo destes não demorou.
No canal paralelo, estavam os guaicurus, agora também
canoeiros, em montaria contra essa mesma tribo, que pouco d epois da retirada d~ tropa, com os prisioneiros assalta.r am as
suas aldeias desfalcadas, apresando mulheres e crianças, que
l~ encontraram. assim, os que lograram fugir da escolta1 nada
n1ais encontraram, senão vestígios deixados pelos guaicurus,
como testemunho de sua passagem.
A partir de 1782, pouco se falou das tribos cadeueós, espalhadas pelos Campos da Vacaria. A não serem as raras visitas
aos :for~es, para negociarepi com os soldados, e algpns assaltos
na ba~da castelhana,· nada mais se sabia desta belicosa Nação
GuaJcii,ru.
•

1
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CAPITULO
III

O exército paraguaio invade a Fronteira Nacional Declínio da herói·c a Nação ·O ua·i curu - Fim da última
•
•
pnncesa
gua1curu
UANDO da ,g uerra do Paraguai e invasão pel0
seu exército, da fronteira de Mato Grosso,
em 1865, estavam os guaicurus foragidos do
..
outro lado do rio Paraguai, após a mortandad~ de elementos dessa na~ão, que forai:n
apanhados de surpresa e sem piedade dizimados e maltratados pelos sertanistaspNessa,
ocasião, as duas tribos voltaram a sediar nas proximidades do
forte Coimbra, em cuja defesa tiveram seu efetivo ainda mais
dini'inuido, e a lamentar a perda de seu cacique Lixagat~s,
gloriosamente morto em defesa da bandeira Nacional. Mesmo
assim, continuar1=im mo~tranào-se a,migos dos, ~rasileiros, soldados da guarnição, com êles convivendo.
Durante a ~uerra, ficaram todas as treze tribos Cé!.deueós,
mohilizadas pelo cacique Nauhila, substituto de Lixagates,
para combaterem ao lado dos brasileiros. Após a invasão,
desenvolveram suas atividades gueri:eiras, assaltando os acampamentos paraguaios, danificando s.eus abarracamentos e dispersando a.s cavalha.das dos reg imentos da cavalaria paraguaia.
Acompanharam a çoluna brasileira que se retirava, depois
de haverem pisado terra paraguaia. Atravessaram 0 rio Apa,
próximo de sua barra, pata socorrerem os retardatários, fazéndo-os cavalgar, a fim de alcançarem a coluna em retirada. Tangia. a c.avalhada solta do inimigo, para o campo brasileiro.
A tribo Cadejeueós, do cacique Lixagates, que estava adido
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até cair trespassado pela espada de um paraguaio. Da sua
tribo poucos restaram.
Das mulheres dessa tribo, destacou-se a filha do Cacique,
Givai-ã, anexando-se a outra tribo do cacique N auhila, continuou
na luta contra os paraguaios, até a Retirada da Laguna.
Givai-ã, filha do falecido cacique Lixagates. moça prestativa e· coraj'osa, muitas vezes, exerceu a .enfermage-ro, tratando
dos soldados feridos e t.a mbém dos que foram atingidos pela
epidemia da cólera morbus, que dizimou a coluna em retirada.
Na numerosa tribo de N àuhila, como seus ajudantes, marchavam os mancebos da mesma estirpe, José e Mismi, ambos
sem suficiente idade para a governança. Era nessa tribo, que
a exímia cavaleira Givai-ã, tia do cacique Nauhila, exercia
suas atividades em favor dos soldados da sofredora coluna.
'l'ão boa e caridosa era essa índia, que ela mesma ia aos corixos,
buscar água para mitigar a sêde e a febre dos míseros coléricos,
que iam ficando largados na campanha desolada Eram gentios dessa grande tribo, que ultl"..apassavam as linhas inimigas
durante a noite, fóra das vistas e da vigilância dos. paraguaios,
para abater e esfolar rez.es, deixando-as no provável itinerário
da coluna br.aisileira.
A história .não :vegistrou êstes heroísmos e a generosa proteção dispensada pelos índios cavaleiros, à desditosa coluna
retirante, mas um moço que ingressara em fevereiro de 189ü,
no Corpo Policial Permanente, milícia que fornecera um bom
contingente para formar a expedição militar de Mato Grosso,
da qual de lá muitos regressaram com os remanescentes da Retirada da Laguna, ouvira deles, relatos sôbre episódios da marcha e dos sofrimentos dos oficiais e soldados dessa heróica
coluna.
A cooperação dos guaícurus às tropas nacionais, escaparam,
em seus detalhes, ao conhecimento do estado maior, mas ficaM
ram registrados nos cor<ições daqueles que foram durante a
campanha, beneficiados por êsses patriotas de verdade, que
sempre derramaram séú sangue, em defesa do Pi.ndotama,
território conquistado pelos seus avós.
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Terminada a guerra contra os paraguaios, todas as armas
se voltaram para a extinção das tribos Cadeueós, conhecidas e
celebrizadas ·com o nome de Nação Guaicuru.
Para essa iníqua tarefa, aliaram-se os paraguaios aos br;~
~ileiros, pelo, G>dió que votavam aos índios desta raçaJ por terem
dado desi.:nt~tiess~do apoio., ao exército, em luta nos campo& de
Mato Grosso. Não podiam esquecer a resistência heróica do
Forte Coímbra e dos tropeços que qs índios guaiclirus puseram
em seu caminho, furtando-lhes a oportunidade de esmag~r a
coluna isolada e enfraquecida do exército brasileiro, pelo poder das armas paraguaias, muito superior em número de tropas
e em eficiência material.
Não havia mais salvação para a heróica e magnífica cavalaria guaicuru. Tornara-se desde então, precaríssima e impossível a vida para ê1es na Província de Mato Grosso, pois os
exércitos dos-dois países que acabavam de sair de utna guerra
cruenta, esta~ani unidos para extinguirem a valorosa nação,
como bons amigoS,, coligados. Os guaicurus persuadidos de que
com a impassib,flidade, abrandaria a fúria contra êles desencadeada, não se à~fendiam e tribos inteiras desa;pateciam a cada
batida que lhes era feita pela guarnição do Forte Coimbra,
onde o generoso sangue do cacique Lixagates, não havia
de todo esmaecido nas suas muralhas em defesa do qual,
dera sua preciosa vida. Por fim, o pessoal da guarnição, cansado das matanças que fazia, fundou no planalto, rente ao
Forte, com vãriôs quilómetros de profundidade, utn campo de
concentração, onde foram recolhidos os restos das treze tribos
dizimadas, que viviam exparsas nos campos gerais da vacaria.
Confiscaram todas as manadas do lindo gado qqe enchia
a campanha de bucólica beleza; assim as cavalhadas que caracolavam e se reproduziam nas ricas pastagens daquela zona,
foram por êles arrebanhadas. Destruiram os cercados dos salitrosos pastos, onde os guaicurus reuniam as rezes., para os rodeios~ tratamentos, castração e marcas a ferro. Beixaram a pé,
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os índios cavaleiros e sem meios de subsistêneiq~ pQis foram; privados a.t e das arm;;Is selvíc,ola~ que lh~s ~eryiqrµ .para a :Càça e
a defesa eéntra OS' animais feroze~ e de· outras nà·çpes· que lhes
eram adv-ersas. Era a anicquilaç'ão totai pela falta de alin'lent0s. O gotv~rno <fia Província, talvez con.d,pido pela situ.a ç.ão.
1

da brava gente da N açã,a Guai<turu, concedeu pata sua moradia..,
tllÍla fiaiX:a de território ·a qµãl cpmpr:eendia a ilÍ<la de Nabileq~e,
·a té as ~ertentes tla serra de Bbdoqaena. A ~ss·e tempo estuva
o eteJiyo reduzido .à cluas pequ~nP.$ tri,b os.

Ç» portuID,Jês qa Fa.z eilda do B'a);n~nao Branco est,abel~çeu
-se na ponta -do t~rr!tprio, cedido ao g~nti<? atropelado, próximo
càa barra do" Tigre, abrin:tle· :fazenda de g:acl:o, cem o .q ue .p(>de
juntar do reSto q:ue esca:p.aPa aQ qu:e fõra confiseado pelo coman~
da.nte do For,t~f Era ·~le u.m lti;sitano g~nancioso de má índole.
Foi ~ .qJ.Je 0$ índiós fQ.rmaram .a _princ.ip~J aldeia .gµ:aiç-q.rµ.
Poue-o tempo viVié"r~m ali, c.o m rel,ativ:a tra;p.quilk!~de. ·o
:g rileir0 do Bam:aneo. Branco, inictou logo. uma sétié de pe~sê
~Ujções e matan~:a$:, etn.pregánde caJ?anga:s como peõesi. dos .Petf:vos que fund-ara, _par·a · ~tr~opei,.~ré.:tn os ftidios aU eJ,il~àos.
Tono o. psesoal dependente do emb<raba :q ue lá se es~abelecera.,
.t inha a missão pr~CfPUA: de ho$.tilíiar o gentio de tqdos os medos
e., segundo a senha governarnental, erlii para ~ ·extinção to~ál
d'êsses abôrigenes. D~í por díant.e, foram ·êles; caç.ados a tiros~
unde ~uer q11e fôssein eneontraÇles. E êles não reagiaµi, receiosds d.as batidas que ~:rovocariam, r~alizadas . pela tro~a d,0
·e~ército, <que seria:nr arrà'sadore~, e cruéis. As duas, tqbas,, a do
Tigte· e a dQ Tuiuiu, fQram por duas vezes destr-u1das pelo fo:go.
Os que ptoçuravam fugir. eram logo ab~tidos a sabre. IssQ
foi nos anes de 1-8.97 e 1898, em plena república democrátiea;
A própria tropa nacional, :m.o;ví!nentou-se com suas bateria&' de
campanh~, para cooperar na inglória tarefa de destruição d9

guaieu:r;u, agora desarrp.ado e impotente..
Os tristes episódios rev~lad<ls, dessas ferozes ba11da-s e

arra,samentos, foram amplamente. divulg-dos pe1as folhas de
1~1ato

G;rosso.
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Foi notável a curagem, a firmeza _e a tenacid_a de desses
b.ra~'ie:iros -~eolãs,., ag~rr-and()-~e à terra dê seu n_
ascftnentõ, pga
não enn--e gar a0 esh'angeiro do Bar-Fanco Branco, a pá.tria ·qti~
setJ.s· antepass(ldos legaram' às g~rações que- sui:gitalll.

Do assalto ievago a ejeíto 12ela tropa i;-egul~r em 189~, re'$ttl1toµ ~ precipltada re.tir,ada do r.es.tante da tribo.guaiouru, :F)ara
as abas ~~serra à:~· Bqd0quenp, onde os r-ecursos êle ·$ulisistência esoassea~am. Assh14 màis, de 'ttH~im milhão
hectares: I'l:a·
margem,esquerda do rio Par~g:uai, fõ'i epgro$sar Çt posse d,Q lu,sí...
tano de Nabtleque., Este ªRroveitou o esfôrço <:ia, tropa, -qµe·
.lhe e}\tregou ê$se latifúndio, paEa.criar ~ele,, cpm.o justifiéanio a
posse, xetftOS de valor· se(!\J.n~ârío·, po~oando-os de m,_anB:dâS ct~.
gado selvagem dos guaieurus, que,1.a o tempo de seu af.astamen.to..
da~ ;eq.uções c~t~.hal)as, i:euni;r.a nos Cat,;hpQ$ d., Vacari'a. Ha,v.ia o m·orubixal)a cadeu~ós ~co11vocac18 tre~e das suas, 't'r.ibe>s~.
eom '.mrii;; de g;ez m1;l guaj.ctmu~, que tFou~eram. cerca Clé qqi~e
:m il tapuias .de v·â rias Jtàçôes do Pind.otalna .q ue estava :reduzida
~m 1930, àquelg bisignifioanle ·e fetfva. E.r a â 'ê~se te~po, f.ál o
.
~
deSpfféSfígío d~,s , guã~ÇU~s, qU.e' 'à te 0s mdjos sanápepa~,: cliamacoeos e out~os- atravessaYam o caudal, para virem a Nabileque, :hosj;Uizate,,m as $U~ eitltacqu~eid~·S' tahã,~. Contra, os g,él)ti"QS~ engaj~!vam P.elejas ,sangrentas., o que nã'o :fa,rziam e0ntr:a
os paliciais de- Corumbá e , nem. ao.s peôes ~ri.ví~Gl,o~ ·erg;ntta êle~,, ·
pelo ~ileir0 E}ó Bar~anco Btancó,, p.elo receio de provoc·a têm
o emprego da tr.op·a regular, <iUe os abatia., oomo a eães~ hickol\"
fobo~, .q ue ~ni :fu;;ltilha,. fô$.$e n~ees~ârio ructerrnü;iar.

de

-

Fim da ú'itima princesa guaiooru
Uma diligência polieial., em uma alta madruga.da, sur•
pre~d~ra simultâ~eamen,te, ,as duas 1lab$l.S c:lêsse,s atr~'J~elados
Cheg-01ti a'tir~ndt» s.Ôbre as -r anch0s .onde dormia
descuidada.mente,. o gentio cavaleir:o.: O pavor estabeleceta-~e
no , interior dos ranch©s, então já ,cercados pela malé~o1a solda•
de~ç-~ Mas. d.e ntro de u,ma das choças, ·estava u;ma m.w her,
companheira do cacique da .a 1deia do r.ruiuiu, designado entEe
êles pQr niifim-acã, e ehtre o~ í»eões, dos r·e titos da fazeJ!da, por
abe:rigenes,
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capitão Joãozinho. Essa heróica mulher, que em todos os assaltos e batidas, conseguira salvar sua tribo da completa destruição, e o seu cacique que ela idolatrava, ainda desta vez, conseguira na noite escura antes que o cêrco 1Se fechasse, retirar,
sjlenciosamente, os gentios para o interior da mata, na qual
estava a aldeia encostada. G~ande foi a surpresa dos policiais,
que continuaram atirando, quando, éjlSsaltando os ranchos para
o massacre, só eneontnaraín dois morto~ à bala. Givai-ã, tal ena
o nome da esposa do capitãoziriho, entrara guiando os fugitivos
entre os troncos do alto carandizal, tangenciando as abas da
setta de Bodoquena, em dir~ão à barra do rio N abileque. fronteiro às ilhas "Três Irmãs", que são três altos mamelões vestidos de espessa mata, abundantes em caças arossas, onde o~ul~
tou o ·pessoal da sua querida tribo, que fôra de seu valente pai,
o cacique Lixagate, morto combatendo o invasor paraguaio no
Forte Coimbra, durante a guerra desencadeada por Solano Lor)es, contra o Brasil.

ÍNCOLA E O BANDEIRANTE NA HISTÓRIA DE

S.

PAULO

209

cassos os meios de subsistência, pois os animais de pêlo, e até
üS -jaguares, emigraram daquele local inseguro, pois os matadores de onças - negociantes de peles - de foice na mão para

'

O nome de Givai-ã, tornou-se conhecido e estimado pelos
soldados da coluna brasileira na Retirada da Laguna, pela ca:..
rinhosa, assistência que dava aos enfermos e feridos, qu.e se
atr:asav.a m na marcha
para escapar à perseguição dos pàrá~
,
guaios.
No assalto à aldeia do Tuiuiu, foi a tribo mais uma vez
salva pela dedicação da valorosa princesa, agora uma das últi1nas guaicurus, a qual levou a sua gente para uma região pouco conhecida.
O gentio chamacocos a d~cobriu nesse esconderijo, ao
atravessar um dos canais na perseguição de um.a anta, que
nadara até alí. Houve peleja, morrendo dezenas de combatentes de ambos os lados. Já não era mais possível continuarem nesse abrigo, pois seriam arrasados pelo pessoal do Barranco ou pela polícia de Corumbá, trazida pelo português da
fazenda encravada na ilha de Na.bileque. Transferiram-se para
a serrania de Bodoquena, qtie era coberta por uma mat~ia
espessa, de difícil penetra§ãQ. Acontecia, porém, serem es-

... Eram b:ábeis nos trabalhos de artefatos modelados,. em bal'rO,
com la:vores, de>cunho artístico e de perfeito acabamento ...
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abrirem p'icaà~s, furaram ,a niataria, ond~ mais eedo ou. mai~
tarde,, seriam encontrados.. Nessa pvemente ~ituaç,ão,, Pivai-ã
.12ediu a séu .m arido, o c·áclqlie ea,pitão. Joãoz~nho~ qti:e. reuni~se ·
o pessoal que :reman;eseer.a· da última batida., pa.r a se a.c0:ns.e:lha.-.
retn. E nessa noite, ao redor de um trls:te Fogo de C.o:Qsellip,
Jie1iberaEam resig?'ladamen.t-e, entrega:t".en1-Se à meroê dos as-

saltélnt.es.
À tim de dif}eWtát ainda m~s a pre~í'i:a v1id~ 'dos· sofred:oFes 'gentioo,. e.r-..am tedos DS desmandos· e crimes cometidos
i>elos e.~maradas d,a fazenda e ,Q:os retiros,,, atrlbuidos àos gilaicurus. DaÍ.; a ,El'.evass:a das auta-ri€lades de C.orttrnbâi e a eoase. ,
'
su~nte diIH~ênéia pelic~al, aparat·osa e perversa, atac~d,o e
friatan:do .sem motiVi(j; pois .d:a :parte ·G10 1gent-io, não ha'Via: :reagão..
; Nas du·a~ pe:queninas ~e desmant.el~aas9trmos, desapaté~~,ra a d'istin§.ã o de ela:s&es.
1

N'o· sqf~itn,enta, erf,Up . ~~do~. igu~i:s. : · · N as mtilij:eres,, ftcara
abolida a. diferença entFe as guaie:t:irus e as. ta:puias. Tôd?,ts
úsé;lvam tangas de aJgodlo ita:\iVio,; át~ o~· Jbelho.~. MesJn~, a
tatua~ent que as guaicurhs àesenhav~m ·é.om arte,, em trieohlia,
no rostc» com delic~dos tJ.;~ç.ps, pass;ara: a ser igual ,para t.ôdas:.
~UJtériGr~ente, a,s. ~·o:Vre_:q,s· .gq:ai'cu,U.s fazíam-s~, tatU:~r pelas ar. .
. •·
.
'
.,
,
t1stas.,. toalo o hust0 cem tal art~ deâoratiVEt;i 'qUé dava a ilusãi0
de estarem yestid-Q.s ct.ro b}t1$a de teoiiiQs e.stampád~s.,
'

Nas ài~ tene};tosós que pteeea.íatn: O$ ª-s~ait0s e, apóS' a~
batidas, e;uam to:Cilos êsses at.avio.s abandonados, descurandG.;.se,.
..
'
até <te preparar os mais $.tinJ?les.' qlimentos para a, su:O~têp.eia
da. tribo. Oaàia a~s membros d.êsse sexo"' exetu;tatem t&das a~,
targfas a~ cada, oc~, 'e o faiiaro cop:i . ativ;iqade" ·e alegremente·~
Eram.. :babe.is nos ~rabalhQ.S de artefatos modelados e,m barro
cnrn lavo.r es; de cunho wtístico e de perieito acabamento.
Assim,,, cáda rnulher., prim~va em possttir para a vív~nda ga
famili~~ os mais bonitos utensílios, principalmente os de e,azinha.
Sempre em vigília, e alertado$,, viviam ds guaícurus, pois.
.'at~ as- trrbas sediadas, na margem direita do, Parcaguai, in~ti
gadas pelos

castelh~0s,

a pe<tido do portUguês do

B~~ranco
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Br'.anoq., atravess~vqm Q caqgàl, pjara hostilizar e ,a ssªltar OSI'
gui;lieqrus ~nfraql!ecidos pelas eonst'antes batidas e pelas c·Qça'das'. organizadas em mõntarias, ·cómo ,e:s porte cinegétic:o.

E1n 1920, a pnpulaç'ât> maseuliRa da ttibo do -.caci:que guaç.ú-àc.ã,; .~ediadtl na Tah Gr,,àQ.de, não exeediq d;e cem gentios e
a do Tuiuiu não alcanqava :rta tQtalidade, dom terÇ«:>s dêss·e" n'1-·

mer:o.
AíniupaPam-se a:~ ea.,ça_d~s individuais' .ao~ guaieprüs,, qu~
teimavam. em subsís.t ir com-o tribo 'r.ep.Pese.ntativ,a, ·à.a 'g:rande
n~Vfão que pas·s ara, desgas:tp;da e a,niqµiJ:ada pelas, ba:nd<!íxas
de ~uer:ra ,e p.e las expedições ar,m adas; e· e'X\terminadoras contra
êles lançadas.,, Fol'ain. por f'.ím j0gµd.os pana a nesga àe 'te:r~
dp in.raiso MatQ c:ft.o~so, tetreno alaga~i~9 ,e p~n.t~noso, entre
.a se,r~a de: :Bedoquena e o ri-e Nab.ileque',, á: les.te' da ilha clê-s se
nome. ~ra ês~a a. zon.a de cqncehµagâb.,, onde Givai-'ã," após (JS
últimos re:veite$, de·f;f.n-h ava pel@ SOWimen.to e g,@)p:es MOFaiS
qüe a vi.ríhã suce~s.ivament~ alquebrant.anqo.
.-.;.

er,~m ·O~ eseravos que côtttinuava.m a vida da trifio:,
eom' os rnesm©.s ptedicados dos belicosi1s gqaicv.ru.s, de que fb-·
kqtn t.apµias. E nesse. ptopó~sito,. hont(4Vál'fi ,a_tradição de bra-

Agora

vura. de seus a:ntigos· senhei>res~ não se ünporta:od0 eo.m :as censeqQ~hcia~ ~a ,sul9stttúição., da.q uela ·magnifica, raça_aborígene.
A'.ssim,. conlinup.riam at~ o .c:lesapar'e:cimertt0. da última guaicuru, a princesa, Giv.a:i~ã, .de qu~m c0intínuafiam sendo e.se;ravos
~ ,qeqJeage,s 'ai:nigQs,.
1

Es-ta:v,á pna:ticatn.e nte extinta a na.ç·â0 Cadeue€isj do Fa:tno
·et.uai~. q:µe Ofi gua:ranfs h<
a viam cr.J.sfD.ado cQ,Q:l, ctª1cunha de Qq~i
curus. As duasi· f:leqüenas e deseladas aldeia~; a ,do Rebojo
G:ránde e ~a d.e Twuiu, ricav-am distante$ um;q da outra, eerca
de~ dez quilôméttos.
Nos ranchos d.ess~ pªu.péuima~: alcieia,s1 que p~qce ante,s
,abrigav,am uma popuLàçã-0· àe mtaicn:rus: e de: .t apuias qµe se
comprimi<
a m n0 e~gup espaço, estav:i=lm quasi vas.íos pele desapa:;recimento, dos '2'.~irôes guaicurns. A altiva princresa Givai~à,
alojava-se à part~ com qm esqra,vo de ~ua ·esco.lha, con$id.enado
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marido, em reconhecimento à sua lealdade de tapuia, e que lhe
era subordinado. Para alimentação de todos, plantavam em
terreno alto e enxuto, em roça que abriam, milho, feijão preto,
mandioca e aboboras.
No campo, próximo às aldeias, criavam algumas rezes, e
uma centena de cavalos· remanescentes d~s milhares de manadas, confiscadas em 1875 pelo comandante do Forte Coimbra
e furtadas pelo propriet.áriio da fa~nda de Barranco Br.~ncq.
Já em 1936, a população masculina das duas aldeias, não
excedia a trinta guaicurus ·e cêrca de oitenta escravos, que com
as caçadas de gentios ·des&a. nobre nação, baixara para dez;
dois anos mais tarde, existiam sómente cinco, um dos quais,
empregado em um retitp de gado fora cfo Nabileque. Para
ésses gentios, foram a justiça e a civilização sempre adversas
,.
e crue1s.
Desde a primeira coneentração de Miranda, a que foram
êles sujeitos, quando a admirável Nação Guaicuru, ainda alinhava alguns milhares de cavaleiros denodados e ardorosos,
que as tribos dessa valoFosa cavalaria vinham sofrendo eontinuados desgastes,. pela mortandade qu.e nela, a tropa da guarnição impunemente fa.iia, red.uzind.t>...a: dia a dia . ao mínimo de
seu efetivo.
Chegara Givai-ã ao Nabileque, com a saúde já abalada,
mas conservando ainda tôda sua ativa operosidade.
Em Miranda, estavam os guaicurus isolados num canto de
terra, que não fornecia caças suficientes para a subsistência
dos gentios. E alí, naquele isolamento imposto pela linha de
fogo que os cercava, foi lançado o germem da varíola, que os
dizimou, sem nenhu~ socorro. E os que de lá foram transferidos para a ilha, onde armaram seu ranchos, a .m aior parte
viera desfigurada pela insidiosa epidemia. Das lindas parecís
de pele clara, tapuias dos guaicurus, as quais em nenhuma circunstância consentiriam na .separação de seus senhores e amigos, tinham só a regularida~e e a brancura dos dentes, o negro
de seus cabelos lisos ,e longos e o brilho notável dos grandes
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olhos, para atestarem o que fôra a anterior beleza dêsse gentio
da zona do Caracará. A varíola, mais do que tôdas as campanhas de guerra contra êles movidas, abriu claros maiores do
que as armas de fogo. Estava pràticamente extinta a valorosa tropa aborígen~, dela só restando em 1890, pouco mais de
uma centena de guaicurus, alguns dos quais, empregados como
equitadores _.o u vaqueiros, nas fazendas de criar, forttl.adas com
os bovinos e eqµinos, por êles próprios selecionados;.
Em 1900, apenas existié1n1. na ilha de N abileque, as duas
aldeias com dez índi~ caval~iros, e os tapuias, assim como
uma mulher dessa desventurada raça, filha do último morubixaba da extinta nação aborígene. Os escravos, a êsse tempo,
embora arredíos, quasi sem contacto com os brancos, por sabé-los maus, desleais e cruéis, periódicamente os procuravam
em suas aldeias de escassa população, para com êles negociarem .as peles dos animais que sacrificavam. Também, a fim
de receberem irrisória paga, auxiliavam êsses maus indivíduos,
nas caçadas na serra de Bodoquena. Eram êles que matav,a m
com perigo de vida, as formosas onças pintadas, as.9jm como os
tigres pretos de pínt~ de veludo negro, e as grandes e lindas
peles de lobos~ q_ue baixavam da Serrania. Eram êles, Of? ativos escravos dos gu~ieurus, que com ihteligência e mae~:tria,
'esfolavam e esticavam as peles de alto valor, dêsses soberbos
animais.
Aos jactanciosos caçadores, ficavam as caças inofensivas,
assim como as capivaras e as lontras e outros animais de peles
vendáveis.
Algumas vêzes acontecia, que enquanto êsse gentio acompanhava os pseudos caçadores, eram suas roças assaltadas e
depedradas, só ficando para êles, em seu regresso, os restolhos
e a palhada. P~rambulavam ariscos êsses sofredores íncolas,
rebotalho de várias nações, outrora atropeladas pelo gentio
guaicuru. Eram escarnecidos, quando nos boliches, desprovidas vendas à b:eira da estrada, imploravam dos alcoolizados
:fregueses, permutas de magníficas peles., por uma garrafa de
maléfica cachaça; por. fumo e por algumas cuias de feijão e de
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arro.2J nativo,, paTa: supri:r a falta ocasionada .Pelo s"aque de sua
m.ingu.a da lavo:u ra.

A êsse templo,. nada mais restava ctqquela rude e á:Sf)era
altivez,, qu~ lhes, advi~a de suª' qtJalidáde de s~rVid0r~s tapuias do:s temidos e ad:miradbs guerrem0s, que fóram os guai(}urus.

par~

.eptraretn .em contacto eom o:s ~lv;ag~n~ . dq,$ va.les do$
~rqndes rios ào sete,n.trião1 dem,orando-se na zo11-a do Carac~~;
territó1d9 de seus pàfé!l~es, onde foram feitos tapuias dos g'u âjc.u.rus.

O lugar <:l@ Caracará" ahrarrgé as três grandes lagoas <i!ivisórias dos Esta~à:S vi~irih0s da ,Bolívia e do Per~, qq.e são a de
·G aibã Ubef·ap~ e Mandior.é, das quais é ,a primejra,. ·a mais
impertante.
1

Agora somente se çifstingu.ia:111 '.dos caboelds daquel~ paragens, pe.la afetada ti.m.idez .e huml!dad~., a~slln: também,,, pela.
apatencia de· 'd escalabro fisico e moral.
Ás ·m ulhéres. dessa gente, quasi. tfldas . filhas de ~s:ocav.os,

apresadas em. crian~:a,, nos braiç.es das mães1• conservavam a
pure~ª da, lil).gu·ª~ de seus seà,bore$~ e. iarnbém suas tEa(ij~ões,. htstóFia·s e lendgs qtie elas estaV'am transmitindo aos filhe&, petpe:tuand<:»
e honrando· a~sim" a. glorios:à n~çij:O aborí..
gen~, sq;etificada a esta 's'e mi eiviiiza~ão.
,

,/

Def*aram as jovebS .d~ us·oc. o grande 1:n mtQ de ~ano 'br'ancQ~ que elas meS.lllas batiam n.as seus ritsÍie,a s teare$f para cobrirem patte do corpo;
ve~tjam-se, assim co{ilo a~ p.at,ecís,
de
.
.
tÇi:nga íec~~tia em saiate, que era para a maioria da es'.e;avatti;ria
desta extinta e :ú1tima tribo guaicuru,, o traje predileto.
'

Tatuavam-s·e, cad'a qual a seu moào, 1sem.i.nda o p.róprio
désenvôlvhnen,te artístícct, CQm qelieados }a\rOFeS, O g~acioSô bttSt O descohertG, apanágio de ·t Ma mulher pare:~Í. Os homens ta•
pui_~, embora desa,nimacio.s. e fl7q1Uec;>S, ocu!llav~m-se ~in,d~., por ·
:necessida<ii.e·, da cinegébico e da equitagã·ol Cfué setnpr.e. const'.ítu~
:rf~u-11 su.a s atividades favoritas.
Toà:Qs ·e,ram eldm1os, oo.m o
.
sempr~ foram seus séhhO.res, nessa iritere~$atlte qcU.paç.ã oi Na
·eaça .g rossa, usavam armas de precisão, .d eixadas peitos guaictirit$., que as optivei'am p.o r banganha,. nas ~aJ.11i~ões· do~
F0rtes,_, p'O"r lindos polâtGsl t~z:e.st, attefatos de J?arro lavrados
çom atttsticos desen}:loS, policrôm:ico$. O .arco e a flecha-, eram
empregadas "fia caça miuda. © bôdoque sema a.os joven$
para seu adestramento na pont~ia~
Após a esta~ão das chuvas, p,equenos gvupos de tapuias
pa:feeí,s , se a\r.entµrava:m n.ã tt;;l,ve~sia daqueles sertpes bravios,
1

•:'

Estã0 r0de.11'das .p or mataria ~lta, q.ue a'eulta do lado h-r:a•
silefro,, q mai.S, lil\dQ e ·niª':is rico oriquidário d0· ·~Un;<io.
'
V@ltav:·ãll:l.· ·~O Nabileqüe,. quango c;>S plipi~)lâl$ se esvaiàvam _pei<)S e()rix:os e .ê st es. para ·os caudais. M:atavam assim,,
:a satig.ade d,a;s ca~algad~s lõUe·á·sf pela ca~paii:ha $e.fn fim, acg{nP,Jmiliaclio às seus h-e:róicos se,nih0res. ÊS!tes tapuias trg'Ui~,am
e galopávarn na v:erdejante. planípie,, eantaiido. as melodiosas
cangõe!:> do~ índios c·a valE;il'Os, esgue:ei~QS .dó sêu ~fl:~erio~ es.t'ª db
de e.sera'Vi.dão e êla n:iis:é;r.:ia m.o ral , e m que agora viviam.
Fóra do Nà~Hegue, erà a plen:a überdade; .a · fo:rttj.na e a
alegf.l:ia..
'
1

1

'

.&tra.:vessaV1am. eonf~ntes, a~uel~ .zona r.iquiSsb:nil ~ ·ép>,ulenta A faiarra era r ep:reS'entacf:a. ·p oi" t odos os ~nimai:s «íle_;Pe,r te e
a avifauna ultraf)assav:a tôda a im.ijginai~ãq, pe.is no.s· p:ãnt:anos
e nas lagoas aliment~·da§ pelos canais qµe se a.largam'", a\fes. àe
vôos· e pernaltas, voeja~am aos bandos de .mUhar-es. Assim,
as tnim:osas g_avças. brancas,. que, fa2;iaJil lq.zir ~o sol., ~eip. deri:eter., a 'li&\r~ de .sua&' aivíss-ima.s 'az~s;; ~ Yermelhas e malhaGlas1
f

tão l1onita:s., e gl:aciosas. come>· as.. -garças
bFancas; ~ gél1ibholas,
_,
narceja~, maça:ricos, m .a rteeos e pa1os,, eobrem a:incl.a à ext~nsa
sµ:pe.rlície do campo alagadiçoj. pontilhatie d:e pequenas· .e lu..
zei!tas1agpas, da'S qu~s · iJnergem,J. :à flor d,Q lefiçal lfquiào, ponteiras ·d-e ~ramínias, em busca ~as 'b.enêficos raios da S'Ol 'tropical.
Para além dos prejais, tia campin~ de alta ro.açega, pastam
tranquilamente, tropilhas de veados brancos; gr-andes. galneiros pardos e am~rel~dos; b.andos <ie emas, maio~es que ·es avestruzes .d e outros ce:ntinentes;eeriemas étiJtte-<ilelr~s. que de:M"Ol~am:·
dist~,icias·, n.J.!ma ~sqeéessár.la maratona. Vivia:m o.:s ,sel:víco-
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las da ptirw.~sa. Ç)va~-ã,, 8eri:iana$ nes·~e Édep. de beleza ,e de
:. :fartura, mqque.a ndo' caiças par.a levar à getnté de suas
alde:ias.
"""
SpudósQs de ·si.ta S.e.phora e dt?s ·seu~ paren~s, :rre,gressav:am .ao
oamp0 de eoneent:ra:4ão· da ílh:a do Nabil~ue, qQ.e fôta tetrttóriG: de seus s.en};i(l)1:e:;;, onde niorav:.am eom seus tapuias.,
,.

•

1

'

'

Voltavam os escravos çte .sua exc\trsâo, cotn: os cav:àlos
ve:re.gados ao pêso d,a c-àrg~ de c.arn-esi por: êles .ch.árqueadas,
p;ira subsi~t&~.eia, do pes~oal <ilà aldeia do Tuiuiu.
lN"ô ·'eatl:'·e do ,s.e:u rancho pr&prie.,, contin:ua:va definhando
"G,tv.~i~ã~ ·a última gd'aicl:lru à.a , gránd~ e poderosa na~o g·uerreira;,... que n:o& imensos Campos· da Waea~i:a,, manobr.ara com deze-futs ~d~, milhares de r,u.des .e l:nol~:v,'os eava,l.eiro.~., das. d~versas
tribos.; eadeue.ós.
·-'

•

,.

-

t •(

,lJ.P:t d,i a, c(;}rcac;la do eatii;híio de seus a:nlig{).~ e amo:r.os·às ta-

puias, · ~ombQu páta sempre â eeJtajosa lilha "d'.o último :càcique,
, mQrto na. d~f~sa .d o Eorte C.oim:bpai :ende pou~o m~is tarde. fôra
ap~l$tonado 'CQÍJl têJ;~as as trAbqs de sua gt.J~r:c~j'.ra naçãG. O n.em~
d~ss.e Cjlcique ~ Lixagates - que sempre Mra aliado dos pau-

listM,· e

~eu, ~i·ncero amigo~

figura .. na,s
cb~ ~~se pbnros·p "Bte'dicad'õ.

cl?ônic;~s

e na nisti>hi.a,

~Fie~petad~rt:nertte, ~bou ni· aldeiola a noticia do

passarneri-

Giv:ai-ã:· simb.olo. d.e 'h.eroismo.; de c,o,tag~ro e de,, amDr' à"

t$, ' '

lerr,a, óJide· nascera~
'

,

•

•

•

•

. ,.

Ã'lc

·Cóm S·lía· m:orte, .ex-tin;gui~se a grande 'llatç ãb; ·votada pelos
'
.

b:r~~ileil:Qs,

. ào· t~tal ' ap:isH\lam~nt,0.
'

... No catre do seu ráneho própr·i o. eontinua':va'. definhando Gi'Ta.i-ã,
a última guai'curu da grande e poderosa nação' guerreira •. :•

F:ôr? a oeãra p'repar.a:dà à som'bra m:elancólàca de l~;v.ga
u,m,l;>ela, de ;fron.doão 'i,ê, para receber :os despojes da últt,~a
tepl"e8e'J'.!tante guà~cu:ru. Reun.i dos º-~ astrav:o~, .q~e del~ nunca
se a!astarain, foi a cQv;a enfe~,tada ·e nela ·depf;>sitada;s suas a:í,·ma:s· fa~r1t:a$ e seys {\$fômos; trouxerarp. pata perto, o liµdo e
nerv.oso, e,orcel de sua ·ÍQ:ontada, ajaezado com 'ª manta de gala.
Reálizarªrn erttãq, D $~Pl.\ltament~1 · cAA'tando ém côro,, a fúnebre
meledi_a cio ritual !eito :.aos, maiorais dos gentios da nação guaict.ttu. An~es, yiera, uma crian:iça dos tapuias d~ Givai-ã, nimbar
c_Qrn lPQa corQa de petal~a de rútilas ·baninas s'ilvest:r.es, a frpn te
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altiva e serena da heróica princesa. O selvático e rústico instrumental, vibrou uma triste mel~ia, que ecoou na solidão
dos campos gerais.
O cavalo, despojado então de seus jaezes, foi imolado em
honra de sua don~. com um profundo golpe na garganta. Em
estertores, caiu espadanando sangue às golfadas, sôbre o túmulo ' de Givai-ã. A tun entrecortado e derr.adeiro relincho,
estendeu-se ao longo da sepultura, que acolhera ·os resto.s da
que fôra súa Senhorq.
O grito estridente do familiar Caracará, pousado num galho do ipê, encerrou o típico cerimonial.
Uma forte lufada de vento sulino, açoitou a fronde da ár-

vore florida, que espargiu na cova recentemente fechada, uma
chuva de pétalas lilases, lágrimas sentidas da natureza em flor.
Dorme, e descança em paz Givai-ã, derradeiro rebento do
gentio guaicuru. Tôda essa terra imensa em que repousas, é
tua e fôra dos teus maiores, que heroicamente a def.finderam.
Um século inteiro tua gloriosa nação, ciosamente, barrou-a
à penetvaçijo qos ibéricos que a invadiram. Por ela, pontilharam de sepulturas
ou de ossadas :soltas, dos ·seus e dás invaso.

res, tôda, a

v:astí~itna

<!ampanha e os vales dos grandes rios,
tingindo tôdas as torrentes do itinerário das minas, e.o m o san•
gue de paulistas, de ultramarinos e de seus donos, os ameríndios guaicutus e paiaguás.

Os bravos guerreiros de tua raça, em hórrida fúria, carregavam com seus pesados esquadrões, sôbre os que talavam
seus campos, esmagando-os com o ímpeto titânico de seus rápidos e fumegantes corcéis.
Iluminam tua sepultura, as lindas constelações que brilham
na abóbada celeste e ~ o Cruzeiro do Sul, esplende sôbre ela,
lançando nas flores que murcham ao dongo da tumba, um feixe
de brilhante luz.
... Realizaram então, o se,pultamento, cantando em côro, a flínebre
melopéia do ritual feito aos mãioraiis dos gentios da nação guaicuru ...

Nas floridas ramagens das c:aviunas e dos ipês, onde se
aninham,. velam na noite enluarada, as canoras avezinhas dos
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campos, que aguardam o alvorecer, para gorgearem em tua
honra e de tua raça heróica, a sinfonia da natureza. E no galho da gameleira, guarda teu último pouso, o lendário Caracará,
totem de tua gehte, que, como a cegonha, .deu origem à gloriosa
e pujante nação aborígene, de que te orgulhavas de descender.
Dorme e?Jl paz nesse improvisado campo santo, templo da
natureza em festa. Dorme tranquila sob os raios de sol tropical, lâmpada vetiva, a iluminar e aquecer a tua tumba, para a
qual se estendem, rastejando, lianas floridas, na ânsia de enguirlandar de silvestres festões e embelezar, perfumando o ambiente em que repousas.
E o Caracará, escondido na fronde da gam.eleira, anunciará
princesa Givai-ã, em cada aurora, com seu característico grito, como se ainda estivesse alertando a destemida tribo de teu
pai, o cacique Lixagates, o aniquilamento final da grande na- ·
ção guerreira, c.om a morte da última princesa guaicuru.

***
Terminara o cerimonial dos funerais.
Os tap:qias, 1acocorados em círculo, tinham os 0lhos marejados de lágrimas que rolavam pelas fàces de b~onze,, do amoroso gentio, orvalhando as pétalas das rubras flores da jalapa,
que ornavam a sepultura de onde fôra retirado o cavalo, que
no ritual, tinha sido sacrificado. Dêsse ponto mais alto, via-se
o. tapete verd~ da pl;u:):ur.a, ainda orvalhado pelo fres.e or dBr madrugada, o astro-rei a estender o lençol tecido com a gaze fina
de fios de ouro, de seus brilhantes raios, no qual sombras errantes, de nuvens esgarçadas, decoravam originai8 arabescos.

Abanheenga: linguagem de selvíco1as bárbaros.

J aragUà.: Ma.melão de Deus; o
Senhor da toca.

Aborígene: o mesmo que autoctone, isto é, originário do
local.

Jeribatiba: palmital.

âjuri: reunião de moru bixabas
ou de caciques, ao redor de
um fogo de Conselho.

Moque~11:

Alsô Pindorama coti itamarana
pô anhantim iarama ce recê:
grito de guerra - marchemo·s
de machado em p'Qllho que seremos donos da região.

Nheengatu: linguagem pura; a
melhor.

Ocara: sepultura.

Caraíba: homem branco, Serafim
descido do céu.•

Pindorama: região de palmeiras,
coqueiro. Periferia do Brasil.

De "vez": maturàçcão adiantada.

Selvfoola: filno da selv:a.

Enguaguaçu: abertura e n t r e
duas serras, grande bacia.

Taba: aldeia de gentios.

pedra afiada na ponta.
Guaiá: grande nação selvícola de
fala nheengatu.
Guaia-nã: sub-ra~a de filhos de.
v.a,_:rões tupis, nascidos de
mulheres guaiá.
Guaia-ni: nação de sub-raça, filhos de Tupi~ nascidos de
mulheres guaiá.
•

Gnarepe: camvo aberto.
fncola: o mesmo que gitltio, selvícola.

•

Oca: casa, moradia.
Paranapia.c aba: vista do mar.

Flecjta: haste cem tuna lasca de

'

a s s a r ligeiraménte,
secar ao fogo carne para conservar.

Ameríndio: originário da América.

Euroameríndio: filho de europeu
e gentio.

•

Mameluco: filho de estrangeiro e
selvícola.

Inúbia: corneta feita de tíbia de
esqueleto de gente ou dé
animais.
Itaoea: casa de pedra.

Tamanduateí: rio do tamanduá.

Tamoios: grande tribo tupi, insun:Peta.
Tapuia: índio escravisa'.dó.

Tapuiun.a: escravos pretos.
Tatuagem: pintura de traços, no
corpo e no rosto.

Tietê: Pio princi.pa1, i;io verdadeiro, o que recebe os afluentes.

Tribo: fração de uma nação, tendo por chefe um cacique.
Tucunl..: pequena palmeira, fios
dessà palmeirinha.

Deus vos
abençõe. Benção lançada no
final da missa de fundação.

Tupã tape mongarai:

Tupinã: nação d_e S:~b-raça, filho& de guaiá, nascidos de
mulheres tupi.
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