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O diário de Rodolfo Baro (1647) como monumento aos
índios Tarairiú do Rio Grande do Norte
B. N. Teensma

(*>

Nosso texto trata da releitura do diário da missão de
Rodolfo Baro como representante diplomático neerlandês
entre os tapuias Tarairú no sertão do Rio Grande do Norte
no século XVI 1. Analisa politicamente a ação de R. Baro e
a terminologia utilizada pelo autor, os erros de traduções e
o uso incorreto de dados na compreensão da rama
histórica à luz da literatura.

No começo de 1617, o navio neerlandês Blauwe Zee (Mar
Azul) saiu dum porto na província de Zelândia, no sul dos Países
Baixos com destino ao Brasil. Quando o capitão Dierick Ruiters,
alguns meses depois, aportou em uma praia da Ilha Grande, atual
litoral fluminense , seus patrícios foram atacados e trucidados por
índios sob comando português. 1 Também capturaram o navio e
mataram a maior parte dos tripulantes. Entre os sobreviventes se
encontravam o capitão e o grumete Rodolfo Baro com apenas sete
anos de idade.
As autoridades
portuguesas mandaram o pequeno Rodolfo
,
para uma aldeia de Indios no interior, e o capitão Ruiters à Salvador,
capital da Baia, então capital da província para ser interrogado. Este,
depois de algum tempo, conseguiu evadir-se e regressar à Holanda
onde, em 1623, publicou, na cidade de Flisinga, um livro . bem
conhecido, com o titulo Tocha da Navegação. Em 1624 o Capitão
Ruiters pôde orientar e guiar as tropas neerlandesas durante a
conquista de Salvador da Baía. 2
.

Em um documento português anônimo e inédito da Biblioteca
da Universidade de Leyden, há um depoimento de uma testemunha da
ocupação neerlandesa de Salvador da Bahia em 1624, por onde podese conferir a participação do Capitão Ruiters no evento:
Era já em Dezembro fim do ano de 1623 quando se
puseram à vela; não para as índias [Orientais] como
i•J
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geralmente se imaginavam e entendiam, mas para a Baía de
Todos os Santos, cabeça da Província do Brasil, conforme
regimento secreto que para isto levaram. A causa desta
mudança dizem que foi um holandês chamado entre nós
Francisco de Lucena [Dierick Ruiters], por alcunha Mãozinha,
o qual no tempo atrás, navegando por aqueles mares do sul,
foi aportar à Ilha Grande com determinação de fazer ali
aguada. O que sabido por Martin [Correia] de Sá, Capitão do
Rio de Janeiro, mandou contra ele embarcações que, depois
de alguma resistência em que perdeu a mão esquerda, o
cativaram com outros dois companheiros, deixando mortos
dezoito dos que com ele vieram. Daqui foi mandado à Baía
onde esteve preso muito tempo, e aí dizem que teve práticas
secretas com alguns homens da nação hebreia,
especialmente um Manuel Rodrigues Sanches, grande seu
amigo, por cuja indústria fugiu da prisão em que estava e foi
para Holanda; onde dizem que informou ao Príncipe Maurício
[Estatúder dos Países-Baixos] das coisas do Brasil e da
facilidade com que aquela província poderia ser conquistada,
assim por sua fraqueza como porque os moradores - como
dados à mercancia e pouco afeiçoados aos Castelhanos - se
lhe dariam facilmente. Mas destas coisas, como nas
inquirições que se fizeram não se achou inteira notícia, nem
que as afirmarei por certas nesta minha história. O que sei é
que, chegando este Francisco de Lucena à Holanda de certa
viagem a tempo que a armada [neerlandesa] estava para
fazer vela, foi mandado que se embarcasse com o cargo de
Quartel-Mestre, por ser pessoa importante e prática daquelas
partes. 3

Muito menos se sabe a respeito do grumetinho.4 Claude
Barth~lemy Morisot ( 1592-1661 ), autor das notas na edição de 1651
da tradução francesa do Diário de Baro de 1647, observa na nota
primeira: ,"Roulof Baro foi enviado, quando criança, ao Brasil, na
frota das lndias Ocidentais, que partiu da Holanda em 1617 e pode
ter, atualmente, quarenta anos. Apreendeu, em pouco tempo, a língua
do pais, privou com os bárbaros e viveu como eles." Morisot era um
estudioso de gabinete de Dijon, na França, interessado na história da
expansão européia. Em 1643 tinha publicado o livro Orbis Maritimus,
sive rerum in mari et littoribus gestarum generalis historia, e mais
tarde ajudara o historiador Pierre Moreau na anotação da sua
coletânea de 1651 : Relations véritables et curieuses de l' isle de
Madagascar et du Brésil, na qual apareceu a tradução francesa do
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Diário de Baro. Mas as notas explicativas dele ao texto de Rodolfo
Baro não são o resultado de observações e experiências próprias, e
por tanto estão cheias de erros e meias verdades. A acima copiada
anotação biográfica sobre Baro é, porém, da maior importância para
conhecermos alguns detalhes sobre as circunstâncias em que o rapaz
viera para o Brasil em 1617.5 Também a descrição de Morisot, nota
65, do tipo de aldeias índias em que Rodolfo passara a sua juventude,
e da vida quotidiana dos Tupi, é de importância:
Os selvagens não tem cidades fechadas; habitam
separadamente nas matas, ou juntos nos agrupamentos que
eles chamam de aldeias ... Suas malocas tem, às vezes,
oitenta passos e mais de comprimento; as portas não se
fecham senão com ramos de palmeiras, ou grandes folhas de
uma relva que eles chamam pindo. Seus tetos são
sustentados por troncos de árvores cobertos das ditas folhas
.. . Os índios cobrem e constroem suas ma locas com estas
palmeiras ou palmitos; tem elas, como já dissemos, o
comprimento de duzentos a trezentos pés, e s~ distinguem
mais do que se separam por algumas folhagens; por vezes
uma só abriga 50 famílias, cada uma com a sua rede de
algodão e o seu fogo particular O mais velho de cada família,
logo que se levanta de manhã ordena aos outros o que devem
fazer durante o dia. 6

Por volta de 1620, os índios de tradição lingüística Tupi
acima descritos, e11contravam-se desde muito tempo cristianizados
por padres jesuítas. Reduzidos em aldeias e integrados no processo
colonial, sustentavam-se da caça e da agricultura, viviam em
comunidades dirigidas .p or superiores brancos, e falavam além do
próprio vernáculo a Língua Geral, idioma franco amplamente
difundido no Brasil a esta época. Entre eles, Rodolfo Baro, no
decorrer dos anos, sem dúvida que teria apreendido o tupi e a Língua
Geral, como talvez também· algum português elementar. Ainda mais
importante foi que lá apreendia a aceitar como realidades evidentes, a
sociedade e a mentalidade dos índios, sem qualquer sentimento de
superioridade para com as culturas ultramarinas, que nessa altura era
tão comum na Europa. E também que sabia manter-se em vida na
·
natureza brasileira.
No segundo quartel do século XVII abundavam na Europa as
especulações sobre a próxima inauguração de um Milénio de Deus na
terra. Tais expectativas de salvação tinham se apoderado tanto dos
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Judeus como dos Cristãos. Os Judeus acreditaram que o Milénio se
anunciaria pela vinda do Messias, a reaparição das Perdidas Tribos de
Israel, e da reconstrução do Templo de Jerusalém. Os Cristãos
viveram na convicção de que ele se manifestaria pela volta de Cristo
na terra, e pela simultânea conversão dos Judeus.
Sem sabê-lo, também os índios desempenharam um
importante papel naquela discussão teológica. Seriam eles os
ordinários descendentes de Adão e de Eva que, depois do Dilúvio e da
Confusão das línguas. tinham ido parar, por qualquer via, nas
Américas? Ou seriam eles as Perdidas Tribos de Israel que lá tinham
chegado por caminhos misteriosos? Na última hipótese eles só por
isolamento se teriam extraviado da tradição judia para, pela próxima
vinda do Messias, voltarem a Israel e manifestarem-se de novo como
conscientes Judeus. Na opinião de certos -teólogos protestantes eles
não passavam de Filhos do Diabo, expulsos para as Américas pela
primeira vinda à terra de Cristo, e destinados a lá serem destruídos
pela Sua volta impendente. E segundo alguns teólogos cató 1icos, a
próspera cristianização deles naquele continente era precisamente a
prova de que a conversão de todos os Judeus estava próxima. 7
Enquanto os teólogos europeus quebravam a cabeça com
questões de tanta transcendência, o pequeno Rodolfo se criou na sua
aldeia brasileira sem preocupações metafisicas, ap.reendia a caçar,
pescar, agricultar, e brincava com seus camaradas índios nas roças de
milho e de mandioca, brigava com eles, e sabia como pensavam,
cheiravam e apalpavam. Para ele eram os companheiros diários de
carne
e osso. Mais tarde, já como funcionário da Companhia das
,
Indias Ocidentais, atravessava com eles as matas, caçando sempre e
abrindo-se um caminho pela vegetação. Junto com eles, durante a
jornada, assava de passo os veados e répteis capturados, e juntos
subiam as árvores para apanharem mel silvestre, A psique índia, por
tanto, no Diário Brasileiro de Baro de 1647, é muito mais humana do
que nos textos mais distanciados de seus colegas europeus Herckmans
e Rabe.
Até por entre as selvas tropicais os rumores se movem
rapidamente Em 1624, Baro teria sabido sem dúvida da conquista
neerlandesa de Salvador da Bahia, mas como criança de catorze anos
ainda não se tinha atrevido a deixar a sua comunidade índia para unirse com os compatriotas. Mas como jovem de vinte anos sim que teve
a ousadia para fazê-lo ao saber, em 1630, que os Holandeses se
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tinham apoderado de Pernambuco no nordeste do país. Secretamente
pôs-se em marcha, apresentando-se numa data desconhecida às
autoridades neerlandesas no Recife. E elas compreenderam logo quão
importantes serviços esse jovem desconhecido
com tão excepcionais
,
qualidades poderia prestar à Companhia das lndias Ocidentais.
•

A Companhia tinha ocupado Pernambuco sobretudo porque
estava interessada no produto lucrativo açúcar. 8 Com o tempo ela
aumentaria seu território até o Rio São Francisco no sul, e Maranhão
no norte. Mas a sua esfera de influência ficava reduzida
principalmente à faixa úmida litoral. Detrás dela centelhava o
infindável sertão: o árido interior coberto por uma vegetação rala,
onde a agricultura é quase impossível. No entanto, a Companhia sim
que tinha interesse por esses territórios estéreis do interior, entre
outras coisas porque de lá ela era regularmente atacada por
infiltrações inimigas de portugueses, negros e índios. Também porque
circulavam fantásticos rumores sobre lá existentes minas de ouro e de
prata. Em Natal, no Rio Grande do Norte, desagua o Rio POTENGI,
cujo nome era associado com o da lendária montanha de prata
POTOSI, na Bolívia. E, claro está, ela era estimulada também por
uma curiosidade elementar pelos povos e produtos desconhecidos
dessa zona.
Entre os motivos, narra Alfredo de Carvalho, que dete1 tninaram a
•
famosa Companhia das Indias Ocidentais à conquista do Nordeste do
Brasil, "certo não faltou a esperança de aqui deparar com alguma das
cobiçadas jazidas de metais preciosos que faziam das colônias da
contracosta as joias mais fulgentes da Coroa Espanhola." 9
Em 1641, Elias Herckmans, governador da Paraíba, tinha
adquirido experiências negativas numa expedição, organizada
europeiamente, ao interior da sua capitania e do Rio Grande do Norte.
Em busca de minas de ouro, ele penetrara o sertão com um pesado
comboio de mais de cinquenta soldados, sessenta carregadores índios,
e sete carros de bois, voltando, sem resultados, depois duma infeliz
viagem de mais de dois meses. 10 Mas ao mesmo tempo a Companhia
experimentara os métodos de reconhecimento muito mais rápidos e
eficientes de Rodolfo Baro, que se tinha dirigido a pé ao longínquo
Oeste, sem ,séquito nem pesada bagagem, e somente acompanhado
por alguns Indios. La visitara os territórios ainda inexplorados de
algumas tribos nômades Kariri, que os sedentários Tupi da zona
litoral qualificavam de "Tapuia" - bárbaros - , porque praticavam
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ainda o canibalismQ, e falavam um idioma incompreensível da família
linguística Jê. 11
Numa dessas expedições, e ajudado por uma centena de
Tapuias, Baro soube aniquilar um grande quilombo de escravos
refugiados. Como prêmio por essas façanhas, a Companhia o
promoveu, em 15 de Agosto de 1643, a alferes, com a incumbência de
seguir explorando o interior. Graças ao salário inerente, ele pôde fazer
uma viagem à Holanda onde, em 15 de Outubro de 1644, casou, em
Amsterdão, com Lobberich Wijbrants - Lobberich = Liud-burg =
Protetora da Gente. - Retomando ao Brasil comprou, no Rio Grande
do Norte, na aldeia Jacaré Mirim sobre o Potengi, uma fazenda de
gado. Porque a Companhia o tinha destacado nessa capitania, para
localizar minas de prata no curso superior do Potengi.
O mencionado rio nasce na Serra do Feiticeiro, o flanco
nordestino do maciço de montanhas que hoje em dia se chama Serra
de Santana, no interior do Rio Grande do Norte. Ele corre de oeste a
este, tem um comprimento de perto de 120 km., e desçmboca no
oceano em Natal. Só os últimos quinze km. merecem o nome de rio;
no curso superior o nível de água varia consideravelmente com as
estações. No interior do Estado chove pouco e irregularmente. A parte
central da Serra, ligeiramente falciforme e com uma altitude de mais
de setecentos metros, estende-se num comprimento de uns cinquenta,
.. e uma largura que varia entre dez a vinte km., entre as atuais cidades
de Cerro Corá no este, e Florânia no oeste. O maciço desagua pelo
norte . no rio Caraú, pelo este no Potengi, pelo sul no Acauã, e pelo
oeste no Piranhas. No seu Diário, Baro chama esta serra Montagne
des Mines. A altura da planície circundante mede aproximadamente
quatrocentos metros, cf. mapa.
A aldeia onde Rodolfo vivia, Jacaré Mirim, ficava na margem
setentrional do Potengi. No seu curso superior. tanto do lado do norte
como do lado do sul, alguns afluentes entram nesse rio. Eles eram
dificilmente atravessáveis na época das chuvas, quando também o rio
principal estava bastante cheio. Nesse tempo era, portanto, impossível
dirigir-se para o oeste ao longo do Potengi, Mas uns quarenta km.
para o sul, quase paralelamente a ele, corre outro rio desde o sertão
para a costa. ~rata-se do ·Trairí que, na sua margem meridional,
carece de afluentes de importância. Por essa rota o interior era muito
mais acessível, razão porque, por ordem de Jorge .Garstman,
governador neerlandês do Rio Grande do Norte, uma vereda tinha
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sido aberta nessa zona para o oeste. Chamava-se aquele trilho "o
caminho de Garstman" . Dirigindo-se seguidamente desde o nascente
do Trairi diretamente para o norte, a gente chegava automaticamente
ao curso superior do Potengi, ao pé da Serra de Santana. Esse nome
data duma época posterior; no século dezessete a tal serra era
denominada geralmente de Acauã ou Macaguá, designações idênticas
da ave de rapina bastante comum no território em questão.12 Nas suas
viagens para o interior, Rodolfo Baro se terá servido frequentemente
13
, cuja função
daquele caminho, como também o Alemão Jacob
Rabe
,
era a de manter os contatos da Companhia das lndias Ocidentais com
os índios Tarairú do cacique Nhanduí. 14 Essa tribo Tapuia vivia na
Serra de Macaguá e na zona ao sul dela, ao longo do rio Acauã. Para a
Companhia, eles representavam um valor inestimável, uma ve.z que
capturavam e consumiam os infiltrantes inimigos vindos do oeste. As
suas montanhas recebiam, durante todo o ano, o orvalho ascendente
da planície circundante, de modo que sobre elas a agricultura era
permanentemente possível. Na estação das chuvas se formava no vale
do Acauã, entre a desembocadura do rio Picuí e a garganta da
Gargalheira, uma lagoa pantanosa, em que abundavam peixes
t(a)raira. 15 Os Tarairiú, que derivavam seu nome desses peixes, eram
grandes consumidores deles. Desde que começava a chover, eles se
reuniam à beira daquela lagoa, que igualmente Macaguá se chamava,
para dedicar-se à sua pesca. E quando os animais começavam a
desaparec<if, eles regressavam às suas zonas de caça e de agricultura
na montanha.
Na Serra de Macaguá / Santana, nos anos de 1645 e 1646,
Baro deve ter encontrado repetidamente os índios Tarairiú, e até ter
conversado com eles. Nessas ocasiões devem ter-se servido
provavelmente de intérpretes. Verdade é que Pierre Moreau, na sua
História das últimas lutas no Brasil entre Holandeses e Portugueses ed. francesa, 1651: 139; ed. brasileira, 1979: 66 - afirma que Baro
dominava perfeitamente a língua dos Tarairiú, "tendo convivido
desde a sua juventude com os tapuias", mas essa hipótese não pode
ser verdade. Rodolfo, em 1617, , foi capturado na costa do Rio de
Janeiro, onde não havia Tapuias. E obvio que Moreau e Baro nunca se
encontraram pessoalmente, uma vez que o Francês, na já citada nota
primeira do Diário de 1647, manteve a observação de Morisot que
"Ro.ulox
Baro foi enviado, quando criança, ao Brasil, na FROTA das
,
Indias Ocidentais, que partiu da Holanda em 1617", ao passo que,
naquela época, só navios individuais empreendiam a viagem desde a
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Europa. Também porque corrompeu o nome neerlandês Roeloff em
Roulox. A única razão porque Moreau e Morisot supuseram que Baro
falava fluentemente o Tarairiú é, provavelmente porque ele e o
cacique Nhandui, no texto do Diário, se tratavam de "meu pai" e
"meu filho" , sem que, eles interpretassem tal tratamento como simples
termos de cortesia. E natural que Baro, pelos seus contatos com os
Tarairiú, deve ter adquirido, no decorrer dos anos, algumas noções do
idioma deles, mas a terminologia índia no seu Diário de 1647 é
exclusivamente tupi. Nos meados de 1645, os moradores portugueses de
Pernambuco, sob comando de João remandes Vieira, se rebelaram
contra os Holandeses. Foram socorridos energicamente desde
Salvador da Bahia, capital dos Portugueses. Em Agosto desse ano, os
Neerlandeses foram derrotados em duas batalhas, e cercados na sua
capital Recife. As autoridades na Holanda reagiram parca e
morosamente com o envio de socorro econômico e militar, de modo
que em pouco tempo a carência reinava na cidade. Nessa altura, os
Neerlandeses, além do enclave do Recife, só dominavam alguns
territórios nas capitanias nortenhas de Paraíba e Rio Grande do Norte.
Na sua crescente insegurança e miséria chamaram em auxílio os
índios Tarairiú do cacique Nhandui . Com isso aumentou a tensão no
litoral. Os guerreiros índios, mal disciplinados pelo seu comandante
alemão Jacob Rabe, desencadearam um massacre aos Portugueses
moradores da capitania, levando-os a desforrar-se atrozmente nos
moradores neerlandeses e seus auxiliares índios.
Naquelas semanas turbulentas também o sogro do governador
neerlandês Jorge Garstman, que era casado com uma senhora
pcxtuguesa, foi massacrado pelos Tapuia. Jacob Rabe, o comandante
dos Tapuia, por sua vez, era casado com uma índia Tarairiú, o que
contribuiu para aumentar o clima de animosidade entre ele e o
Governador, culminando os acontecimentos com o assassinato de
Jacob Rabe, em Abril de 1646, por instigação de Jorge Garstman.
Com o rumo novo que tomara a questão os Tapuia dividiram-se em
dois grupos. Grande parte se aderiu aos Portugueses, ao passo que os
Tarairiú do cacique Nhandui, se bem que reservadamente, ficaram
fiéis aos Neerlandeses. 16 Nesse período também os Portugueses
começaram a.intensificar o cerco dos poucos encraves neerlandeses, e
a incitar os últimos aliados índios deles, cada vez mais, a virar
bandeira. Nunca antes os Holandeses no Rio Grande do Norte, com a
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sua tão comprida e difusa fronteira ocidental, estavam tão
dependentes da ajuda dos Tarairiú na proteção do seu território. Para
o abastecimento do Recife, essa capitania estava imprescindível.

•

Logo que a direção da Companhia no Recife soube da atitude
irresoluta de Nhandui, mandou um partido de presentes a Natal, numa
tentativa de mantê-lo dentro do campo dos aliados neerlandeses .
Como sucessor de Jacob Rabe, Rodolfo Baro
foi nomeado na função
,
de intérprete e oficial de ligação com os Indios. Já em Maio de 1646
ele recebera uma primeira ordem de visitar Nhandui para sossegar a
sua indignação com vinho, cachaça e "Nuremberguerias" .17 Além
disso, chamaram Jorge Garstman ao Recife para um inquérito sobre o
assassínio de Rabe, substituindo-o interinamente por Cornélio
Bayaert. O cacique dos Tarairiú confiara a Ba110 uma carta para a
Direção da Companhia no Recife, datada em 1 de Julho do 1646, na
qual ele pedira um partido de terçados e espadas por estar em pé de
guerra com a tribo dos Paiacú, e na qual manifestara também a sua
permanente lealdade à Companhia. Baro entregara essa carta
pessoalmente no Recife em 13 de Agosto de 1646. Infelizmente não
sobreviveu nenhum relatório dessa sua primeira missão.
Em 3 de Abril de 1647 ele recebeu, em Jacaré Mirim, novo
encargo oficial para outra visita a Nhandui, com um partido de presentes
composto de machados, terçados, espelhos, contas e pentes. No próprio
dia começou um diário para compor, mais tarde, um relatório da sua
missão. O texto neerlandês desse relatório dos acontecimentos ocorridos
entre 3 de Abril e 14 de Julho de 1647 chegou ao Recife, onde foi
consultado e traduzido para francês pelo historiador Pierre Moreau. Do
original neerlandês, infelizmente, já não resta nenhum vestígio, mas a
versão francesa foi publicada em Paris em 1651 , sob o pomposo titulo:
"Relation du voyage de Roulox Baro, Interprete et Ambassadeur
Ordinaire de la Compagnie des Indes d' Occident, de la Part des
Illustrissimes Seigneurs des Provinces Unies, au pays des Tapuies dans la
terre fern1e du Brasil Commencé le troisiesme Avril 1647, & finy le
quatorziesme Juillet de la mesme année. Traduict d' Hollandois en
François par Pierre Moreau, de Paray en Charolois".
Essa tradução, infelizmente, não e fidedigna, uma vez que os
editores tiveram grandes dificuldades na leitura da letra manuscrita de
Baro. Muitos nomes de lugares, pessoas e produtos exóticos foram
mal decifrados e pior reproduzidos por eles. Assim, para mencionar
só alguns exemplos, entre os termos índios, o nome do destino da
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viagem, Mac(k)aguá, é representado como Matiapoa, Montagina,
Turracoa e Vvarhauaa; e a variante dele, Acauã, como Vvahu e
Vvuvvug; a droga (ipe)cacuanha figura como corpamba; o espirito
Taúba, por via de taoeba, esta representado como Houcha; e o rio
Picuí, por via de Piekoewy,, aparece como Itaquerra. Até ao fim do
século vinte, os historiadores não foram capazes de reconhecer tais
erros ortográficos, com resultados dramáticos para a sua interpretação
textual. 18
Durante a sua colonização no Brasil, os Holandeses
mantiveram frequentes contatos com os Tarairiú, e diversos
funcionários registraram suas experiências com eles. As descrições
mais importantes, baseadas em observações próprias. são as de Elias
Herckmans, Jacob Rabe e Rodolfo Baro. 19 Os relatórios deles,
neerlandês de Herckmans e alemão de Rabe. foram traduzidos, na
Holanda, para latim; e o texto neerlandês de Baro foi editado em
francês em Paris, sem que os próprios autores tivessem podido
controlar essas traduções. Nessas fontes, por tal razão, encontram-se
repetidamente os topônimos e antropônimos exóticos em variantes
severamente mutiladas. Essas deturpações tipográficas nunca podem
ser aceitas cegamente; sempre é preciso compenetrar-se da intenção
dos autores, e sempre é preciso que a lógica intrínseca dos relatórios
sirva de pauta Deve adotar-se constantemente o axioma de que as tais
mutilações ofereçam algum paralelismo visual com as formas das
palavras, tais como escritas em manuscrito nos idiomas originários. 20
Também o próprio Baro não tomou uma tarefa simples a
leitura do seu Diário. Para ele e os coetâneos locais, os nomes de
todas as mencionadas pessoas, objetos, rios, montanhas, plantas e
animais eram completamente familiares. Também não prestou muita
atenção a fenômenos naturais como o clima e a vegetação,
considerando-os evidências óbvias que não precisavam de
comentário. Mas para os leitores de outras latitudes e épocas isso é
bem distinto.
Depois da rebelião dos moradores portugueses de
Pernambuco, também os Tupi do litoral do Rio Grande do Norte
começaram a experimentar grandes dificuldades. Tanto pelos
Holandeses como pelos Portugueses foram pressionados fortemente a
tomar partido, mas eles distavam muito de considerar o conflito dos
brancos como seu. Preferiam ficar fora da luta, e viver sua própria
vida. Com o curso da história esta aspiração tomou-se impossível,
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pelo menos no litoral; desta forma, foram retirando-se para o sertão
onde, sobre o flanco oriental da Serra de Macaguá I Santana, se
colocaram sob a protecção de Nhandui, obtendo dele a permissão de
construir novas aldeias e de cultivar algumas roças.21 A troco disso
deviam aliar-se aos Tarairiú na sua guerra contra os Portugueses e
coligados deles. No oeste da Paraíba operaram as unidades militares
de Martim Soares Moreno, os Tupi de António Filipe Camarão, e os
Tapuia da tribo cearense dos Paiacú. Todos eles se tinham unido para
atacar os Tarairiú pro-neerlandeses de Nhandui e seu irmão Carcará,
com os Tupi que tinham tomado o partido deles. No texto de Baro,
todas essas facções e seus caudilhos são mencionados pelo nome, mas
sempre em formas quase irreconhecivelmente deturpadas. Assim, o
nome de Carcará foi mutilado em Harhara e Preciava; o comandante
português Martim Soares vem registrado como Vvajapeba e
Vvarrivvare, e também como Luís Caravata Portugais = CapitánGeral Português. Finalmente, o cacique dos; Paiacu aparece como
Vitapitanga Tapuia = Vice-Capitán Tapuia. Mas depois de todas essas
formas mutiladas serem restauradas, o texto de Rodolfo Baro incompreensível à primeira vista - se toma muito maisI claro.
No Rio Grande do Norte há uma estação de inverno na
primeira metade do ano, e outra de verão na segunda. Até no inverno
lá faz muito calor. Então é possível que chova de vez em quando, mas
nunca é seguro. Quando chove, os leitos dos rios se enchem por
curtos espaços de tempo e secam logo depois. A vegetação rala está
'
adaptada às longas secas e extremas calmarias; ela compõe-se de
cactáceas, bromélias e arbustos espaçados. O solo compõe-se de
cascalho fino; aqui e ali jazem grandes rochedos. Há poucas
montanhas que, por regra geral, não excedem os setecentos metros.
Não obstante, o terreno caracteriza-se por um relevo áspero
Quando Rodolfo Baro recebeu em Jacaré Mirim, a 3 de Abril
de 1647, a ordem para sua segunda missão a Nhanduí, chovia no
sertão, de maneira que, por causa do alto nível das águas no Potengi,
não podia passar o rio para chegar ao "Caminho de Garstman'' ao
longo do Trairí. Graças ao texto do Diário pode seguir-se
minuciosamente, num mapa em grande escala do Rio Grande do
Norte, a rota por ele seguida durante a viagem. A 23 de Abril cruzou
o Potengi perto da desembocadura, a 24 o Pitimbú, a 25 o Pirangí, e a
26 o Mipibú. Percorrendo depois o "Caminho de Garstman" em
direçao do oeste, e seguidamente dirigindo-se para o norte, chegou à
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origem do Trai.ri nas cercanias da atu:a l cidade de Santa Cruz. Nesse
sítio descansou alguns dias. Saindo de lá para o noroeste alcançou, a
13 de Maio, ao pé duma montanha, um afluente meridional do
Potengí.

•

Deixando nesse lugar o grosso da sua companhia seguiu a
viagem a 15 de Maio, acompanhado somente pelo ajudante polonês ·
João Strass e dois carregadores índios. No dia 19 chegou a uma semiabandonada aldeia tupi sobre o flanco oriental da Serra de Macaguá /
Santana, onde recebeu informações sobre o resto do caminho a seguir.
Pelo curso superior do Acauã desceu a serra no dia 22 de Maio em
direção do sul, até encontrar na tarde desse dia, na desembocadura do
rio Picuí, um grupo de quatro soldados tarairiú montados. Escoltado
por eles dirigiu-se logo ao arraial de Nhandui, situado à beira da lagoa
de Macaguá, onde, nesse mome·nto, se encontravam sobretudo
mulheres e crianças. Os homens estavam ausentes numa campanha
militar, e só voltaram alguns dias depois.
Não se logra a impressão de que o autor, ao receber a ordem
do Recife para dirigir-se aos Tarairiú, se dava conta de que a situação
político-militar no sertão se tivesse deteriorado severamente. Durante
longos dias deixou-se reter pelas águas cheias ·do Potengi, e só depois
de receber notícias alarmantes que um grupo de.Tarairiú sob comando
de Murotij 22 , filho de Nhandui, lhe veio trazer pessoalmente em 21 de
Abril, é que ele passou a ações efetivas. E também então a viagem
não se realizou muito rapidamente, porque entretanto tiveram de
dedicar tempo a caçadas e a diversas querelas entre Baro e Comati. A
primeira briga foi sobre alguns bois dum curral privado que os índios,
•
ilegitimamente segundo as normas européias, queriam matar.
A segunda vez foi sobre um partido de milho que os Tara.iriú
tinham requerido, por iniciativa própria, numa aldeia tupi: de novo
ilegitimamente segundo as normas européias. Rodolfo estava
sobretudo irritado porque Comati tinha exigido esse milho em nome
dele: Baro. A consequência de todas essas querelas, caçadas e
churrascadas, a expedição se retardara indevidamente, ao passo que o
autor queria apressar-se, sobretudo depois de ter recebido, no
caminho, novas notícias alarmantes A 12 de Maio soube que os
P_aiacú se tinham reunido, na Paraíba, com as tropas de Luis Soares
Moreno; e a 20 de M(lio que Nhandui se preparou para atacar essa
coligação inimiga. Por todos esses motivos Baro tinha deixado o
\
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grosso da expedição retardativa, seguindo viagem em companhia
reduzida.
Nhandui voltou com a notícia positiva de que seus guerreiros
tinham podido repelir os Portugueses e aliados Paiacú para detrás do
rio Paraíba. Com isso o maior perigo foi conjurado temporariamente,
de modo que os Tarairiú podiam empreender a viagem anual a suas
roças e sítios rituais na serra. Durante mais de mês e meio Rodolfo
acompanhou-os nessa peregrinação, relatando detalhadamente o
conteúdo das conversas que teve entretanto com o cacique, e das
diversas atividades a que a tribo se dedicou no caminho. Nhandui não
deixou de sublinhar de que já durante mais de quinze anos fora o fiel
aliado dos Holandeses, e de que pretendia seguir sendo-o, apesar da
miserável qualidade dos presentes deles. Além disso deixou entrever
que sabia
perfeitamente da fraqueza política e material da Companhia
,
das Indias Ocidentais. Apesar disso, contou firmemente com sua
ajuda militar na eventualidade de ele ser atacado por seus inimigos.
Em Junho de 1647 parecia que as possibilidades duma derrota
dos Tarairiú fosse real. porque quase diariamente entraram as notícias
alarmantes sobre crescentes atividades militares dos inimigos. O
próprio Baro não dava fé a elas, muito embora tivesse aconselhado a
tomar alguns prisioneiros para verificar os rumores. Mas quando
também o espírito Taúba, depois de ser consultado pelos pajés,
começava a emitir opiniões pessimistas sobre o fim duma guerra, a
preocupação geral foi aumentando-se. Para conjurá-la, Baro mandou
seu ajudante João Strass com urgência para o litoral, em procura de
socorro, se bem que se desse perfeita conta de que nem as autoridades
riograndenses, nem as pernambucanas, seriam capazes de atender a
um tal pedido.
Entretanto toda a tribo dos Tarairiú se dirigiu, com seu
hóspede europeu, ao lugar sobre o curso superior do Potengi onde
Baro, em 15 de Maio, deixara atrás o grosso da sua companhia.
Depois subiram a serra em lentas jornadas, interrompendo
frequentemente a marcha para caçadas e concursos ~esportivos. Uma
distração popular era a tradicional corrida de árvores. A esse fim se
prepararam dois pesados troncos de carandaí - corraueara no texto,
por via de carranday - , que eram tomadas sobre os ombros por duas
turmas de jovens, que as transportavam a toda pressa por uma
distância determinada. Assim era que os· jovens podiam mostrar sua
agilidade e força fisica às futuras esposas. Porque a anual
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peregrinação à serra durante o solstício de Junho estava marcada
inteiramente pelo rito coletivo de passagem das crianças jovens, e do
casamento coletivo da nova geração de adultos.
O símbolo do poder espiritual e secular de Nhandui estava
representado por um cabaço enchido de caroços e pedri.nhas.
Provavelmente servia também de maracá: o chocalho rítmico com que
os pajés podiam ser hipnotizados. Para isso, os Tarairiú utilizavam
também o fumo de tabaco e uma bebida preparada do pó de sementes
de ipecacuanha, diluído em água. Sob a influência dela, os feiticeiros
invocaram Taúba, para consultá-lo sobre todos os problemas da tribo.
Segundo eles, Taúba se escondia então no dito cabaço para dar seus
conselhos e vaticínios. Do mesmo modo, Taúba estava presente em
todas as solenidades de passagem, de casamento e de bendição das
roças. A 25 de Junho a expedição chegou à nascente do rio Acauã na
Serra de Macaguá. Perto desse lugar se separa do maciço em direção
do sudeste uma aresta estreita e comprida, que mede
aproximadamente dez quilómetros por 1.500 metros. Abruptamente
eleva-se da planíci.e circundante. De dia: goza-se de lá duma vista
desimpedida sobre o horizonte longínquo, e de noite sobre o
firmamento despejado cheio de estrelas. Tal sítio convida por
excelência às solenidades rituais e mágicas. Os Tarairiú não estavam
insensíveis à atmosfera que reina ai. Era seu altar para os céus.
Baro não forneceu detalhes sobre nascimentos e assistência
puerperal entre os Tarairiú, mas de outras fontes sabemos que as
mulheres se retiraram sós ao bosque para dar a luz, cortaram
pessoalmente o cordão umbilical, e comeram a placenta. 23 As ·crianças
nascidas mortas foram comidas também. Entretanto o pai se dedicou
durante algumas semanas à covada, ou seja o "parto masculino". O
autor sim que presenciou a celebração dos ritos de passagem das
crianças. Os garotos foram tomados. no regaço de homens adultos,
onde um pajé lhes perfurou os lóbulos das orelhas e os lábios
inferiores com uma sove la de madeira. Nos buracos meteram lascas
de pedra branca. Nessa ocasião o garotinho recebeu seu nome
individual. Depois da solenidade foram abençoados por Taúba desde
o seu cabaço.
Também presenciou a celebração dum casamento.. coletivo.
Para a solenidade. os nubentes se ornaram os corpos com plumas
coloridas. 24 "Passava de três horas da tarde, quando os futuros esposos
e esposas ficaram prontos Trinta homens e mulheres da Holanda
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vestir-se-iam mais depressa que um só desses selvagens." Logo
depois lhes foram perfuradas as bochechas e os lábios inferiores, e
preenchidos com lascas de pedra branca. Numa palhoça construída de
folhas, os pajés sacrificaram a Taúba o sangue que lhes gotejava das
faces, abençoando-os com espessas nuvens de fumaça de tabaco.
Depois se celebrou uma festa noturna de canto e baile, em que, com
grande assombro do autor, só se serviram milho cozido e água
salgada.
Baro descreveu também em algumas frases as últimas honras
dispensadas a uma criança fenecida . "Entretanto, morreu a criança
cuja cura o Diabo [Taúba] tinha assegurado. Os tapuias zangaram-se e
o expulsaram mas ele deixou-se ficar, fingindo estar extremamente
compungido com a morte da criança, cuja cabeça os tapuias cortaram
e cujo corpo retalharam, pondo-o a cozinhar numa panela. Em
seguida, os parentes mais próximos vieram à festa e comeram tudo,
inclusive os tenros ossos. E quando nada mais restou, puseram-se
todos a lamentar-se, gritando e batendo com os braços. Eis as
•
cerimonias que observaram nessa ocasião." E lícito supor que os
ossos mais duros seriam comidos mais tarde, puliverizados, em
mingau de farinha. Porque os Tarairiú viviam na convicção de que
seus queridos defuntos não encontrariam melhor lugar de repouso do
que as entranhas da tribo da qual tinham nascido. Por essa razão
também a companhia de Comati fora despachada , com uma dupla
missão. A primeira para alarmar a Companhia das Indias Ocidentais
por intermédio de Rodolfo Baro; e a segunda para recolher os restos
mortais de alguns membros da tribo mortos no litoral, e proporcionarlhes as honras acostumadas. Para isso precisaram do milho requerido,
porque os Tarairiú só iam comer o pó dos ossos de seus defuntos
misturado com mingau de farinha .
Continuados rumores sobre a aproximação da guerra e
preparativos de mobilização precipitaram a volta de Baro ao litoral.
Para tranquilizar Nhandui devia prometer de preparar quanto antes a
vinda duma coluna militar neerlandesa. A 7 de Julho de 1647
empreendeu a marcha para a costa, e na tarde do dia 14 do dito mês
apresentou-se ao seu comandante interino Comélio Bayaert Cammeru no texto. Na noite do mesmo dia voltou a sua casa em
Jacaré Mirim. Provavelmente já começou no dia seguinte com a
redação de seu relato. Não presenciou por muito tempo a continuação
dos acontecimentos. Em Agosto de 1648 apresentou a demissão do
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serviço militar, e poucos meses mai:s t~de morreu. Provavelmente jaz
enterrado em qualquer sítio sobre o Poteng·i.
No Recife, esse relato foi consultado pelo historiador Pierre
Moreau que, em 165 1, editou o texto n.u ma tradução francesa em
Paris. A tal iniciativa deve o mundo uma interessante descrição da
tribo dos Tarairiú em vésperas da sua desaparição. O Diário de
Rodolfo Baro pode considerar-se como digno. monumento à memória
desse povo índio, porque a partir da segunda metade do século
dezessete, todos os acontecimentos contribuíram para extingui-lo da
memória dos Brasileiros. Depois da retirada dos Holandeses do
nordeste do Brasil, os Portugueses e seus colaboradores penetraram
cada vez, m·ais longe no sertão, para instituir nele as próprias normas e
leis. Os Indios que não queriam sujeitar-se a elas, foram combatidos e
exterminados como inimigos. Também deviam ser castigados por
terem sido os aliados dos odiados Neerlandeses. Os brancos foram
melhor armados, melhor organizados, possessos de anseio da terra, e
estimulados por proselitismo religioso, Em face de semelhante
superioridade, os Tarairiú, havia pouco tão orgulhosos e conscientes
do próprio valer, foram aniquilados em breve tempo.

•

Os atuais habitantes dos antigos territórios dos índios
Tarairiú, agora indicados geralmente com o nome de Kariri, já não
sabem quase nada do passado índio da sua região. Num. compêndio
mimeografado, editado pela Prefeitura de Currais Novos sob o titulo:
Aspectos Históricos e Geográficos de Currais Novos em Setembro de
1989, encontra-se só uma frase sobre esse período: "O Seridó foi
inicialmente habitado· pelos índios cariris que, por mais de um século,
resistiram através da guerra contra a invasão de suas terras, motivada
pela expansão da pecuária." Muito mais cínica é uma passagem de
Herculano Mathias25 : "Depois da expulsão· dos Holandeses, os índios
Cariris tomaram a criar problemas ameaçando fazendas e povoações.
Para combatê-los tomou-se necessário apelar para o auxílio d·e.
sertanistas paulistas O território· do R.G.N. foi aos poucos sendo
devassado com a ajuda dos padres jesuítas, que fundaram várias
aldeias." Os índios, economicamente pouco interessantes, deviam
ceder seu território a bois e a vacas; e sertanistas e sacerdotes,
munidos de armas de fogo e campos de c.onversão, cuidaram da
rápida realização desse ideal. O nome de Taúba foi adulterado em
Uxá, e o maciço de Macaguá foi rebatizado em Serra de Santana. A
Nova Ordem preferiu desfazer-se da história índia da região. .
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cit.: 282-283. - Idem. "Een corte beschrijvinge vant leven der Tapuyas."

O diário de Rodolfo Baro (1647) como monumento aos índios Tarairiú ...
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[Breve descrição da vida dos Tapuias] ln: Bijdragen en Mededeelingen
van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 2 (1879): 358-367 .
- Rodolfo Baro. Relation ... Op. cit. Paris 1651.
Barlaeus e De Laet (in: Piso & Marcgrav, op. cit.) adulteraram o nome
Macaguá como Bayatag e Quoauquho. - Barlaeus confundiu a palavra
portuguesa redes com a palavra latina rhedas = carros. Também tomou
as palavras alemãs de Rabe: Früchtchen = carocinhos, e Steinchen =
pedrinhas, por termos índios, abastardando-os nos inexistentes
exotismos Titzsheynos e Kehnturah. - Medeiros Filho (op. cit., 1998)
aportuguesou as corrupções assinaladas de Taúba? taoeba? houcha, e de
Steinchen ? Kehnturah,. indevidamente como Uxá e quenturá
respectivamente.
Bar~>, op. cit., p. 95 (ed. brasileira).
Muroti: - Gralha de Comati. Não é nome de pessoa, senão de uma
função: filho de Rei, Príncipe. Ver: Herckmans, Corte beschrijvinge, op.
cit. :16.
Barléu, História, op cit 1974:264; LOWIE, Robert H. The Tarairiu.
Hand-book of South American Indians 1:565.
Plumas coloridas. - O texto original oferece: "des feuilfes de diverses
couleurs", a respeito do que Morisot observa, na nota 60: "Os outros
dizem plumas, acertadamente, pois se fossem folhas pregadas com goma
sobre o corpo, com tanto artificio e disposição, seria tempo perdido, pois
elas poderiai:n romper-se no primeiro encontro, ao passo que as plumas
resistiam a todas as suas cabriolas e saltos." Naturalmente se trata aqui
outra vez dum caso de leitura errada duma palavra neerlandesa, a saber:
1
veederen =plumas, interpretada como bladeren = folhas.
Formulada assim no seu artigo Rio Grande do Norte no volume 16 de
Verbo, Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Lisboa 1974: 630-632.
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