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A TRANSFORMA()AO
DE SAO PAUW INDfGENA
Seculo XVI
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~o dia de Natal de 1562, Martim Afonso Tibiri9a perdeu sua
ultima batalha, sucumbindo a uma das doen9as infecciosas que ~nis~',.
savam entre os habitante$ indigenas do Brasil na epo~ De certo mo- ,
do, a vida e a morte deste importante guerreiro e chefe tupiniqu1m
espelharam a pr6pria marcha da expansao europeia na capitania de
Sao Vicente no seculo XVI. Muitos anos antes, ele ja havia incorporado a seu grupo - como genro - 0 primeiro branco ~ssistira a
rapida ascensao deste como influente lider de indios e portugueses.
(}fu decada de 1530, Tibiri9a consentira na forma9ao de uma alian9a
com os estranhos, certamente tendo em vista a vantagem que esta
lhe proporcionaria sobre seus inimigos tradicionais. Com a chegada
dos primeiros jesuitas, no meio do seculo, autorizara a edifica9ao
de uma capela rtistica dentro de sua aldeia e permitira que os padres
convertessem seu povo, ele pr6prio sendo o primeiro catequizado.
Os jesuitas, por sua vez, expressaram sua reverencia por este indio
considerado exemplar sepultando-o no interior da modesta igreja de
Sao Paulo de PiratiningD
Em bora ressaltem seu papel colaborativo no estabelecimento do
dominio europeu na regiao, os parcos dados biograficos existentes
sobre Tibiri9!1 podem ilustrar tambem uma outra perspectiva. \i?e fato,)
~-~ se as a9oes de Tibiri9a ~e~sentiain-se de uma forte influencia das dei
i mandas dos europeus, e tmportante lembrar que responderam ante&
' a 16gica e a dinamica interna da organiza9ao social indigenj) Aiem
disso, mesmo figurando como protagonista na forma9ao das rela95es luso-indigenas na regiao,Gibiri9a sofreu, ao lado dos demaisJ
integrantes da sua sociedade, as profundas crises e transforma9oes1
desencadeadas pela expansao europeia. Aquilo que parecia uma a:Iian9a inofensiva e ate salutar logo mostrou-se muito nocivo para os
indio~ As mudan9as nos padroes de guerra e as graves crises de autoridade, pontuadas pelos surtos de contagios, conspiraram para debilitar, desorganizar e, finalmente, destruir os Tupiniquim.

e

I

I

17

,.,I
I

in~~

!

elementos constitutivos dessa dinamica: o processo de fragmenta<;:ao •
e reconstitui<;:ao dos grupos locais, os papeis de lideran<;:a desempenhados pelos cllefes e xamas e, finalmente, a importancia fundamental do complexo guerreiro na afirma<;:ao da identidade hist6rica destes grupos. No seu conjunto, estes aspectos dizem respeito ~particu
larmente a pontos de inflexao nas rela<;:oes que se desenvolveram,
posteriormente, com os europeus. Neste sentido, eles ajudam a explicar nao apenas as bases hist6ricas sobre as quais os padroes de
resistencia e adapta<;:~o indigenas repousavam, como tambem os
meios pelos quais a domina<;:ao portuguesa foi possivel.
,.
.&Q_chegare~ Brasil, os invasores europeus logo descobriram

Basicamente ignorada pela historiografia vigente,rfdinamica
do Brasil indigena teve suficiente profundidade e'clensidade hisJ .
\/t6rica para influenciar de maneira significativa a forma<;:ao da Co- 1
Ionia:,) A importancia desta dinamica nao residia apenas nas configur~oes economicas e sociais que ela imprimiu nas sociedades natiyas, como tambem nas maneiras pelas quais foi integrada a memoria hist6rica dos povos aborigines. Neste sentid<R:!Uuitas vezes foi
. a consciencia de urn passado indigena que forneceu as bases para}
\uma a<;:ao· perante a situa<;:ao historicamente nova da conqui~ Fortes1
expressoes desta tendencia surgiram, ao Iongo do seculo XVI, nos movimentos so~iais nativos, seja nas manifesta<;:oes messifinicas, seja nos
movimentos de resistencia armada, as vezes englobando a participa<;:aoft diversas aldeias, como no caso da Confedera<;:ao dos Tamoios.
'(_ Levando em considera<;:ao a dinamica interna dos grupos tupi 1)
e o choque desta com o processo de expansao portuguesa, pretende- (
; 1 se, neste capitulo, avaliar a hist6ria das rela<;:oes luso-indigenas no/\
Brasil meridional do seculo xv~Durante este periodo, as a<;:oes e reai
<;:5es indigenas foram contnl.rias as expectativas portuguesas e, como
tais, pesaram de modo significative na elabora<;:ao de uma politica
lusitana de domina<;:ao na regiao. Os portugueses, em suas rela<;:oes
com os indios, buscaram impor diversas formas de organiza<;:ao do
trabalho e, em contrapartida, defrontaram-se com atitudes inconstantes que oscilaram entre a colabora<;:ao e a resistencia. No entanto, das diversas formas de explora<;:ao ensaiadas, nenhuma delas resultou satisfat6ria e, igualmente, todas tiveram urn impacto negativo
sobre as sociedades indigenas, contribuindo para a desorganiza<;:ao
social eo declinio cfemognifico dos povos nativos. Como conseqiiencia, os colonizadores voltaram-se cada vez mais para a op<;:ao do trabalho for<;:ado na tentativa de construir u,ma base para a economia
\e
sociedade.colonial. Neste sentidoGodJm-se situar as origens da ..
1
.:./.!'!. scravidao no Brasil- tanto indi~na quanto africana- nesta fase \:.:
i. inicial das rela<;:oes luso-indigenas.
!
I jterna
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omp_@i.lh~~~J:_~_! caracteristicas bastca_!~ ~9J:ll.Yn~-~-~1iaiD.f!Q_a cui' tura tupi-guarani. Contudo, a despehoaparencias de homogenei- .
. dade~-qilalquer tentativa de sintese da situa<;:ao.etnognl.fica do Brasil
quinhentista esbarra imediatamente em dois problemas. Em primeiro. I
lu.gar, a sociedade tupi permanecia radicalmente segmentada, send~·
,que as rela<;:oes entre segmentos ou mesmo entre unidades locais freiientemente resumiam-se a a<;:oes belicas:)Referindo-se ao relacion
~nto entre grupos tupinamba e tupimquim do Brasil meridiana ;
Gabriel Soares de Sousa comi:mtou: "E ainda que sao contrarios os
tupiniquins dos tupinambas, nao ha entre eles na lingua e costumes
mais diferen<;:a da que tern os moradores de Lis boa dos da Beira" . 1
Em segundo, grande parte do Brasil tam bern era habitada por sociedades nao tupi, representando dezenas de familias lingiifsticas distintas.2
~ara enfrentar estes problemas, os europeus do seculo XVI pro"
uraram reduzir o vasto panorama etnografico a duas categorias
enericas: Tupi e Tapuia. A parte tupi desta dicotomia englobava
1
i .asicamente as sociedades litoraneas em contato direto com os porI ,ugueses, franceses e castelhanos, desde o Maranhao a Santa Catari. \ ria,
incluindo OS Guarani,
Se e verdade que estes grupos exibiam seI
·
Jillelhan<;:as nas suas tradi<;:oes e padroes culturais, o mesmo nao se
gode afirmar dos ch!i!fiados Tapu!a. De fato, a denomin,~<r.i!o...'_'_T_a/P!lia~~plicaxa"se.fre.q:U.e.nteinente ~-Sr\lp_os qtJ,e __-=: al~rn de diferen::'~
Jciados sociall!!~!JJ~__cj.g_padr.ao.tupi _.,-: eram. pouco conhecidos QQ&J·
-~euio~~ Tratado descritivo, Gabriel Soares de Sousa confessa- ·
va a precariedade do estado de conhecimento: "Como os tapuias
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OS TUPI NA ERA DA CONQUJSTA
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No que consistiria esta "dinamica interna" das sociedades tupi? Sem fazer justi<;:a a enorme complexidade das estruturas sociais
do Brasil quinhentista, podemos destacar, de forma sintetica, alguns
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sao tantos e estao tao divididos em bandos, costumes e linguagem,
para se poder dizer deles muito, era necessario de prop6sito e devagar tomar grandes informa96es de suas divisoes, vida e costumes;
mas, pois ao presente nao e possivel. .. ". 3 Na mesma epoca, o jesuita Fernao Cardim arrolou, com certa facilidade, 76 grupos na1
tupi sob a classifica9ao "Tapuia". 4 Ao que parece,(rdenomina9a ·
representava pouco mais que a antitese da sociedade tupi, sendo, por
.,. t!tnto, projetada em termos negativory
\ If
De qualquer modo, o surgimento do binomio Tupi-Tapuia es-\1
) \\~ava bern fundamentado, na medida em que identificava trajet6rias \
· · ist6ricas diferentes e formas de organiza9ao social distinta~ fato
este destacado em virtualmente todas as fontes quinhentistas. 5 Esbo9ando suas primeiras impressoes a respeito dos indios do Brasil,
o padre Manuel da N6brega retratou os Tapuia em termos vagos:
"Ha nestas terras uma gera9ao que nao vive em casas, senao nos
morros e tern guerra com todos e de todos sao temidos" .6 Ja Ga. briel Soares de Sousa, ao descrever os Guaiana, urn povo je que habitava a regiao de Sao Paulo, destacava em maiores detalhes o aparente atraso destes indios em rela9ao aos Tupi:

E gente de pouco trabalho,

muito molar, niio usam entre si Javoura,
vivem de cac;a que matam e peixe que tomam nos rios, e das frutas sih·
vestres que o mato da; siio grandes flecheiros e inimigos de carne humana [... J Niio vive este gentio em aldeias com casas arrumadas, como
os tamoios seus vizinhos, mas em covas pelo campo, debaixo do chao,
onde tern fogo de noite e de dia e fazem suas camas de rama e peles
de alimarias que matam. 7

Com tais imagens superficiais e incompletas contrastavam as descri96es mais elaboradas das sociedades tupi. Como veremos em
maiores detalhes, estas diferen9as - reais ou imaginarias - desempenhariam urn papel de relevo nas rela96es euroindigenas que se
desenrolariam depois da chegada dos brancos. As vezes conflituosa, as vezes pacifica, a convivencia entre formas radicalmente divergentes de organiza9ao social manifestava-se em todas as partes do
Brasil no seculo XVI. A regiao englobada pela capitania de Sao Vicente nao figurava como exce9ao, embora se tenha suscitado uma certa
controversia em torno da identifica9ao dos habitaiJ.tes originais do
local onde foi erguida avila de Sao Paulo. Ali conviVIam Tupiniquim
e Guaiana, estes Je e aqueles Tupi, assim enquadrando-se rigorosa20
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mente no esquema dicotomico Tupi-Tapuia. Ja invocamos as observa96es de Gabriel Soares de Sousa a respeito dos Guaiana; podemos
acrescentar os comentarios de urn dos observadores mais imediatos
da situa9ao, Hans Staden. Ele diferenciava claramente os Guaiana
dos Tupiniquim, descrevendo-os como habitantes da serra, que ''nao
tern domicilio fixo, como os outros selvicolas", e destacando a ca9a
e COleta COffiO SUa base de sustenta9a0. 8
~\"
fato, a maioria dos relatos quinhentistas deixam claro que
os Tupiniquim constituiam os principais habitantes da capitania de
Sao Vicente, pelo menos ate a ultima decada do seculo. 9 Embora
presentes no litoral, os jfupiniquim - "cuja regiao se estende em \
oitenta milhas para o interior da terra e quarenta ao Iongo da cos\
ta", de acordo com Staden - , 10 mantinham uma importante ~~~
\
centra9ao de aldeias na
Acima, em torno do. local que ~
a futura vila de Sao Paul~
f
~mbora as primeiras fontes identifiquem, atraves das denomi- \
\,~a96es etnicas, aquilo que se pode considerar como conjuntos tribais, \
na verdade a aldeia representava a principal unidade da organiza9ao \
social dos grupos tuE!) Mesmo assim, diversas comunidades podiam
manter rela96es bastante estreitas, amarradas em redes de parentesco ou de alian9a, sem que estas rela96es, porem, se caracterizassem
enquanto unidades politicas ou territoriais mais expressivas. 11 De fato~ uniao entre unidades locais sofria constantes muta96es deco~l
-r-rentes de circunstancias hist6ricas, uma vez que as freqiiep.tes mu- 1
n9as na composi9ao de alian9as influiam no carater e dura9ao;Je
90s. multicomunitarios. Esta mutabilidade escapou a aten9ao dos
onistas, que descreviam grupos de aldeias como se formassem conntqs politicos mais abrangentes e fix~.
--"- (Quanto ao numero e tamanho das aJdeias tupiniquim existerl--\
\ tes durante o seculo XVI, os relatos dos contemporaneos, infelizmen- j
\ te, pouco nos dizem. 12 Tudo indica,.no entanto, que o principal as• sentamento tupiniquim na epoca da chegada dos europeus era o do
·. chefe Tibiri9a, certamente o mais influente lider indigena da regiao. \
Nos anos de 1550, esta aldeia - conhecida pelos nomes de Inha- \
'puambU9U e, eventualmente, Piratininga - 13 passou a abrigar a ca- I
:pela e o precario Colegio de Sao Paulo de Piratininga, instalados I
:pelos inacianos em 25 de janeiro de 1554. Uma segunda aldeia im- /
iportante no periodo era a de Jerubatuba, sob a chefia de Cauibi, I
~upostamente irmao de Tibiri9a. Esta ultima localizava-se em torn~

I

$!?e

8.enf

I

~

I'.

21

-

:J de doze quilornetros ao sui de Inhapuarnbu9u, proximo ao fu~:~T~·:

~~irro de Santo Arnar'6J Ern 1553, o aventureiro alernao UlriCif~

Schrnidel, tendo passado alguns dias na aldeia, descreveu-a como
''urn Iugar rnuito grande''. 14 Finalrnente, a terceira aldeia que figurava corn certo relevo nos relates quinhentistas, Ururai, tarnbern tinha
como chefe urn irrnao de Tibiri9a, charnado Piquerobi. Localizado
a seis quilornetros ao leste de Inhapuarnbu9u, este assentarnento, rnais
tarde, tornou-se a base do aldearnento jesuitico de Sao Migu~
1
cyarnbern dispornos de poucas inforrna96es sobre o tarnanho des- i
sas unidades pre-coloniais, mas, pelo que se pode apurar nos relates, I
~s aldeias tupiniquirn possivelrnente erarn rnenores que sua contra- /1
Partida tupinarnba no Rio de Janeiro, Bahia ou Maranhao, confor;rne as descri96es detalhadas dos cronistas e missionaries franceseU
e portugueses~o
- referir-se ao interior da capitania de Sao Vicente,
o padre Diogo J acorne rnencionou a existencia de algumas aldeias
corn quatrocentas alrnas cada. 15 J a o irrnao An chi eta afirrnou que
cada aldeia ''consta s6 de seis ou sete casas", o que para Hans Staden seria urna "pequena aldeia" . 16 Tais observa96es contrastarn
COrn a popu!a9a0 freqiienternente atribuida as aJdeias tupinarnba, estirnada ern torno de oitocentos a mil habitantes, ernbora alguns cronistas rnais ernpolgados tenharn chegado aos rnilhares. 17
,.
De qualquer rnodo(O que se sabe de certo e que estas alcieia'S\
( nao constituiarn pov.oados fixos e perrnanentes, pois, ap6s alg~~j
~ anos, os grupos tendrarn a rnudar-se para urn novo lociil). Na regran
planaltica, os prirneiros jesuitas alegavarn que tais rnu'c(an9as ocorriarn a cada tres ou quatro anos, enquanto outros relates sugerern
urn espa9arnento rnaior, de doze ou rnesrno vinte anos. Ja no periodo inicial de influencia jesuitica, no ano de 1557, tanto Inhapuarnbu9u quanto Jerubatuba viviarn urn processo de fragrnenta9ao. "0
. que~ pi or", cornentou o padre Luis da qra, "nao vao juntos. " 1!
Diversos motives podiarn contribuir para o deslocarnento de urna
aldeia: o desgaste do solo, a dirninui9ao das reservas de ca9a, a atra/ 9ao de urn lider carisrnatico, urna disputa interna entre fac96es ou
a rnorte de urn chefe. Contudo, qualquer que fosse a razao, a repetida cria9ao de novas unidades de povoarnento constituia evento irnportante, envolvendo a reprodu9ao das bases principais da organiza9iiO social indigena. Neste sentido, e irnportante reconhecer o papel
fundamental desernpenhado pelo chefe na cornposi9ao original e na
prolifera9ao de cada aldeia, pois a identidade hist6rica e politica da
I rnesrna associava-se de forma intrinseca ao lider da cornunidade. 19
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A ernergencia de unidades independentes de povoarnento estava ligada a capacidade do chefe ern rnobilizar parentes e seguidores.
Apesar de a principal fonte de autoridade do chefe provir do seu papel de lideran9a ern situa96es belicas, suas responsabilidades erarn,
~rnbern, atinentes a organiza9ao da vida material e so~ De acofdo corn Gabriel Soares de Sousa, ap6s deterrninar o deslocarnento
de urna fac9ao, o chefe escolhia o local da nova aldeia, supervisionava a constru9ao das rnalocas e selecionava o terrene para a horticultura. Ele nao apenas trabalhava ao !ado dos seus seguidores, como tarnbern fornecia o exernplo: "quando faz [as ro9as] corn ajuda
de seus parentes e chegados, ele lan9a primeiro mao do servi9o que
todos". 20 Este ultimo detalhe e revelador, pois, (a:despeito de sual
lmaior responsabilidade e prestfgio, o chefe perrnanecia igual a seus /
i seguidores na execu9ao das tarefas produtivas. De fato, a lideran9a I
\ politica rarai:nente correspondia a qualquer privilegio econornico.Ql!j
t_£osi9ao social diferenci~~
Da rnesrna forrna,[2§ lirnites da autoridade dos chefes sernpre
perrnaneciarn sujeitos ao consentirnento de seus seguido~ Ao descrever a lideran9a nas comunidades tupinarnba e tupiniquirn, Staden cornentou: "Cada urn obedece ao principal da sua cabana. 0
que 0 principal ordena, e feito, nao a for9a ou por rnedo, porern de
22
1boa vontade" . \.Qs prirneiros jesuitas, por sua vez, larnentavarn:
'corn freqiiencia a ausencia de urn "rei" entre os Tupi, reconhecen- (
do que a fragrnenta9ao politica servia de obstaculo ao seu trabalh~
Escrevendo de Sao Vicente, Pedro Correia relatou que a conversao
dos indios havia de ser urna tarefa rnuito dificil "porque nao tern
Rei, antes em cada Aldeia e casa ha seu Principal" .2f
Esta ultima observa9ao reflete a dificuldade dos europeus ern
identificar as fontes de autoridade politica entre as sociedades indigenas. Utilizando a designa9ao de principal, os prirneiros relates proJetavarn tres niveis distintos de lideran9a politica. Este terrno aplicava-se
aos chefes das rnalocas, das aldeias e as lideran9as no nivel supra-aldeia. Esta ultima categoria nao aparece corn rnuita freqiiencia, sendo .
notada, geralrnente, apenas no contexte da guerra, quando grupos
distintos aliavarn-se perante urn inirnigo cornurn. Assirn, ern diversas ocasioes, o chefe Tibiri9a dos Tupiniquirn ou o Cunharnbebe dos
Tupinarnba cornandararn guerreiros de diversas aldeias para a batalha, cada qual adquirindo urna vasta farna de lider valente e respeitado.24
23

. {§in.bora, efetivamente, a principal fonte de autoridade repou1

I

1sasse-na habilidade do chefe em mobilizar guerreiros, este possuia
outros atributos significativos. Nota-se, como exemplo, a virtude ora
toria, que figurava de modo importante na forma'<ao de urn grand
lider indig~Anchieta, sendo ele proprio urn eximio orador; relatou com admira'<ao a fala de Tibiri'<a na ocasiao da morte do jesuita
Pedro Correia. 25 De acordo com Fernao Cardim, todos os dias, antes do amanhecer, o chefe "por espa'<o de meia hora lhes prega, e
admoesta que vao trabalhar como fizerao seus antepassados, e
destribue-lhes o tempo, dizendo-lhes as cousas que hao de fazer". 26
· Da mesma forma, Nobrega, escrevendo de Sao Vicente, forneceu algo
do conteudo destes discursos: "cada dia antes da manha de uma parte
alta manda a cada casa o que ha de fazer aquele dia, e lhes diz que
hao de viver em comunidade''. 27
Alt~m de demonstrar o papel organizativo do chefe,[;_i comentarios de Cardim e de Nobrega indicam outro atributo nao militar
desta figura: o de guardiao das tradi'<oes, sempre propondo que as
a'<oes futuras fossem executadas em termos daquilo que fora estabelecido no passado. Sem duvida, a preserva9ao das tradi96es foi
elemento fundamental na defini9ao da id~idade coletiva, bern co'Ona organiza9ao da vida material e so~ 0 chefe tupinamba Ja:
pi-a9u, ao ceder as- pressoes francesas para erradicar o sacrificio
humano, explicou claramente como a tradi9ao ditava a pratica. Na
ocasiao, tendo sido suavontade vetada no conselho tribal, Japi-a9u
comentou:
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0 feiticeiro lhes diz que niio cuidem de trabalhar, nem vao a ro<,:a, que
o mantimento por si crescera, e que nunca lhes faltara que comer, e
que por si vir a a cas a; e que os paus agudos se irao cavar, e as flechas
se iriio ao mato por ca<,:a para seu senhor, e que hiio de matar muitos
de seus contraries, e cativarao muitos para seus comeres. 34

Bern sei que esse costume e ruim e contrario anatureza, e por isso muitas vezes procurei extingui-lo. Mas todos n6s, velhos, somos quase iguais
e com identicos poderes; e se acontece urn de n6s apresentar uma proposta, embora seja aprovada.por maioria de votos, basta uma opiniao
, . desfavonl.vel para faze-la cair; basta alguem dizer que o costume e antigo.e que nao convem modificar o que aprendemos dos nossos pais. 28

0 discurso profetico convencia aldeias inteiras a embarcarem em
longas viagens em busca de urn paraiso terrestre, urn a ''terra serri
mal", onde a abundancia, a eterna juventude e a tomada de cativos predominavam. Embora muitos autores busquem explicar estas migra96es ora como rea'<oes messianicas a conquista ora como
manifesta96es do conflito inerente entre tipos de autoridade (entre
o principal e o caraiba), e importante reconhecer a dimensao hist6rica
das mesmas. 35 De acordo com Carlos Fausto, alem da orienta'<iio
espacialdos movimentos, redundando em deslocamentos geograficos (geralmente para o Oriente), a busca da "terra sem mal" tambem
se assenta num plano temporal. Terra dos valentes ancestrais do
passado, tambem figurava como<? futuro destino dos bravos guerrei-

tEste mesmo papel- guardiao das tradi96es- era compartilha"dO' com os xa~s, ou pajes, que as vezes acuinulavam, tambem,
autoridade politi~29 De acordo com Evreux, na sua descri9ao dos
Tupinamba do Maranhao, os xamas "ocupam entre os selvagens a
posi9ao de mediadores entre os espiritos e o resto do povo". 3°Com
efeito~quanto intermediarios entre o sobrenaturru e ci cotidiano,
os x~s desempenhavam diversas fun96es essenciais, tais como o
24

curandeirismo, a interpreta9ao de sonhos e a prote9ao da sociedade
local contra amea9as externas, entre elas espiritos malevolos. Sua auridade derivava principalmente do conhecimento esoterico que posuiam, resultado de longos anos de aprendizado com xamiis expeente~ Referindo-se aos Tupiniquim, Nobrega escreveu: "ha ent~
es~uns que se fazem santos e lhes prometem saude e vitoria contra seus inimigos" .31 A importancia e prestigio dos pajes tambem
foram enfatizados pelo chefe tupinamba Porta G~ande, que contou
aos jesuitas que estes "lhes davam as coisas boas, scilicet, mantimentos". 32
c(Alem dos pajes, residentes nas aldeias, a vida espiritual dos po-;
vos tupi-guarani era, iguJlmente, marcada pela eventual presen9a de
profetas ambulantes, chamados caraibas. Apesar de estranhos a comunidade, os caraibas exerciam grande influencia sobre os habitantes dasalde~egundo Nobrega, "de certos em certos anos vern
uns feiticeiros de distantes terras, fingindo trazer santidade; e no tempo de sua vinda lhes mandam limpar os caminhos e os recebem com
dan9as e festas segundo seu costume''. 33
Eximios oradores, estes profetas transitavam de aldeia em aldeia, deixando uma mensagem messianica entre os indios. Nobrega
ofereceu alguma.indica9iio de seu recado apocaliptico:
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suitas - observadores autorizados, uma vez que tinham vivido entre os indios- revelam aspectos significativos da guerra tupi noperiodo anterior a chegada dos europeus. Todos OS relatos concordavam que o motivo principal dos constantes conflitos entre grupos
locais repousava na sede de vingan9a. ''Essa gente tern arraigado no
cora9iio o sentimento da vingan9a", escreveu Jean de Lery. 40 N6brega, logo ap6s sua chegada ao Brasil, observou: "E nao tern guerra
por cobi9a, porque todos niio tern nada mais do que pescam e ca9am, e o fruto que toda a terra da: seniio somente por 6dio e vingan9a" .41 E Staden, ao explicar "por que devoram seus inimigos",
relatou diversas provoca96es gritadas no calor da batalha, como:
"aqui estou para vingar em ti a morte dos meus amigos" .42
Apesar do ceticism6 de muitos autores modernos, a trama da
vingan9a, na verdade, e bastante elucidativas:A.o definir os inimigos
tradicionais e reafirmar papeis dentro das unidades locais, a vingan9a e, de modo mais geral, a guerra foram importantes na medida /
em que situavam os povos tupi em uma dimensiio hist6rico-tempor~ ·
Durante sua estadia entre os Tupinamba, Jean de Lery transcreveu
interessante discurso indfgena que sugeri\? significado da gue~
~~a na preserva9ao da mem6ria do grupo loc~ De acordo com o mesmo, os Tupinamba mais velhos relembravam aos demais indios as
tarefas tradicionais a elit ligadas:

ros que matassem e comessem muitos inimigos. 36 Com efeito, o discurso do profeta dialogava com elementos fundamentais, os quais
situavam os Tupi numa dimensao hist6rica: movimentos espaciais,
lideran9a politica, xamanismo e, sobretudo, guerra e sacrificio de
cativos.
{Entre os Tupiniquim, a lideran9a politica e espiritualatingia su
maior expressao no contexto da guerra. Nestas ocasioes, os chefes
preparavam os pianos de batalha e comandavam os guerreiros; os
xamas, atraves da interpreta9ao de sonhos e outros signos, determinavam quando os ataques seriam mais proveitosos; e os carrubas exal,, tavam o ideal guerreiro em seus discurs.oi> Na sua longa descri9ffo
-~ organiza9ao social indfgena, Soares de Sousa resumiu bern a posi9ao central da guerra na sociedade tupi: "Como os tupinamba sao
muito belicosos, todos os seus fundamentos sao como farao guerr~
aosf:Us contrarios" ,37
\ Os primeiros relatos coloniais, apesar das diferen9as que apresentam, destacam tres elementos crfticos que tiveram importancia crucial nas rela96es intertribais e, posteriormente, euroindfgenas. Estes
seriam: a trama da vingan9a, as praticas de sacriffcio e antropofa. gia, e a complexa configura9ao de alian9as e animosidades entre al'! deia§/
I.
· Na regiao do planalto, os Tupiniquim e seus inimigos- particularmente os Tupinamba do litoral- proporcionaram belos exem.· plos de guerra intestin~o Iongo do seculo XVI, OS Tupiniquim e (
· ':rupinamba engajaram-se em freqiientes escaramu9a:s, num interm2:j
navel ciclo de conflitos armad~stes conflitos, porem, atinginim
propor96es gigantescas em meados do seculo, em decorrencia das
implica96es coloniais da chamada Guerra dos Tamoios. Testemunhas oculares relatavam batalhas envolvep.do centenas e ate milhares de combatentes, na terrae no mar. Na sua descri9ao dos Tupinamba, Pero de Magalhaes Gandavo contou: "e assim parece cousa
estranha ver dous, tres mil homens nus duma parte e doutra com
grandes assobios e gritos frechando huns aos outros" ,38 Por sua vez,
Anchieta, quando refem entre os Tupinamba, presencioil a arma9ao de duzentas canoas para a guerra contra os portugueses, cada
uma com capacidade para vinte a trinta guerreiros, alem das armas
e mantimentos. 39
Certamente, as circunstancias da Guerra dos Tamoios foram'excepcionais; mesmo assim, as observa96es de Staden, Lery e dos je-
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Nossos predecessores, dizem falando sem interrupc;:ao, uns ap6s outros,
nao s6 combateram valentemente.mas ainda subjugaram, mataram e
comeram muitos inimigos, deixando-nos assim honrosos exemplos; como pois podemos permanecer em nossas casas como fracas e covardes? Sera preciso, para vergonha e confusao nossa, que os nossos inimigos venham buscar-nos em nosso lar, quando outrora a nossa nac;:ao
era tao temida e respeitada das outras que a ela ninguem resistia? Deixara a nossacovardia que os margaia [maracajas ou tememin6s] e os
pero-angaipa [portugueses] que. nada valem, invistam contra n6s?

0 pr6prio orador fornecia a resposta: "Nao, nao gente de minha
na9ii0, poderOSOS e rijos mancebos nao e assim que devemos proceder; devemos ir procurar o inimigo ainda que morramos todos e sejamos devorados, mas vinguemos os nossos pais!". 43
CAssim, ao que parece, a guerra indigena fornecia urn la90 ~s' sencial entre o passado e o futuro dos grupos locais. 44 A vingan9a
em si consumava-se de duas maneiras tradicionais: atraves da morte
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~do inimigo durante a batalha ou atraves da captura do mesmo e ex~
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CONTATO, ALIANt:;AS E CONFLITOS

cw;:ao posterior. no terreiro. Estes ultimos sofriam prolongado cat 1iveiro na aldeia inimiga, que culminava numa grande festa, onde s
\· !cativos eram mortos e comidos. Apesar de os relatos coloniais pr \.\curarem, por motivos evidentes, equiparar cativos a escravos, a to
1f11ada de prisioneiros destinava~se unicamente a estes event~ · · ·
\
De fato, o sacriffcio dos cativos e a antropofagia tern provocado grande controversia desde o seculo XVI. No entanto, a enfase exagerada na antropofagia, naturalmente repugnante as sensibilidades
ocidentais, tern distorcido o complexo guerra-sacrificio. E importante
notar, por exemplo, que apesar do exito de alguns jesuitas e capuchinhos em persuadir grupos a desistirem da antropofagia, os missiomirios nao conseguiam abafar tao facilmente o ritual de morte
_no terreiro: Isto sugere, mais uma vez, quefconsecu9ao da vingalif
~-com ou sem antropofagia- constitufa a for9a motriz da g~
~indigena ao Iongo do litoral brasilei~5
A importancia do rito sacrificial estendia-se, igualmente, a esfera das relac,:oes interaldeias. A festa que marcava o fim do cativeiro foi, muitas vezes, urn evento que aglutinava aliados e parentes
de diversas unidades locais. Segundo Nobrega, era a matanc,:a "para
a qual se juntam todos os da comarca para vera festa" .46 Mesmo
quando a influencia dos jesuitas come9ava a se impor entre os Tupi- ·
niquim, urn grupo recusou-se a interromper "uma grande matanc,:a
de escravos", a despeito dos apelos insistentes dos padres. "Escusaram-se os indios dizendo que nao podia ser por estarem ja os convidados todos juntos e ter ja todos os gastos feitos com vinhos e outras
coisas. " 47
Assim~uerra, o cativeiro e o sacrificio dos prisioneiros constituiam as bases das rela96es entre aldeias tupi no Brasil pre-colonial.
As batalhas frequentemente congregavam guerreiros de diversas unidades loc~ em Piratininga, por exemplo, mesmo na presenc,:a dos
jesuitas, os Thpiniquim hospedavam outros grupos locais na prepara9ao de ataques contra os Tupinamba. 48 E, ap6s as vit6rias ou derrotas, aliados e parentes reuniam-se nas aldeias anfitrias: nas vit6rias,
para saborear a vingan9a; nas derrotas, para reconstruir aldeias destruidas e recompor populac,:oes destroc,:adas. A dinamica das relac,:oes
entre unidades locais, expressa nos termos do conflito ou da alianc,:a,
por sua vez, forneceu uma das chaves do exito - ou fracasso - dos
europeus, na sua busca pelo controle sobre a popula9ao nativa.

Ao chegar a Sao Vicente, os primeiros portugueses reconheo
ram de imediato a importancia fundamental da guerra nas rela96es
intertribais. Procurando racionalizar o fenomeno, convenceram-se
de que os interminaveis conflitos representavam pouco mais que vendetas sem maior sentido; ao mesmo tempo, porem, perceberam qu
podiam conseguir muito atraves de seu engajamento com ela_i)Considerando o estado de fragmenta9ao politica que imperava no Brasil
indigena, as perspectivas de conquista; domina9ao e explorac,:ao da
popula9ao nativa depend\am necessariamente do envolvimento dos
portugueses nas guerras intestinas, atraves de alianc,:as esporacticas.
Ademais, pelo menos aos olhos dos invasores, a presenc,:a de urn numero consideravel de prisioneiros de guerra prometia urn possivel
mecanismo de suprimento de mao-de-obra cativa para os eventuais
empreendimentos coloniais.
. (os indios, por sua ·vez, certamente percebiam outras vantagens
imediatas na formac,:ao de alianc,:as com os europeus, particularmente
nas a96es belicas conduzidas contra os inimigos mortais. Entretanto, estes logo descobriram claramente os efeitos nocivos de seme\ lhantes alianc,:a~ consequente transformac,:ao da guerra, agravada .
pelos frequentes surtos de doen9as contagiosas, trazia serias ruptu-/
ras na organizac,:ao interna das sociedades indigenas. Mais importante'
ainda, o apetite insaciavel dos novos aliados por cativos - porem
nao no sentido tradicional - amea9ava subverter a principal finalidade_Jla guerra indigena: o sacrificio ritual no terreir9).
Ua na primeira metade do seculo XVI, os Tupiniquim cOip.ec,:aram a enfrentar estes problemas na capitania de Sao Vicente. Quan ..·
do da chegada dos portugueses em 1531-2, eles haviam aceitado a
\ presenc,:a europeia justamente porque esta nao apresentava nenhu- .
f.a amea9~ ostensiva ao bem-estar indigena. Afinal de contas, as prin- j
__ i ais alde!ft.§_!.UQint@.iiTL~~ta.v~mJpcalizadas em ciina dli serra, ao 1
1 ngo do rio Tiete. Alem disso, encontra"~-s~-~J:!tr~Q.S... PringpaW
... ~-guerreirosn urn tafde'J oao R.arilaib:o,- pO"rtugues que anos antes tr:·'
·--- ha se-integraacl'aogrupo local cnefiado pot Tibiric,:a. "Casado '
m uma filha deste chefe, Ramalho acabou estabelecendo outra a'.~
qeia, que serviria de base para a futura vila portuguesa de Santo Andre da Borda do Cam~ .
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\com toda a certeza, a alian<;:a entre os Tupiniquim e os
es muito se deveu a presen<;:a de J oao Ramalha ~ara o recem-chega
secundarias
do jesuita Manuel da N6brega, baseado em
amalho era urn portugues totalmente indigenizad5)1 Escreveu N6brega: "[ ... ] toda sua vida e de seus filhos segue ados indios [... ]
Tei:n muitas mulheres ele e seus filhos, andam com irmas e tern filhos delas tanto 0 pai quanta OS filhos. Seus filhos vao a guerra com
os indios, e suas festas sao de indios e assim vi vern andando nus como os mesmos indios" .49
(
Apesar de seu desgosto inicial pelos modos gentilicos de Rama
: lho, N6brega reconheceu imediatamente a fundamental importan
cia da presen<;:a dele na capitania. De fato, quando da sua primeir
visita as aldeias do planalto, a comitiva inaciana contou como apoio
do filho mais velho de Ramalho, Andre, "para dar mais autoridade
\ao nosso ministerio, porque [Joao Ramalho] e muito conhecido e
nerado entre os gentios, e tern filhas casadas com os principais hoens desta Capitania, e todos estes filhos e filhas sao de uma india
lha dos maiores e mais principais desta terra". 50 Mais tarde, quant?s portug~eses resolveram povoar o planalto, o principal assenta\uentQ luso-tupi cresceu em torrio da aldeia de Joao Ramal~
Por,~i:n, ~esmo antes da ocupa<;:ao ~ais concentrada do planalto pelos portugueses; na decada de 1550, a alian<;:a foi submetida a
serias provas@ desenvolvimento das empresas coloniais no litoral,
sobretudo a partir da decada de 1540, havia ·come<;:ado a aumentar
a demanda pela mao-de-obra iildigena e pelo abastecimento de generos de primeira necessida~ Em bora algumas unidades maiores,
como a da familia Schetz de Antuerpia, houvessem chegado a importar escravos da Africa Ocidental, a maioria buscou sua for<;:a de
trabalho entre a popula<;:ao indigena. Em 1548, segundo urn relata
1
da epoca, a capitania ja dispunha de seis engenhos de moer cana e
umMopula<;:ao escrava superior a 3 mil cativos. 51
Na procura por trabalhadores indigenas, os colonos buscavam
lsuprir-se, inicialmente, de duas maneiras: atraves do escambo ou da
\ compra de cativos. Na primeira forma de recrutamento, os portugueses ofereciam ferramentas, espelhos e bugigangas aos chefes
indigenas na expectativa de que estes orientassem mutiroes para as
\
·lavouras europeias. Embora uti! na derrubada das matas para o pre\paro das ro<;:as, esta forma mostrou-se inadequada, esbarrando na
~~~ente inconstancia dos indios. Na segunda forma de recrutamento,

i~lorma~s

os portugueses procuravam fomentar a guerr.a indigena com o intuito de produzir urn fluxo significativo de cativos que, em vez de sacrificados, seriam negociados com os europeus como escrav~
Entretanto; rienhuma das duas estrategias mostrou-se eficiente, devido sobretudo a recusa dos indios em colaborar a altura das
expectativas portuguesas. Expectativas estas que, ademais; provocaram rupturas nas rela<;:oes intertribais ja existentes antes da chegada dos europeus. 0 impacto negativo dos produtos europeus sobre
as sociedades nativas foi sublinhado na decada de 1550, pelo jesuita
Pedro Correia, da seguinte maneira:
'

!
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Se os indios do Brasil sao agora mais guerreiros e mais maldosos do
que deviam ser, e porque nenhuma necessidade tern das coisas dos cristaos, e tern as casas cheias de ferramentas, porque os cristaos andam
de lugar em lugar e de porto em porto enchendo-lhes de tudo que eles
querem. E o indio que em outros tempos nao era ninguem e que sempre morria de fome, por nao possuir uma cunha para fazer uma ro<;:a,
agora tern quantas-ferramentas e ro<;:as que quiserem, comem e bebem
de continuo e andam sempre a beber vinhos pelas aldeias, ordenando
guerras e fazendo muitos males, o que fazem todos os que sao muito
dados ao vinho por todas as partes do mundo. 52
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Atras deste. discurso moralista esta a sugestao das profuridas
transforma<;:6es e da desestrutura<;:ao que tomaram conta das aldeias
indigenas em contato com os portugueses. Com o passar do tempo,
a postura dos indios come<;:ou a subverter o projeto dos europeus,
justamente porque a transforma<;:ao das sociedades nativas nao caminhava na dire<;:ao desejada pelos portugueses.
Cum problema imediato surgiu como fracasso do sistema de escambo enquanto mecanismo que visava o suprimento das necessidades dos colonizadores, sobretudo no abastecimento de generos alimenticios. Os horticultores tupi-guarani produziam excedentes com
facilidade e p;;~ciapossfvei expandfr esta pro~\JSKoc<ifu_~~j#da de
utensili·o-;"de'' ferro .. o_irelatos quinheritistas,. por exempl~~ -~ont~m
• -··--·--.,-,._.,
. - - · . . , - · · ' - - - ·..
--...,.
numerosas referencias a aldeiasmd1ge'ii.as que apresentavam abundantes estoques-d~- milh;'ou fadriha de maridioca. Vic.ente--RodrigueS,u~--Jesl"tita·r-;dicado em":Pernimi.bucc>; 'escreveu que ''vinham
os gentios de seis e sete leguas pela fama dos Padres, carregados de
milho [mandioca] eo mais que tinham para lhes oferecer ... ". Urn
colega de Rodrigues em Pernambuco, Antonio Pires, relatou que cer-
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ta vez chegou a missao "urn principal de outra aldeia, que vinha carregado, com sete ou oito negros, de milho". No Sui, na mesma epoca, os Guarani ficaram conhecidos pela abundancia de comestiveis
que forneciam aos europeus. "Muitas vezes vinham muitos indios
com grandes presentes de veados e galinhas, peixes, cera e mel", escreveu o jesuita Leonardo Nunes ao- descrever sumariamente os
Carij6. 53
--Para o desagrado dos colonizadores, no entanto, os indios fjreciam provisoes apenas esporadicamente e de maneira 1-imitada, ao
asso que os portugueses come~ram a depender mais e mais da pr
u9ao e mao-de-obra indigena para seu pr6prio sustentiD:E verdade
' que, em meados do-seculo XVI, as rela96es de troca chegaram a florescer, mas cada parte atribuia-Ihes urn sentido radicalm__ente distinto.
A oferta de generos por parte dos indios nao foi - como querem
Alexander Marchant e outros autores subsequentes - uma simples
"resposta" economica a uma situa9ao de mercado. 54 Muito pelo
contrario, tanto a aquisi9ao quanto a oferta de "mercadorias" devern ser compreendidas mais em termos de sua carga simb6Iica do
que por seu significado comercial. Tomadas fora de contexto, as observa96es dos jesuitas acima citados podem conduzir a uma no9ao
equivocada sobre a prodU9aO indigena nesta conjuntura crucial. Por
exemplo, o padre Pires assim explicou o suprimento de generos por
urn principal indigena: "0 seu intento e que lhe demos muita vida
e saude e mantimento sem trabalho como os seus feiticeiros lhe prometem". Do mesmo modo, Leonardo Nunes revelou que os Guarani traziam seus "grandes presentes" na expectativa de uma contrapartida espiritual por parte doS jesuitas. 55
_
Assirri, cabe ressaltar que<Q escambo ganha sentido apenas ~a
edida em que se remete a dinamica interna das sociedades indigeas. Longe de se enquadrarem no contexto de uma economia de merdo em forma9ao, as rela96es de troca estavam vinculadas intrincamente ao estabele~imento de alian9as com os europ~ Portanto, os indios aceitaram e ate promoveram semelhantes rela96es des"
de que elas contribuissem para a realiza9ao de finalidades tradicionais. Paradoxalmente, foi nesta postura ostensivamente conservadora que os grupos tupi contribuiram para a transforma9ao acelerada das rela96es intertribais e Iuso-indigenas.
,
<fNa medida em que o escambo se mostrou urn modo pouco efi~
-lcaz para atender as necessidades basicas dos europeus, estes pro~
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{ curaram reformular a base da economia colonial atraves da ap~
ao direta da mao-de-obra indigena, sobretudo na forma da escravi- I
dao. Inicialmente, a aquisi9ao de escravos permanecia subordinad_v
a configura9ao das rela96es intertrib~Contudo, com a presen9a
crescente dos europeus, as guerras intertribais passaram a adquirir
caracteristicas de "saltos", promovidos com o objetivo de cativar
_escravos para as empresas coloniais. Nesse sentido, como sugere o
padre Correia no trecho acima citado, o resultad-o principal destas
rela96es iniciais foi a intensifica9ao da guerra entre inimigos tradicionais, tais como os Tupiniquim e Tupinamba, com consequencias
desastrosas para os grupps indigenas.
(c)s portugueses acreditavam que o aumento de prisioneiros de \
guerra acarretaria a forma9ao de urn considenivel mercado de escra- \
colonial sancionava esta forma
( vos, uma vez que mesmo a legisla9ao
de adquirir trab,alhador~6 Mas os cativos nao se transformavam
em escravos tao facilmente. Os europeus logo enfrentaram resistencia a venda de prisioneiros nao apenas entre os captores como tambern entre os pr6prios cativos. Assim, por exemplo, quando o jesuita
Azpilcueta ofereceu-se para comprar urn prisioneiro tupinamba na
hora do sacrificio deste, foi a vitima que impediu a transa9ao: "ele
disse que nao o vendessem, porque lhe cumpria a sua honra passar
~
por !W morte como valente capitao" Y
\paulatinamente, ficava mais e mais claro para os portugueses ';
a transforma9ao do prisioneiro em escravo, atraves da manipu- ~
jl_a9ao da guerra, envolvia antes a redefini9ao ritual e social do sacri- ;
, ficio humano. Apesar de a maior parte dos grupos locais lutar pela 1
eserva9ao de suas tradi96es, as rela96es euroindigenas acabara~
ovocando mudan9as significativas. Alguns grupos tupiniquim, por
exemplo, sobretudo ap6s a chega((a" dos jesuftas, abandonaram a antropofagia e passaram a dar urn enterro cristao aos inimigos mortos.
Anchieta, ao comentar a dificuldade em eliminar por completo o sacrificio dos prisioneiros, escreveu que, "entre tanta multidao de infieis, algumas poucas ovelhas se abstenham ao menos de comer seus
pr6ximos" . 58
Na capitania de Sao Vicente, os portugueses buscaram aumentar a oferta de mao-de-obra indigena por meio da alian9a com os
Tupiniquim, transformando-a de uma rela9ao de relativa igualdade
para uma de subordina9ao. Nao se conhecem em maiores detalhes
os elementos precisos desta transforma9ao, mas parece claro que,
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ja na decada de 1540, os portugueses controlavam- direta e indiretamente - algumas aldeias tupiniquim, 0 papel do genro de Tibiric,:a,
Joao Ramalho, foi fundamental na expansao da influencia e autoridade dos colonizadores. De acordo com Ulrich Schmidel, urn alemao
que visitou uma aldeia luso-tupiniquim em 1553, Ramalho "pode
reunir cinco mil indios em urn s6 dia". 59 Assim, ao apropriar-se dos
atributos de urn chefe tupi, Ramalho acabou sendo o intermediario
ideal, colaborando sobremaneira na moldagem das relac;6es lusoindigenas em favor dos portugueses.
~ Igualmente, o caso especifico de J oao Ramalho e sua relac,:ao
<-com Tibiric;a ilustra outro elemento crucial no processo de dominac;ao portuguesa. No seculo XVI, o casamento eo concubinato tornaram-se formas importantes atraves das quais os portugueses firmaram sua presenc;a entre os indios do Brasil. De.acordo como padre
Nobrega: "Nesta terra ha urn grande pecado, que e terem OS homens
quase todos suas negras por mancebas, e outras livres que pedem
aos negros por mulheres, segundo o costume da terra, que e terem
muitas mulheres". 60 Em Sao Vicente, o concubinato atingiu proporc;6es tao alarmantes, pelo menos aos olhos dos jesuitas, que Pedro
Correia, demonstrando certo desgosto, observou: "Ha muito pouco tempo que me lembro que se perguntava a uma mamaluca que
indias e escravas sao estas que traz com voce; respondia ela dizendo
que eram mulheres de seu marido, as quais elas sempre trazem consigo e olhavam por elas assim como uma abadessa com suas monjas".61 Contudo, nao se tratava simplesmente da adoc,:ao de praticas
nativas pelos portugueses carentes na ausencia de mulheres brancas.
Mais importante, a poligamia eo concubinato refletiam, as vezes,
as alianc;as pactuadas entre portugueses e indios, conferindo aos colonos certo prestigio dentro das estruturas indigenas. 62
Embora os portugueses conseguisselm a adesao de alguns chefes locais por meio dessas alianc;as, tais estrategias de consolidac,:ao
do controle nem sempre foram bem-sucedidas. Conforme veremos
adiante, a resisrencia de outros elementos tupiniquim aos avanc;os
dos portugueses evidentemente provocava serias crises de autoridade entre os grupos locais, levando a urn facciosismo agudo. Contudo, mesmo os colaboradores mais pr6ximos mostravam-se inconstantes. Ate Tibiric;a, considerado pelos jesuitas urn caso exemplar
de conversao, chegou a repugnar ao irmao Anchieta quando insistiu
em sacrificar urn prisioneiro guaiana "a moda gentilica". Mais des-
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concertante, pelo menos no ponto de vista de Anchieta, foi a manifestac;ao entusiasmada dos demais indios presentes, "ate os pr6prios
catecumenos, por ser isso exactamente o que desejavam, e gritavam
a uma que se matasse". 63
Apesar das dificuldades enfrentadas na dominac;ao dos Tupiniquim, o·s portugueses de Sao Vicente conseguiram incitar os aliados
a intensificar os conflitos com os Tupinamba. Em vista desta escalada, diversos grupos tupinamba, aoJongo do litoral de Cabo Frio
a Sao Vicente, aliaram-se, form~mdo urn poderoso movimento de
resistencia. Entre as decadas de 1540 e 1560, todo o litoral e muitas
par~es d. a Serra Acima foram envolvidos na chamada Guerra dos Ta-
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De forma significativa, esta guerra refletiu mudanc;as importantes na estrutura dos conflitos intertribais no Brasil meridional. Se,
no inicio, a guerra estava arraigada na 16gica das relac;6es e rivalidades pre-coloniais, agora ficava claro que as ac;6es belicas passavam
a ser subordinadas as press6es e demandas do colonialismo nascente. Estas transformac;oes, por sua vez, teriam efeitos profundos so-br~ ~s esti:uturas
Intern as. das~soCiedades-indfgenas~]
ean
-de Lery,
··- ..... ---- . -.... .---.......
__..
~a~os franceses em cbmprar alguns cativos tememin6 aos Tupinambci, elucida esta questao:
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Por mais esfon;:os que fizessemos, porem, nossos interpretes s6 conseguiram resgatar parte dos prisioneiros. Que isso niio era do agrado dos
vencedores percebi-o pela compra de uma mulher com seu filho de dois
anos, que me custaram quase tres francos em mercadorias. Disse-me
entiio o vendedor: "Niio sei o que vai acontecer no futuro, depois que
pai Cola [Villegaignon] chegou aqui ja niio comemos nem a.metade de
nossos prisioneiros ". 64

Ademais, ficava cada vez mais claro para as autoridades portuguesas que a insubordinac;ao e rebeldia indigena estavam intrinsecamente ligadas as provocac;6es europeias, na medida em que a explorac;ao desenfreada da mao-de-obra indigena aparentemente levava
tanto a resistencia armada quanto ao declinio demografico. A per~
cepc,:ao desta ligac;ao entre demandas europeias e comportamentos
indigenas contribuiu para a alterac;ao radical da politic;a portuguesa
para o Brasil, politica esta que envolvia pela primeira vez a propria
Coroa enquanto agente colonial. De fato, ao redigir o Regimento
de Tome de Sousa em 1548, a Coroa nao apenas.estabeleceu as ba35

ses de urn governo colonial como tambern esboc;:ou a primeira manifestac;:ao de uma politica indigenista, dando inicio a uma serie intermimivel de leis, decretos, ordens e regimentos que fariam parte de
uma legislac;:ao no mais das vezes ambigua e contradit6ria. 65 A nova postura expressa no Regimento admitia abertamente que o fracasso da maioria das capitanias tinha raizes no cativeiro ilegitimo
e violento praticado pelos colonos.Ao mesmo tempo, de forma mais
velada, o Regimen to reconhecia que· o exito da Colonia dependia,
em ultima instancia, da subordinac;:ao explorac;:ao da mesma populac;:ao indigena. 66
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mentos nem para criac;:6es, e sobretudo vivem em grande desasossego porque sao cada dia perseguidos dos contnirios e o mantimento
que com em vern do Campo, dez, doze leguas do caminho ... " .67 A
Camara Municipal de Sao Paulo, por sua vez, tam bern destacou esta complementaridade em requerimento feito ao capitao Estacio
de Sa:

•

[... ]Jembramos a Vossa Senhoria em como esta vila de Sao Paulo sendo ha tail.tos anos edificado doze leguas pela terra adentro e se fazer
com muito trabalho Ionge do mar e das vilas de Santos e Sao Vicente
porquanto se nao podiam sustentar assim ao presente como pelo tempo adiante porquantq ao Iongo do mar se nao podiam dar os mantimentos para sustentarriento das ditas vilas e engenhos nem haviam pastas
em que pudessem pastar o.muito gado. vacum que ha na dita vila e Capitania ... 68

A frota de Tome de Sousa trouxe entre seus passageiros alguns
jesuitas que haviam de representar a pedra fundamental da politica
indigenista. Apesar de sua reiativa autonornia, pois respondiam antes
ao general da ordem em Roma do que ao rei de Portugal, e apesar
do enorme poder economico que acumulariam subseqiientemente,
nestes primeiros anos os jesuitas serviram aos interesses da Coroa
como instrumentos da politica de desenvolvimento da·Colonia. Oferecendo urn contraponto a dizimac;:ao deliberada praticada pela maioria dos colonos, os jesuitas buscaram controlar e preservar os indios
atraves de urn processo de transformac;:iio que visava regimentar o
indio enquanto trabalhador produtivo. Com o estabelecimento de
aldeamentos, os jesuitas acenavam com urn metodo alternativo de
conquista e assimilac;:ao dos povos nativos. Conforme verificaremos
adiante, este projeto malogrou, tendo graves implicac;:6es para a formac;:ao de uma relac;:iio amargamente conflituosa entre jesuitas e colonos na regiao.
No entanto, estes conflitos s6 se intensificariam anos depois.
No contexto imediato da Guerra dos Tamoios, a despeito de serias
diferenc;:as em opiniao, jesuitas e colonos colaboraram na ocupac;:iio
formal do planalto pelos portugueses na decada de 1550. Os freqiientes ataques dos Tamoio contra as unidades coloniais do litoral tornaram as atividades produtivas praticamente invhiveis. 0 padre Manuel
da Nobrega, ao reconhecer a necessidade de nucleos complementares no litoral e no interior, comentou que os habitantesda costa,
"posto que tenham peixe em abastanc;:a, nao tern terras para manti-

Alem de criar uma economia subsidiaria, a ocupac;:ao formal do
planalto igualmente visava buscar novas fontes de mao-de-obra cativa. A revolta dos Tamoio tornou a escravizac;:iio dos Tupinamba
urn neg6cio cada vez mais arriscado e caro. Diante disto, os portugueses voltaram sua atenc;:ao a outro inimigo dos aliados tupiniquim,
os Carij_6, que em muitos sentidos forneciam o motivo principal para a presenc;:a tanto de jesuitas quanto de colonos no Brasil meridional. Cabe ressaltar que ja existia; antes mesmo da fundac;:ao de Sao
Vicente, urn modesto tnifico de escravos no litoral sui, encontrandose, no meio do seculo, muitos escravos carij6 nos engenhos de Santos e Sao Vicente. 69
De fato, a consolidac;:ao da ocupac;:ao europeia na regiao de Sao
Paulo a partir de 1553 estabeleceu uma especie de porta de entrada
para o vasto sertao, o qual proporcionava uma atraente fonte de riquezas, sobretudo na forma de indios. Acontecimentos quase simultaneos, a criac;:ao da vila de Santo Andre da Borda do Campo e a
fundac;:ao do Colegio de Sao Paulo n!presentavam o embriao do conflito entre colonos e jesuitas em torno dos indios. De urn lado, com a
participac;:ao ativa de Joao Ramalho, urn grupo de colonos com seus
seguidorestupiniquim estabeleceram avila de Santo Andre, oficialmente sancionada pelo donatario em 1553, quando foi concedido urn
fora! e instalado urn conselho municipal para tratar de assuntos administrativos. Assim, Santo Andre foi a terceira vila da capitania,
seguindo Sao Vicente (1532, possivelmente 1534) e Santos (1545).
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0 local da nova vila, situada no topo da serra pr6xima a principal
trilha utilizada pelos Tupiniquim nas suas excursoes para o litoral,
permitia acesso ao vasto interior ao sul e oeste da capitania, conforme sugere o titulo Borda do Campo. 70 Realmente, os portugueses
logo exploraram esta orientac;:ao, como ilustra a viagem de um certo
Francisco Vidal, que, ja em 1553, foi para o Paraguai, regressando
em poucos meses com vinte escravos guarani. Embora o comercio
clandestino fosse pouco aceitavel para a Coroa, os documentos da
Camara Municipal de Santo Andre confirmam este contato com os
espanh6is do Paraguai. 71
Ao mesmo tempo, os jesuitas de Sao Vicente preparavam-se para
subir a serra, pois padre N6brega projetava a consolidac;:ao de tres
aldeias indigenas no local da aldeia de Tibiric;:a, entre os rios Tamanduatei e Anhangabau, hoje centro de Sao Paulo. 72 Os jesuitas, N6brega em particular; alimentavam uma grande expectativa quanto
a expansao da influencia portuguesa em Sao Vicente, em parte considerando a experiencia fracassada em outras capitanias, mas sobretudo
por causa das noticias favoraveis obtidas sobre a populac;:ao indigena
do Brasil meridional. Em 1553, a maior concentrac;:ao de jesuitas no
Brasil achava-se em Sao Vicente "por ser ela terra mais aparelhada
para a conversao do gentio que nenhuma das,outras, porque nunca
tiveram guerra com os cristaos, e e por aqui a porta e o caminho
mais certo e seguro para entrar nas gerac;:oes do sertao, de que temos
.. boas informac;:6es". 73
Seguindo o projeto de N6brega, treze padres e irmaos da Companhia, muitos deles recem-chegados na frota de 1553, escalaram a
serra do Mar e fundaram, a 25 de janeiro de 1554, o Colegio de Sao
Paulo de Piratininga. 0 colegio, alem de abrigar os padres que trabalhariam junto apopulac;:ao local, tam bern serviria de base a partir
da qual os jesuitas poderiam projetar a tie para os sertoes. Porem,
ao orientarem suas energias para os Carij6 do interior, acabaram
entrarido em conflito direto com os colonos, que procuravam nestes
mesmos Carij6 a base de seu sistema de trabalho.
Todavia, este conflito nao se materializou imediatamente, uma
vez que antes se fazia necessaria, para a permanencia dos invasores
em solo indigena, a colaborac;:ao entre colonos e jesuitas perante a
resistencia dos indios. Realmente, ao longo da decada de 1550, os
Tamoio mantiveram o litoral em estado de sftio: lanc;:avam ate mesmo ataques ao planalto, ameac;:ando continuamente a jovem e insta-

vel vila de Santo Andre. 74 Esta situac;:ao chegou a agravar-se na medicta em que a ocupac;:ao peqnanente do planalto pelos portugueses
provocava tainbem cisoes entre os pr6prios aliados tupiniquim. 0
facciosismo interno, resultado deste processo, manifestava-se de forma aguda: em 1557, o jesuita Luis da Ora relatou que as principais ·
aldeias tupiniquim estavam sofrendo o processo de desagregac;:ao. 75
Foi neste contexto de inseguranc;:a que o governador Mem de
Sa determinou a extinc;:ao da: vila de Santo Andre em1558, mandando os moradores:se' deslocarem para as imediac;:6es do Colegio., local
mais seguro, onde se estabeleceu avila de Sao Paulo em 1560. Tao
logo foi consumada a fusao, em 1562, os colonos e os jesuitas entrincheiraram-se na expectativa de urn assalto dos indios revoltados. Ao
longo dos tres anos segu,intes, os Tupiniquim, liderados por Piquerobi e Jaguaranho, respectivamente irmao e sobrinho de Tibiric;:a,
fizeram cerco anova vila, ameac;:ando-a de extinc;:ao. 76 A guerra causou seriOS danos para ambos OS lados, afetando de forma mais aguda os indios que atacavam e.os que defendiam Sao Paulo.
De fato, apesar da relativa igualdade em termos estrategicos e
tecnol6gicos, os europeus contavam com uina arma muito mais potente que as armas de fogo: as doenc;:as contagiosas. Assim como em
outras partes do Novo Mundo no seculo XVI, os contagios surtiram
efeito devastador sobre as populac;:oes indigenas do litoral brasileiro. A primeira epidemia mais seria alastrou-se pelo interior da capitania em 1554. "Com estes que fizemos cristaos saltou a morte de
maneira que nos matou tres Principais e-muitos outros indios e indias", escreveu desoladamente urn jesuita na epoca. 77 As vezes assolando diversas capitanias de uma s6 vez, as epidemias mortais
tornaram-se cada vez mais freqiientes na segunda metade do seculo.
Em 1559, por exemplo, urn jesuita relatou o surto de uma doenc;:a
que fazia vitimas em massa ao longo do litoral e no interior, do .Rio
de Janeiro ao Espirito Santo. 78 Surtos consideraveis de sarampo e
variola irromperam em Sao Vicente durante a guerra de 1560-3, dizimando e desmoralizando a populac;:ao nativa. 79
Entrementes, o conflito mais amplo entre portugueses e Tupinamba estava 'sendo definido ao Iongo do litoral, ja que o efeito
cumulativo da diplomacia, das ac;:oes militares e dos contagios havia
reduzido os ultimos Tamoio a a:liados, escravos ou cadaveres. A conclusao da guerra, com urn saldo tao negativo para os indios, tambern ilustra alguns conflitos e contradic;:oes da guerra indfgena neste
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periodo de transi<;:ao. 0 papel dos jesuitas, sobretudo N6brega e Anchieta, foi importante, mas nao no sentido que aparece na historiografia convencional. Estes, na verdade, conseguiram promover urn
acordo entre certos grupos belicosos, o que, no entanto, nao redundou propriamente na paz. De acordo com o relato de Anchieta, os
Tupinamba mostravam-se dispostos a negociar precisamente porque
a configura<;:ao das alian<;:as estava mudando no contexto da guerra.
Cientes da rebeliao das fac<;:6es tupiniquim contra os aliados portugueses, os Tupinamba enxergaram a oportunidade de estabelecer uma
alian<;:a com os portugueses para ·combater seus rivais tradicionais
. - OS Tupiniquim. De fato, Anchieta confessou que 0 unico motivo
para a negocia<;:ao da parte dos Tamoio foi "o desejo grande que
tern de guerrear com seus inimigos tupis, que ate agora foram nossos amigos, e pouco ha se levantaram contra n6s ... " .80
Em 1567, quando a Guerra dos Tamoios chegou a seu fim, devido a agressiva campanha militar comandada por Mem de Sa, as
areas de ocupa<;:ao portuguesa na capitania de Sao Vicente achavam-se
momentaneamente pacificadas. No entanto, a perspectiva de desenvolvimento economico que a paz prometia ressurgia com toda a for<;:a ria luta pela mao-de-obra indigena, caracterizada sobremaneira
pela competi<;:ao direta entre jesuitas e colonos. 81 Ate certo pontq,
a questao envolvia uma delicada discussao etica em torno da liberdade dos indios, discussao que, entretanto, tern sido descontextualizada na historiografia. 0 fato e que, mais especificamente, o que
de fato se disputava eram as formas de controle e integra<;:ao na emergente sociedade luso-brasileira de grupos recem-contatados. Tanto
jesuitas quanto COlOnOS questionavam a legitimidade e OS metodos
utilizados pelo rival para arrancar os indios de suas aldeias natais,
que abrangiam desde a persuasao ou atra<;:ao pacifica ate os meios
mais violentos de coa<;:ao. Uma vez consumada a separa<;:ao, disputava-se o direito de administrar o trabalho dos indios ja deslocados
para a esfera colonial.
Embora uma abordagem simplificadora dos fatos permitisse delimitar estes conflitos em termos de iriteresses bern definidos entre
as partes, a situa<;:ao real manifestou maim; complexidade, explicando, outrossim, algumas das contradi<;:6es que passaram a povoar a
politica indigenista dos portugueses no Brasil. Realmente, ao passo
que os colonos nao se mostravam univocos a favor da escravidao
como forma singular do trabalho indigena, nem todos os jesuitas
40

se opunham ao cativeiro. Afinal de contas, todos - excluindo os
indios, e claro - concordavam que a domina<;:ao nua e crua proporcionaria a unica maneira de garantir, de uma vez por todas, o controle social e a explora<;:ao economica dos indigenas. Urn exemplo
ilustrativo desta ambivalencia ~ o pensamento do padre Manuel da
N6brega, que, entre outros, defendia a escravidao indfgena africana como meio necessario para o desenvolvimento da Colonia, sugerindo certa vez que a condi<;:ao escrava seria urn avan<;:o para a "gentilidade' '. Ao discutir o modo mais eficaz para executar os pianos
jesuiticos, N6brega insistiu que queria ver o gentio "sujeito e metido no jugo da obedienci~ dos cristaos, para se neles poder imprimir
tudo quanto quisessemos, porque e ele de qualidade que domado se
escrevera em seus entendimentos e vontade muito bern a fe de Cristo, como se fez no Peru e Antilhas". 82 De fa to, juntamente com
muitos contemporaneos seus - padres ou nao '---, N6brega sustentava a simples no<;:ao de que•o Brasil s6 prosperaria a partir da do·mina<;:ao dos indios e·,· no caso de grupos particularmente resistentes, seria necessaria a execu<;:ao de guerras justas nas quais o inimigo
seria reduzido ao cativeiro.
Para N6brega, portanto, apesar de sua defesa da liberdade da
maioria dos indios, a escravidao indigena devia ser permitida e mesmo desejada em determinados casos, nao apenas para efeitos de defesa ou de castigo, mas tambem porque a oferta de legitimos cativos
atrairia novos colonos para o Novo Mundo. De fato, segundo N6brega, a receita certa para o desenvolvimento recomendava que "o
gentio fosse senhoreado ou despejado ... ". 83 An chi eta, por sua vez,
demonstrando certa frustra<;:ao com os resultados contradit6rios de
seus esfor<;:os entre os Tupiniquim de Piratininga, ecoava as posturas de seu mentor: "Nao se pode portanto esperar nem conseguir
nada em toda es.ta terra na conversao dos gentios, sem virem para
ca muitos cristaos, que conformando-se a si e a suas vidas com a
vontade de Deus, sujeitem os Indios ao jugo da escravidao e os obriguem a acolher-se a bandeira de Cristo". 84
Tais considera<;:6es contribuiram diretamente para a formula<;:ao da lei de 20 de mar<;:o de 1570, que buscava regulamentar- mas
nao proibir - o cativeiro indigena. 85 0 novo estatuto designava os
meios considerados legitimos para adquirir cativos, sendo estes restritos a "guerra justa" devidamente autorizada pelo rei ou governador e ao resgate dos indios que enfrentavam a morte nos ritos an-
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tropofcigicos. Os demais indios, escravizados por outros meios, foram declarados !ivres. Na verdade, a lei teve pouco efeito sobre as
reais rela~oes entre colonos e indios, uma vez que a brecha oferecida pela institui~ao da guerra justa abria caminho para abusos. De
qualquer modo, a lei claramente refletia o tom conciliat6rio adotado por uma Coroa ambivalente, indecisa entre os interesses de colonose jesuitas. A postura a favor da liberdade dos indios certamente
atendeu aos apelos dos padres Luis da Cra e Jose de Anchieta, que
participaram da junta de 1566, organizada pela Coroa para definir
a politica indigena, a partir da qual surgiu a lei de 1570. Ao mesmo
tempo, a clausula referente a guerra justa surgia como resposta a
demanda dos colonos por escravos, sendo ainda aceitavel para os
jesuitas. Este dispositivo, bern conhecido na peninsula Iberica, ha~
via sido invocado no Brasil pela primeiravez pelo governador Mem
de Sa em 1562. Nesta ocasiao os Caete foram coridenados ao cativeiro como castigo por terem, seis anos antes; trucidado e supostamente comido o primeiro bispo do Brasil, apetitosamente apelidado
Sardinha. 86
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Se a legisla~ao do seculo XVI tratava explicita e detalhadamente das questoes da guerra e do cativeiro indigena, a regulamenta~ao
e distribui~ao da mao-de-obra permaneceram bern mais vagas. 0 impacto destrutivo da guerra levou OS portugueses a busca de caminhos
alternativos de domina~ao e transforma~ao dos povos nativos, surgindo neste contexto as primeiras experiencias missioneiras. Ao
implementar urn projeto de aldeamentos, ~s jesuitas procuraram oferecer, atraves da reestrutura~ao das sociedades indigenas, uma solu~ao cirticulada para as questoes da domina~ao e do trabalho indigena.
D~ [ato, apesar de nunca atingir plenamente suas metas, o projeto
-jesuitico logo tornou-se urn dos sustentaculos da politica indigenista
no Brasil colonial. 87
0 primeiro aldeamento da regiao, embora nao projetado inicialmente como tal, foi Piratininga, organizado em torno da aldeia
de Tibiri~a em ~554. No entanto, ao que parece, a popula~ao do povoado nao chegou a ser muito grande, mesmo nos termos da epoca.
Em setembro de 1554, Anchieta relatava que apenas 36 indios tinham
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sido batizados, alguns in extremis. Nesse mesmo periodo, os padres
aceitaram apenas 130 indios para a catequese, "de toda a idade e
de ambos os sexos" .88
A partir de 1560, com a funda~ao da vila de Sao Paulo, mais
tres aldeamentos foram instituidos: Sao Miguel, Nossa Senhora dos
Pinheiros e Itaquaquecetuba, todos no planalto nas imedia~oes da
vila, abrigando sobretudo os Tupiniquim e Guaiana. Urn quarto aldeamento jesuftico, Nossa Senhora da Concei~ao, acolheu urn grupo de "guarulhos" introduzidos, por volta de 1580, pelos padres.
No decorrer do seculo XVI, o unico aldeamento no litoral vicentino
foi o de Sao Joao, surgido junto avila de Itanhaem na decada de
1560, sendo fundado e habitado por indios carij6. 89
Estas novas aglomera~oes rapidamente come~aram a substituir
as aldeias independentes, transferindo para a esfera portuguesa o
controle sobre a terra e o trabalho indigena. Em principio instituidos com a inten~ao de proteger as popula~oes indfgenas, na verdade os aldeamentos aceleraram o processo de desintegra~ao de suas
comunidades. A medida que OS jesuitas subordinaram novos grupos a sua administra~ao, os aldeamentos tornaram-se concentra~oes improvisadas e instaveis de indios provenientes de sociedades
distintas. Mesmo assini, nos anos iniciais pelo menos, as missivas
dos padres mostravam certo otimismo para com o potencial de crescimento dos aldeamentos. Em 1583; por exemplo, padre Gouveia
registrou uma popula~ao superior a quinhentas almas nos dois
aldeamentos de Sao Miguel e Pinheiros, assim igualando-se a popula~ao europeia da regiao, calculada em· 120 lares. 90 Pois anos
depois, outro padre escrevia entusiasmado ao provincial sobre urn
populoso grupo de maromini (guarulhos) recem-"reduzido" e integrado a urn aldeamento ao lado de indios guaiana, ibirabaquiyara
(provavelmente Kayap6 meridional) e carij6. 91 Finalmente, relat6. rios referentes a batismos, embora pouco especificos em termos numericos, tambem apontavam para urn crescimento dos aldeamentos nas decadas de 1570 e 1580. 92
No contexto do seculo XVI, a expectativa positiva que o projeto jesuitico suscitava empolgava nao apenas os missionarios como
tambem a Coroa e ate os colonos. Para urn defensor do sistema escrevendo no inicio do seculo XVII, os aldeamentos seriam cruciais
na defesa das zonas a~ucareiras do Nordeste contra amea~as externas - as visitas peri6dicas de corsarios ingleses e holandeses - e
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internas, especialmente aquelas representadas pelos Tapuia do interior e pelos escravos aquilombados. 93 Ja para os colonos, a existencia de aldeamentos robustos e produtivos ofereceriam uma reserva
de trabalhadores livres disponiveis para a economia colonial, assim
conciliando o ideal da liberdade com o objetivo maior de desenvolver
a Colonia. Tal perspectiva agradou o bispo Antonio Barreiro, que,
escrevendo ao papa em 1582, enfatizou que os jesuitas, alem de continuarem na luta a favor da liberdade dos indios, ao mesmo tempo
serviam generosamente aos interesses temporais com seus aldeamentos, "donde tambem ajudam os moradores para o plantar de suas
canas e mantimentos e mais coisas necessarias as suas fazendas". 94
Os colonos, por sua vez, demonstravam alguma simpatia ao pro~_eto de aldeamentos enquanto alternativa a escravidao, desde que
este garantisse mao-de-obra abundante e barata. Em certo sentido,
a politica indigenista nos primeiros tempos visava desenvolver uma
estrutura de trabalho na qual os colonos contratariam os servicos
dos indios aldeados. 0 aldeamento proporcionaria uma estrutura de
base para a reproducao da forca de trabalho, preservando-se algumas caracteristicas da organizacao social pre-colonial - tais como
a moradia, a roca, a familia e mesmo a estrutura politica -, modificadas, e claro, pelo projeto cultural dos jesuitas. Nesse sentido, o
valor dos salarios permaneceria bern abaixo dos custos de reproducao da forca de trabalho, os quais seriam absorvidos pelas mesmas
estruturas dos aldeamentos. Contudo, conforme veremos adiante,
os aldeamentos nao conseguiram atender a demanda dos colonos.
Alem de propor urn mecanismo de acesso a mao-de-obra indigena, o projeto dos aldeamentos tambem definiu a questao das
terras dos indios. Com o intuito de providenciar uma base para o
sustento dos habitantes, cada aldeamento foi dotado de uma faixa
consideravel de terras. Ao mesmo tempo, porem, as doacoes de terras
tinham o objetivo menos nobre de restringir os indios a areas determinadas pelos colonizadores, abrindo assim acesso a regioes antes
ocupadas pelos grupos nativos. Os principais aldeamentos da regiao,
Sao Miguel e Pinheiros, receberam doacoes em 1580, ocasiao na qual
o capitao-mor em Sao Vicente concedeu seis leguas em quadra (aproximadamente 1100 km 2) para cada. Mesmo extensas, estas doacoes
nao refletiam absolutamente as formas pre-coloniais de ocupacao.
0 pr6prio instrumento de doacao aponta alteracoes radicais na definicao do direito de propriedade, pois os antigos ocupantes de todo

o territ6rio estavam agora obrigados a contentar-se com uma porcao restrita das mesmas terras. Na sua peticao, os indios de Pinheiros observaram placidamente que a terra que cultivavam para os padres nao servia maise, portanto, solicitaram a doacao de uma area
em Carapicuiba, alguns quilometros distante do aldeamento, apertada entre as propriedades de Domingos Luis Grou e Antonio Preto.95 Por seu turno, os indios de Sao Miguel pe~iram uma doacao
mais claramente associada ao passado indigena, uma vez que visavam terras pr6ximas ao local de Ururai, antiga aldeia de Piquerobi.
E importante frisar, no entanto, que o capitao-mor, embora autorizasse as doacoes, nao rd:onhecia os direitos tradicionais dos indios
a terra, justificancid-as antes por "a maior parte deles serem cristaos e terem suas igrejas e estarem sempre prestes para ajudarem a
defender a terra e a sustenta-la" .96
Apesar das expectativas iniciais, o projeto dos aldeamentos acabou sendo urn fracasso notavel sob praticamente todos os aspectos.
Para os colonos, mesmo durante o seculo XVI, quando a economia
ainda caminhava em marcha lenta, o acesso restrito a mao-de-obra
indigena mostrou-se tao inadequado quanto irritante. Ao visitar os
aldeamentos do Sui no fim do seculo, urn padre jesuita descreveu
a forma pela qual a mao-de-obra era distribuida: "[Os padres] repartem indios de servico e fazem-se depositarios do jornal [... ] Quem
vern pedir indios para servico pede os ao Padre o qual chama urn
principal, o qual com os Portugueses os vai buscar e Ia se concertam
na paga" .97 Na verdade, os colonos desejavam negociar os servicos
diretamente com os indios, mas, para seu aborrecimento, os jesuitas funcionaram sempre como intermediarios. Em 1598, com a tensao
ja se acumulando, os principais colonos protestaram junto a Camara
Municipal de Sao Paulo contra a "grande opressao" que sofriam
nas maos dos jesuitas e das autoridades, que impediam a negociacao com os indios aldeados (seus "amigos e vizinhos"), sendo antes
necessaria a autorizacao do capitao-mor, frequentemente ausente da
vila. Propunham, nessa ocasiao, que a Camara permitisse "os homens trazerem indios mansos para o seu servico por pouco tempo
para poucas coisas", mediante a anuencia de qualquer vereador, driblando assim a autoridade do capitao-mor. 98 Tal medida nao surtiria suficientemente, porque mesmo dispensando o consentimento do
capitao-mor, os colonos teriam que enfrentar a interferencia dos padres nos pr6prios aldeanientos.
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Realmente, ficava claro a partir do inicio do seculo XVII que a
experiencia com o trabalho livre havia malogrado. Revoltados com
o obstaculo jesuitico, urn grupo significative de colonos emitia perante a Camara, em 1612, uma dura critica aos aldeamentos. 0 problema de base, reclamavam, residia na falta de confiabilidade da maode-obra dos aldeados. A maioria dos indios recusava-se a trabalhar
para os colonos, e mesmo aqueles que aceitavam nao respeitavam
as condi<;6es de pagamento, voltando para o aldeamento assim que
recebiam seus vencimentos (metade dos quais depositada antecipadamente), sem cumprir os servi<;os satisfatoriamente. Os colonos atribuiam essa resistencia ao controle absolute exercido pelos jesuitas:
"Agora se introduzia pelo dito gentio urn rumor dizendo que nao
conheciam senao aos padres por seus superiores e os ditos padres
dizendo que as ditas aldeias eram suas e que eram senhores no temporal e no espiritual... ". Cada vez mais indignados, os colonos ad~
vertiam que sob as condi<;6es atuais os indios nao serviam para nada; pelo contrario, chegavam a representar uma amea<;a a Colonia,
uma vez que sua concentra<;ao e isolamento permitiriam "que se levantem contra os brancos e moradores como nesta capitania tern feito
e em outras partes deste estado". Finalmente, os colonos resolviam
que os aldeamentos nao deviam receber "nero escravos nero servi<;os de brancos senao que haja em todas capitaes homens que tenham
especial cuidado e sejam suficientes para evitar e ordenar as coisas
acima di tas ... ". 99
A despeito deste apelo final, os colones ja reconheciam que, roesroo eliminando os obstaculos praticos .ao acesso a mao-de.-obra aldeada, esta fonte permaneceria insuficiente para suprir suas crescentes
necessidades. De fato, os aldeamentos mos~raram-se incapazes de proporcionar as estruturas adequadas para shstentar e reproduzir uma
reserva de trabalhadores. Ja na decada de 1560, os jesuitas temiam
pela sobrevivencia dos aldeamentos, freqiientemente assolados por
surtos de contagios: "Ha de quando em quando grandes mortandades entre eles, como aconteceu pouco tempo ha, que peda<;os lhe
caiam, com grandes dores e urn cheiro pe<;onhentissimo", ooservou
sombriamente o padre Baltasar Fernandes. 10° Certamente ele sereferia a epidemia de variola que em 1563 atingiu boa parte da popula<;iio local, fazendo dos aldeamentos vitimas particularmente visadas.
Com suas altas taxas de mortalidade, os aldeamentos dependiam
fundamentalmente da introdu<;ao constante de novos grupos para

recompor suas popula<;6es. Por conseguinte, estas miss6es foram. caracterizadas pela mistura de povos e culturas, o que, por urn lado,
contribuia para a estrategia jesuitica de homogeneiza<;iio, porem por
outro, desarticulava a sociedade indfgena. De fato, no seu esfor<;o
em transfor111.ar os aldeamentos em mecanismos ideais para a manipula<;iio e controle dos povos indigenas, os jesuitas buscavam, de forma meticulosa, desmontar os elementos fundamentais da organiza<;ao social e cultural de diversos grupos locais, substituindo-os por
urn modeloradicalmente divergente. Por exemplo, a cria<;ao de povoados fixos e permanentes com uma delimita<;ao territorial em termos absolutes contrastava fortemente com o padrao convencional
de fragmenta<;ao e recomposi<;ao peri6dica de aldeias. Ja a organiza<;ao espacial das miss6es, decalcada do modelo europeu orientado
em torno da igreja numa pra<;a central, tambem fugia aos modelos
organizacionais das aldeias pre-coloniais. Ainda em outros casos, a
substitui<;ao das unidades domesticas multifamiliares por unidades
nucleares .bern como a proibi<;ao da poligamia tiveram grande impacto, ao passo que a repressao de boa parte dos ritos natives e a
concomitante introdu<;ao de rituais cristaos buscavam reestruturar
os contornos Msicos da vida dos indios. Finalmente, e talvez mais
significative, os missionaries procutavam inculcar nos seus stiditos
indigenas uma nova concep<;ao do tempo e do trabalho, na qual a
divisao sexual do trabalho e a organiza<;ao rigida do tempo produtivo necessariamente estiarravam nos conceitos pre-coloniais. 101
De modo geral, os jesuitas concentraram suas estrategias em tres
areas de a<;ao: a conversao dos "principais", a doutrina9iio dos jovens e a elimina<;ao dos pajes. Mas, a cada passo, enfrentavam resistencias, em maior ou menor grau. De fato, acompanhando os efeitos devastadores das doen<;as, foi a resistencia indigena o principal
obstaculo ao exito do projeto missioneiro. Os jesuftas, como os demais europeus, contavam ingenuamente com a adesao cega ao cristianismo de seu rebanho brasileiro: nao faltam, nos relates quinhentistas, os batismos em massa, os supostos milagres e as dramaticas
declara<;6es de fe por parte das lideran<;as indigenas. Mas seus esfor<;os nero sempre surtiram efeito, e mesmo a conversao de urn chefe
nao garantia a adesao de seus seguidores. N6brega, por exemplo,
citando urn caso na Bahia, relatou que urn chefe chegou "estar
mal com todos seus parentes" porter aceito a conversao e cola borado com os padres. 102
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Nos primeiros anos, em parte considerando a resistencia das gerac;:oes mais velhas, mas tambem buscando subverter formas tradicionais de educac;:ao indigena, os jesuitas dedicaram muitas energias
a instruc;:ao dos meninos. 103 Contudo, os padres encontraram dificuldades em compatibilizar seus esforc;:os com as rotinas do cotidiano dos jovens catecumenos. Com referenda ao aldeamento de Sao
Joao, proximo a Salvador, Nobrega confessava que os meninos s6
acompanhavam as licoes de religiao, alfabetizacao e musica durante
tres ou quatro horas por dia, ja que estes mesmos alunos antes executavam outras tarefas, tais como a caca e a pesca. Apos as aulas,
os padres congregavam os demais habitantes do aldeamento para a
missa, que sempre incluia a execuc;:ao de musicas religiosas pelo coro
juvenil. Finalmente, para completar as atividades, soavam urn sino
no meio da noite, quando os meninos passariam os ensinamentos
para a geracao mais velha. 104 Mas mesmo este programa intensivo,
de acordo com Anchieta, acabava tendo pouco efeito. 0 exito inicial muitas vezes regredia na adolesd~ncia, quando, para desagrado
dos jesuitas, os jovens adotavam os costumes dos anciaos. 105
Ao longo do seculo XVI, a principal frente de ac;:ao adotada pelos missionarios foi a luta contra os pajes e caraibas que, certamente, representavam a Ultima e mais poderosa linha de defesa das tradic;:oes indigenas. Especialmente concentrada, a ofensiva contra os
"feiticeiros" justificava-se na certeza de que a presenc;:a e influencia
carismatica dos pajes ameac;:avam subverter o trabalho dos proprios
padres. Certa vez, Anchieta observou que a obra missioneira em Sao
Paulo encontrava seu mais forte rival num profeta carismatico "ao
qual todos seguem e veneram como a urn grande santo", e que tinha a intenc;:ao de destruir a lgreja catolica. 106 No interior dos aldeamentos, segundo Nobrega, os pajes espalhavam que a agua do batismo constituia a causa das doencas que naquela altura assolavam.
as populacoes nativas. 107
A associac;:ao entre·os contagios e a obra dos jesuitas estendiase alem das prelec;:oes dos pajes. Segundo urn padre: "Na Aldea com
as velhas nao ha cousa que as mova da nossa parte pera quererem
receber o baptismo, porque tern por muy certo que lhe ddtao a morte com o baptismo" . 108 Este receio nao deixava de ter algum fundamento, considerando que os padres muitas vezes se concentravam
no batismo de indios a beira da morte. Curiosamente, OS proprios
padres guardavam suspeita quanto a eficacia do batismo. Apos tes-

temunhar inurn eros exemplos de indios que readotaram seus ''modos gentilicos" apesar de conversos, o padre Afonso Bras, por exemplo, trabalhando entre os Tupiniquim e Tememino em Porto Seguro e Espirito Santo, afirmava: "Nao ouso aqui batizar estes gentios
tao facilmente, a nao ser que o pec;:am muitas vezes, porque me temo de sua inconstiincia e pouca firmeza, senao quando estao no ponto
da morte". 109
Neste sentido, nao bastava apenas desacrectitar os pajes; os jesuitas tam bern teriam de apropriar-se do papel de lider espiritual carismatico. De fato, nas S]#as atividades missioneiras, os jesuitas freqiientemente adotavam praticas que acreditavam proveitosas por
emularem as praticas pre-coloniais. Era comum, por exemplo, ao
modo dos discursos dos chefes e pajes, os jesuitas pregarem de madrugada. lgualmente, Anchieta, ao buscar a conversao de algumas
aldeias tupinamba ao Iongo do litoral, lanc;:ou mao de urn discurso
curiosamente semelhante ao dos mesmos pajes carismaticos que tanto
desprezava. "Falando em voz alta por suas casas como e seu costume", Anchieta colocava "que queriamos ficar entre eles e ensinar-lhes
as coisas de Deus, para que ele lhes desse abundancia de mantimentos, saude e vitoria de seus inimigos e outras coisas semelhantes." 110
Com efeito, os padres logo perceberam tambem que o batismo, com
suas implicacoes magicas para os indios, poderia servir para subverter certos ritos, sobretudo o da antropofagia. Assim, ao visitarem
uma aldeia tupiniquim no interior da capitania em 1554, os jesuitas
Nobrega e Pedro Correia se propuseram a batizar alguns cativos na
hora do sacrificio. Os Tupiniquim, no entanto, nao permitiram, "dizendo que se os matassem depois de batizados, que todos os que os
matassem e os que comessem daquela carne morreriam ... " .111 Em
1560, quando os indios mataram dois cativos numa aldeia proxima
a vila de Sao Paulo, recusaram-se a consumar o rito antropofagico
porque o padre Luis da Gra havia batizado as vitimas anteriormente.112
A despeito do impacto destrutivo que o projeto missionario teve sobre as sociedades indigenas, os indios, na transic;:ao para o regime
dos aldeamentos no decorrer do seculo XVI, conseguiram preservar
pelo menos alguns vestigios da organizacao politica e da identidade
etnica. Ao que parece, a autoridade do chefe foi resguardada,
fornecendo uma base para certa autonomia dos grupos etnicos que
faziam parte da populacao aldeada. Ao passo que os portugueses
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achavam necessaria tal lideran9a para mediar o controle sobre a
popula91io mais ampla, esta preserva91io estabelecia canais para os
protestos e reivindica96es dos indios. Os chefes, mesmo reconhecendo sua subordina91io aos padres e as autoridades leigas, podiam
!an9ar milo da violencia para moderar as imposic;oes uni!aterais dos
colonizadores. Em 1607, por exemplo, os chefes dos a!deamentos
apareceram perante a Camara Municipal de Silo Paulo para protestar contra a nomeac;iio de urn tal J oao Soares como capitiio dos
indios. Afirmando que "eles costumavam e sempre costumaram obedecer mandados de capitiies e justic;as", as lideranc;as indigenas
advertiram que a presen9a de Soares nos aldeamentos niio seria tolerada, "porquanto o dito J oiio Soares lhes tinha feito muitos agravos e faz cada dia o niio queriam obedecer porque nao podem sofrer mais do que tern sofrido ... ''. Reclamavam ainda de que Soares
enviava indios para o litoral, carregados de mercadorias, "sein lhes
pagar seus trabalhos". Alem destes abusos, Soares e seus filhos levavam as mulheres dos aldeamentos para suas casas particulares.
Finalmente, "niio podiam ter uma raiz de mandioca nem criac;iio
tudo por via desse Joiio Soares ... ". Assim revoltados, os indios
elegeram Antonio Obozio, "para ele como mais antigo falasse por
todos", para pronunciar urn ultimate para a Camara: caso medidas urgentes niio fossem tomadas, os indios rebelar-se-iam contra
a autoridade dos brancos e matariam Joiio Soares. Prudentes, os
camaristas acharam melhor proibir Soares de freqiientar os aldeamentos, prevendo pena de pesada multa. 113
Com efeito, a ameac;a de revolta ou mesmo de insurreic;iio generalizada representava os limites maximos da resistencia indigena
ao dominic portugues. A Iongo prazo, a resistencia forneceu umJorte
argumento a favor da escravidiio como f6rmula mais viavel para as
rela96es luso-indigenas. Em diversas ocasi&es ao Iongo do seculo XVI,
a amea9a materializou-se em. violencia substantiva, o que, por sua
vez, suscitou a repressiio brutal e a escraviza91io. Ja na decada de
1550, o receio dos jesuitas de perderem tudo o que tinham conseguido
construir devido a "inconstancia" dos indios foi reforc;ado concretamente no epis6dio de Mani9oba, aldeia situada a uns cern quil6metros
da igrejinha de Sao Paulo. Em 1554, os Tupiniquim rebelaram-se,
ameac;ando de morte o padre Greg6rio Serrao, que acabou sendo expulse da aldeia. Ao que parece, os indios recusavam-se a tolerar a
intromissiio dos padres na guerra e no sacrificio. 114

A medida que se tornava cada vez mais aparente a insuficiencia
do projeto dos aldeamentos enquanto forma de suprir a forc;a de maode-obra, os colonos passaram a intensificar outros meios de recrutamento de indios. para os seus servic;os. A partir da decada de 1580,
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Este quadro de instabilidade era real9ado pelas rivalidades interetnicas presentes na populac;ao dos aldeamentos. Na decada de
1590, por exemplo, a violencia entre facc;oes irrompeu em Silo Miguel.
Ja os conflitos de Barueri, em 1611"2, inicialmente envolvendo Ca"
rij6 e Tupiniquim, e posteriormente Carij6 e Pe-largo (possivelmente Guaiami); repercutiram mais seriamente. Com a participac;iio de
quinhentos a seiscentos indios, estes tumultos deixaram a populac;iio branca em sobressalto, obrigando as autoridades a buscar a solu91io do conflito no deslocamento de uma das facc;oes envolvidas
para outro aldeamento.us Contudo, o incidente mais inquietante foi
aquele da revolta no aldeamento de Pinheiros em 1590, quando os
indios juntaram-se com guerreiros de aldeias independentes num levante geral contra os jesuitas e coloiios. Embora os danos materiais
e o numero de vitimas tenham sido consideraveis, o que mais preocupou os colonos foi o ato simb6lico da destruic;iio da imagem de
Nossa Senhora do Rosario, padroeira do aldeamento, niio lhes escapando seu significado de rejeic;iio do cristianismo e da autoridade
colonial. 116
Neste sentido, a principal justificativa para o projeto dos aldeamentos, a de controlar os indios e prepara-los para a vida produtiva, ia para os ares. Ao tentarem manipular elementos da hist6ria e
das tradic;oes indigenas, os padres, com sua politica de aldeamentos, acabara:m esbarrando na resistencia dos Tupiniquim, Carij6,
Guaiana e guarulhos, entre outros. Com efeito, ao inves de produzir e reproduzir trabalhadores capazes de contribuir para o desenvolvimento da Colonia, os aldeamentos de Sao Paulo conseguiram
criar apenas comunidades marginais de indios desolados, debilitados pelas .doenc;as importadas e incapazes de providenciar sua pr6pria sobrevivencia. Foi neste contexto, portanto, que os colonos resolveram tomar a questiio do trabalho indigena nas suas pr6prias
miios.

COLONOS NA OFENSIVA

.....

I.

-....
a despeito das restri(foes impostas pela legisla(fao portuguesa, os co. lonos come(faram a favorecer a apropria(fao direta do trabalhador
indigena atraves de expedi96es predat6rias ao sertao. Realmente, a
observancia estrita da lei nunca figurou entre as pnhicas predileta~
dospaulistas. Sea lei de 1570 e legisla(fao subseqiiente admitiam o
cativeiro mediante a regulamenta(fao da guerra justa, os cativos que
os paulistas almejaram nerri sempre se enquadravam nas especifica(f6es da lei.
De fato, com freqiiencia os inimigos mais indicados para uma
guerra justa foram os chamados Tapuia, e mesmo a lei de 1570 cita
nominalmente os Aimore - denomina(fao que incluia diversos povos je que resistiam arduamente aos avan(fos portugueses no litoral
da Bahia. Desde cedo, no entanto, os colonos manifestaram clara
preferencia por cativos tupi e guarani, e isto por diversos motivos:
a maior densidade demognifica, a facilidade de comunica(fao atraves de uma "lingua geral" e a maior possibilidade de formar alian(fas;
mediante estes contatos, novos cativos justificavam seu interesse. A
questao do trabalho tambem real(fava a distin(fao algo estereotipada
entre Tupi e Tapuia. Ao referir-se aos Guaiami de Sao Paulo, Gabriel Soares de Sousa comentou: "e quem acerta de ter urn escravo
guaianas nao espera dele nenhum servi(fo, porque e gente folgaza de
natureza e nao sabe trabalhar" . 117
Ate meados do seculo XVIII, os colonos, partindo para o sertao em busca de cativos, jogavam com esta imagem dualista. Inumeras denuncias surgiram ao Iongo deste extenso periodo, apontando que os colonos safam com o intuito de reprimir os povos mais
indomaveis, barbaros e trai(foeiros para integra-los ao gremio da lgreja, porem regressavam, nq mais das vezes, apenas com cativos tupi,
freqiientemente mulheres e crian(fas. Comentando as atividades de
uma tropa de paulistas recrutada pelo governo para combater os temiveis "Tapuias do Corso" de uma regiao nordestina nos ultimos
anos do seculo XVII, o governador geral explicou a Coroa: "Os Paulistas saem da sua terra, e deitam varias tropas por todo o sertao,
e nenhum outro intento levam mais, que captivarem o gentio de lingua geral, que sao OS que estao ja domesticados, e se nao ocupam
no gentio do Corso, porque lhes nao serve para nada": 118
Semelhante estrategia, de tomar cativos tupi e guarani no decorrer de guerras justas, ja havia se manifestado no seculo XVI, na
capitania de Sao Vicente. A declara(fao de uma guerra justa contra

Embora baseada em incidentes isolados, porem reais, esta descri(fao dos Carij6 como gente barbara e violenta apresentava forte
contraste com os comentarios tanto de colonos quanto de missionarios, que consideravam os Guarani superiores aos demais povos indigenas. Alem disto, nao se justificava a guerra indiscriminada contra todos os Carij6, ja que esta denominac;:ao generica incluia grupos
aliados aos portugueses. Neste sentido, com o intuito de suprir as
necessidades de mao-de-obra com os Guarani, fica claro que os colonos buscavam uma forma de enquadrar uma expedi(fao francamente escravista nas exigencias da legisli:wao vigente.
Poucas semanas ap6s o envio da peti9ao, o capitao-mor Jeronimo Leitao convocava os representantes das camaras municipais das
tres vilas para uma reuniao no Engenho Sao Jorge, em Sao Vicente,
com o intuito de delimitar as condic;:oes da guerra justa. Procurando
evitar qualquer interferencia dos jesuftas, o capitao-mor havia conclamado a participa(fao do vigario de Sao Vicente como representante eclesiastico, conferindo assim maior legitimidade aresolu9ao.
Nesta estabeleceu-se a condic;:ao de que os cativos tornados na guer-
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os Carij6 em 1585 tinha servido de fato precursor para uma pnitica
que logo se generalizou. Naquela ocasiao, os colonos de Sao Vicente, Santos e Sao Paulo redigiram uma petic;:ao na qual requereram
ao capitao-mor de Sao Vicente autorizac;:ao para organizar uma expedi(fao de guerra contra os Carij6, no interior da capitania. 0 documento em si fazia questao de detalhar os motivos reais do empreendimento: antes de relacionar as hostilidades pratic~das pelos Carij6,
a petic;:ao identificava como causa principal a carencia de escravos
na capitania, particularmente no litoral ac;:ucareiro. Salientando que
2 mil escravos tinham perecido nos seis anos anteriores devido a contagios, os colonos adverliam que sem os escravos necessarios nao
seria possivel manter a produc;:ao dos generos, privando assim a Coroa de dizimos valiosos. Ap6s estabelecer suas prioridades, os colonos
pediam ao capitao-mor
que Sua Merce com a gente desta dita capitania fa9a guerra cam pal aos
indios denominados·carij6s os quais a tern a muitos anos merecida por
terem mortos de quarenta anos a esta parte mais de cento e cinquenta
homens brancos assim portugueses como espanh6is ate mataram pa·
dres da companhia de jesus que foram os doutrinar e ensinar a nossa
santa fe cat6Iica ... 119
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ra seriam divididos entre as tres vilas, sendo as dimaras municipais
encarregadas de sua partilha entre os colonos "para eles os doutrinarem e lhe darem born tratamento como a gentio jorro e se ajudarem deles em seu servic;:o no que for licito ... ". 120 Nota-se que a disposic;:ao de tratar os indios como "gentio forro" ilustra a natureza
contradit6ria do processo, pois, fosse a guerra realmente justa, de
acordo como estipulado na lei de 1570, os colonos poderiam manter os cativos como legitimos escravos.
Com efeito, a estrategia de legitimar o recrutamento de escravos indios atraves da guerra justa mal disfarc;:ava a intenc;:ao dos colonos em aumentar rapidamente seus planteis de cativos guarani e
outros. 121 A expedic;:ao de 1585, neste sentido, refletia urn movimento geral que ganhou corpo na decada de 1580 com a intensificac;:ao
de entradas para o sertao, tanto particulares como sancionadas pelos representantes da Coroa. Assim, Jeronimo Leitao ja tinha conduzido urn ataque contra os Tememin6 em 1581, enquanto outros
colonos projetaram investidas nos vales do Tiete e do Paraiba.
Estas ac;:oes suscitaram uma nova onda de revolta nos arrectores
da colonia portuguesa, com grupos guaiana, guarulhos e tupiniquim
recebendo os europeus e seus prepostos indigenas com crescente violencia. Em 1583, a Camara Municipal de Sao Paulo aconselhava os
colonos a evitarem as aldeias guaiana pelos riscos envolvidos. Quatro anos mais tarde, a mesma Camara debatia o perigo iminente de
"haver aqui muito gentio guaiana e assim a ·maior parte do gentio
do sertao falar male estar alevantado ... ". 122 Mais do que nunca, a
resistencia indigena encontrava-se explicitamente atrelada a questao
da escravidao. Em 1590, de acordo com a Camara Municipal, "se
ajuntaram todas as aldeias do sertao desta Capitania" para rechac;:ar a presenc;:a europeia na regiao. Naquelt ocasiao, uma forc;:a aliada de Guaiana e Tupiniquim assolou uma expedic;:ao de cinqiienta
homens, sob a lideranc;:a de Domingos Luis Grou e Antonio Macedo, nas proximidades da futura vila de Mogi das Cruzes. 123 Dando
sequencia a esta vit6ria, OS aliadOS indigenas lanc;:aram novos ataques aos sitios portugueses localizados ao longo do rio Pinheiros e,
com o apoio dos residentes do aldeamento de Pinheiros, fizeram uma
rebeliilo surpreendente contra o controle europeu da regiao. Damesma forma, urn ano depois, a oeste da vila, no local denominado Parnaiba, os indios aniquilaram outra expedic;:ao escravista no rio
Tiete. 124
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A crescente hostilidade dos indios propiciou a organizac;:ao de
forc;:as punitivas que, numa onda repressiva, entre 1590-5, acabou
destruindo ou escravizando a populac;:ao nativa num raio de pelo menos sessenta quilometros em torno da vila. As principais vitimas, apesar dos protestos energicos dos jesuitas contra os excessos cometidos,
foram os Tupiniquim rebelados, particularmente visados "porquanto
eram nossos vizinhos e estavam amigos conosco e eram nossos compadres e se comunicavam conosco gozando de nossos resgates e amizades e isto de muitos anos ... " . 125 Ao mesmo tempo, como. conseqiiencia, os Guaiana e guarulhos recuaram para o vale do Paraiba
.ou para alem da serra da Cantareira, sendo novamente envolvidos
pelos paulistas apenas na decada de 1640.
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Com 0 final do seculo XVI, 0 primeiro ciclo de relac;:oes lusoindfgenas chegou a seu termino. No curto espac;:o de duas gerac;:oes,
os principais habitantes da regiao de Sao Paulo tinham vivi do a destruic;:ao de suas aldeias e a desintegrac;:ao de suas sociedades. E os
poucos que haviam. conseguido sobreviver a estas calamidades
achavam-se completamente subordinados aos colonos ou aos jesuitas. Ja. para os portugueses, o significado da conquista era duplo. ·
Se, por urn !ado, havia liberado terras para a ocupac;:ao futura pelos
invasores, por outro, ao diminuir e destruir as reservas locais de maode-obra, havia imposto a necessidade da introduc;:ao de trabalhadores de outras regioes, fato que implicaria a redefinic;:ao do papel e
da identidade do indio na sociedade colonial.
Ao longo do primeiro seculo da ocupac;:ao portuguesa da capitania de Sao Vicente, o carater das relac;:oes luso-indigenas sofreu
uma transformac;:ao radical. Igualmente, durante a maior parte do
seculo XVI, a tendencia dominante nessas relac;:oes havia se circunscrito as questoes da alianc;:a e da troca e a Iuta pela posse da terra.
Da mesma forma, a apropriac;:ao do trabalho indigena, tambern preocupac;:ao central nesse periodo, permanecia subordinada a complexa
rede de relac;:oes interetnicas ja existentes. 0 contato, porem, ao desencadear urn processo de desintegrac;:ao entre as sociedades indigenas, acabou, inexoravelmente, desequilibrando as relac;:oes iniciais
a favor da dominac;:ao portuguesa. Esta desintegrac;:ao foi aprofun55
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dada pelo desastre demografico, decorrente de doen9as e da guerra,
permitindo que os portugueses doniinassem com maior facilidade se. tores significativos da popula9aO indigena. Ate 0 fim do seculo, grande parte do territ6rio antes ocupado pelos Tupiniquim e Guaiana
encontrava-se seguramente em maos dos conquistadores.
0 fato de os portugueses mlo conseguirem integrar as sociedades indigenas esfera colonial sem antes destrui-las resultou na elabora9ao de formas de organiza9ao do trabalho historicamente novas,
entre as quais a escravidao indigena e africana veio a mostrar-se a
mais satisfat6ria do ponto de vista colonial. Em ultima insHl.ncia,
sobretudo no litoral a9ucareiro, a escravidao negra acabou sendo preferida por motivos morais, legais e comerciais. Contudo, em Sao Paulo, apesar de nao adotarem a escravidao africana em massa no seculo XVII, os colonos criaram urn sistema de trabalho que divergia qualitativa, quantitativa e institucionalmente das experiencias do primeiro
seculo. Como intuito de expandir a base produtiva da Colonia, os
paulistas passaram a introduzir na esfera colonial indios em numeros
crescentes, e provenientes de terras cada vez mais remotas. Esta massa
de novos cativos, por sua vez, destituida de qualquer vinculo hist6rico com as terras que passavam a habitar, ocuparia a base de uma
sociedade colonial, definindo-a nos termos das rela96es sociais que
moveriam o novo sistema de produ9ao.

a

1"

~

56

~

1'.'

')

lnstituto Hist6rico e Geografico Brasileiro, Rio de Janeiro.
Inventtirios e testamentos. Sao Paulo, Imprensa Oficial, 1920-77.
44 vols.
MB Leite, Serafim, S. J., org. Monumenta brasiliae. Roma, Archivum
Romanum Societatis Iesu, 1956-60. 5 vols.
Mss. de Angelis Cortesao, Jaime, e Viana, Helio, orgs. Manuscritos da cole>iio de
Angelis. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1951-70. 7 vols.
RIHGB Revista do Instituto Hist6rico e Geogrtijico Brasileiro. 1838-.
RIHGSP Revista do Instituto Hist6rico e Geogrtijico de Siio Paulo. 1894-.

1:138).
(7) Soares de Sousa, Tratado, p. 115.
(8) H. Staden, iJuas viagens ao Brasil, Sao Paulo, 1974, p. 153. Para uma discussiio mais detalhada da controversia em torno dos Guaiana de Piratininga, ver J.
\.Monteiro, "Tupis, Tapuias e a hist6ria de Sao Paulo", Novos Estudos Cebrap, 34, 1992.
(9) Deve-se salientar que existiam outros grupos tupi na capitania durante o seculo XVI. Para uma breve tentativa de identificacao desses grupos, ver J. Monteiro,
"Vida e morte do indio", in indios no estado de !iio Paulo, Sao Paulo, 1984.
(10) Staden, Duas viagens, p. 72.
(II) Ao expressar as dificuldades envolvidas na identificacao da dinamica tribal, o resumo habil de Florestan Fernandes e uti! aqui: "Pouco se sabe a respeito da
composicao e do funcionamento dessa unidade inclusiva. A unica coisa evidente eque
ela abrangia certo numero de unidades menores, as aldeias (au grupos locais), distan-

ciadas no espaco mas unidas entre si por lacos de parentesco e pelos interesses comuns
que eles pressupunham, nas relacoes com a natureza, na preservacao da integracao
tribal e na comunicacao com o sagrado". Fernandes, "Os Tupi e a reacao tribal a
conquista", in InvestigafiiO etnol6gica no Brasil, Petr6polis, 1975, pp. 12-3. Para uma
s6lida analise recente dessas "redes" entre ·OS Tupi da costa, ver C. Fausto, "Fragmentos de hist6ria e cultura tupinamba", in Hist6ria dos fndios no Brasil, org. M.
Carneiro da Cunha, Sao Paulo, 1992.
(12) Apesar da existencia de outras aldeias, apenas quatro sao claramente identificadas nos meados do seculo XVI. F. Fernandes, em "Aspectos do povoamento de
Sao Paulo no seculo XVI", in Mudan>as sociais no Brasil, Sao Paulo, 1979, p. 234,
sustenta com base em carta de Anchieta que eles teriam doze aldeias, "nao muito grandes". Possivelmente ele confunde urn trecho ambiguo que pode se referir a doze leguas, a suposta distiincia entre Sao Vicente eo planalto. Ja N6brega (MB, 2:284) referese a "muitas povoacoes de indios" em torno de Santo Andre em 1556.
(13) 0 termo Piratininga tern suscitado alguma coiltroversia na historiografia
paulista. Pelo contexto dos relatos jesuiticos, Piratininga referir-se-ia ao rio Tamanduatef, bern como a aldeia tupiniquim ali situada. Para uma discus.sao iluminada deste e outros temas de Sao Paulo quinhentista, ver M. Neme, Notas de revisiio da hist6ria de Siio Paulo, Sao Paulo, 1959.
(14) U. Schmid!, Relato 'de Ia conquista del Rfo de Ia Plata y Paraguay, Madri,
1986, p. 105.
(15) Diogo Jacome ao Colegio de Coimbra, 6/1551 (MB, 1:242).
(16} Jose de Anchieta a Imicio Loyola, 1/9/1554 (MB, 2:114); Staden, Duas viagens, p. 87, onde se refere a aldeia tupinamba de Ubatuba.
(17) Para uma avaliacao do tamanho das aldeias no seculo XVI, ver Fernandes,
Organiza>iiosocial dos Tupinambti, Sao Paulo, 1963, pp. 62-3; e P. Clastres, A sociedade contra o Estado, Rio de Janeiro, 1978, pp. 38 e 56-69.
{18) Luis da Grii a Loyola, 7/4/1557 (MB, 2:360-1). Ver tambem Anchieta aos
padres e irmaos de Portugal, 4/1557 (MB, 2:366). Para Anchieta, os indios usavam
o deslocamento como forma de resistencia a conversao.
(19) Para analises interessantes da relacao hist6rica entre a chefia e o fracionamento de unidades locais entre grupos tupi, ver D. Gallais, Migra>ifo, guerra e comercia, Sao Paulo, 1986, pp. 60-2; e W. Kracke, Force and persuasion, Chicago, 1978,
sobretudo pp. 50-69.
(20) Soares de Sousa, Tratado, p. 303.
(21) A respeito, ver P. Clastres, Sociedade contra o Estado, pp. 30-1.
(22) Staden, Duas viagens, p. 164.
(23) Pedro Correia a Simao Rodrigues, 20/6/1551 (MB, 1:231).
(24) Para uma discussao da relacao entre niveis de lideranca pol!tica distintos,
ver P. Clastres, Sociedade contra o Estado, pp. 52-3. Em outro contexto, a estreita
relacao entre chefia e guerra e tratada em detalhe par D. Price, "Nambiquara leadership", American Ethnologist, 8, 1981.
(25) Anchieta a Loyola, 311555 (MB, 2:205).
(26) Cardim, Tratados, 105.
(27) N6brega a Luis Goncalves da C§.mara, 15/611553 (MB, I :505).
(28) C. d' Abbeville, Hist6ria da missiio dos padres capuchinhos na ilha do Maranhiio, Sao Paulo, 1975, p. 234.
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NOTAS

!. A TRANSFORMA(:AO DE SAO PAULO IND[GENA, SECULO XVI (pp. 17-56)
(1) G. Soares de Sousa, Tratado descritivo do Brasil em 1587, Sao Paulo, 1971,
p. 88.
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(2) Ver C. Nimuendaju, Mapa etno-hist6rico do Brasil, Rio de Janeiro, 1981.
Ao cruzar dados etnol6gicos, lingiiisticos e hist6ricos, o mapa de Nimuendaju fornece
urn resumo bastante util das l!nguas e sociedades nativas atraves do tempo e do espaco.
(3) Soares de Sousa, Tratado, p. 338. P. de Magalhaes Gandavo, Tratado da
terra do Brasil, Sao Paulo, 1980, p. 141, tambem demonstrou cautela ao falar sobre
OS Tapuia, para evitar a divulgacao de "falsas informacoes pela pouca noticia que
ainda temos da mais gentilidade que habita terra dentro".
(4) F. Cardim, S. J ., Tratados da terrae gente do Brasil, Sao Paulo, 1978, pp.
123-7

0

(5) Soares de Sousa, Tratado, pp. 299-300, realiza uma longa digressao, baseada em ''informacoes que se tern tornado dos indios muito antigos'', elucidando a percepcao indigena da sucessao hist6rica de povos nas imediacoes do reconcavo baiano.
(6) Manuel da N6brega ao dr. Martin de Azpilcueta Navarro, 10/8/1549 (MB,
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(29) Sobre o xamanismo, ver H. Clastres, Terra sem mal, Sao Paulo, 1978, esp.
cap. 2; A. Metraux, A religiiio dos Tupinambtfs, Sao Paulo, 1979, cap. 7; e P. Clastres, Arqueologia da violeni:ia, Sao Paulo, 1982, pp. 75-7.
(30) Yves d'Evreux, Viagem ao Norte do Brasil, jeita nos anos de 1613 e 1614,
apud H. Clastres, Terra sem mal, p. 35.
(31) Nobrega a Simao Rodrigues, 11/8/1551 (MB, 1:267-8).
(32) Vicente Rodrigues ao Colegio de Coimbra, 17/5/1551 (MB, 1:304). Esta associa9ao com o fornecimento dos ~antimentos esta ligada aos mitos de cria9ao que
enfatizam o conhecimento da agricultura. A. Metraux, A religiiio, pp. 148~9.
(33) Nobrega ao Coli!gio de Coimbra, 8/1549 (MB, 1:150).
(34) Idem (MB, 1:150-1).
(35) Sobre estes movimentos, ver H. Clastres, Terra sem mal; A. Metraux, A
religiiio, pp. 175-94; P. Clastres, A sociedade contra o Estado, pp. 110-7, e barao E.
Nordenskiold, "The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century",
Geographical Review, 4, .1917.
(36) Fausto, "Fragmentos de historia e cultura tupinamba".
(37) Soares de Sousa, Tratado, p. 320.
(38) Gandavo, Tratado, p. 54.
(39) Anchieta a Diego Laynes, 8/1/1565, in Anchieta, Cartas, Sao Paulo, 1984,
pp. 216-7.
(40) J. de Lery, Viagem terra do Brasil, Sao Paulo, 1980, p. 191.
(41) Nobrega ao dr. Martin de Azpilcueta Navarro, 10/8/1549 (MB, 1:137).
(42) Staden, Duas viagens, p. 176.
(43) Lery, Viagem, p. 184.
(44) Em estimulante artigo sobre a vingan9a entre os Tupinamba, M. Carneiro
da Cunha e E. Viveiros de Castro apresentam uma nova versao da guerra tupinamba.
Enfocando o sentido da vingan9a, os autores procuram mostrar que a guerra funcionava como uma especie de "tecnica de memoria", produzindo e garantindo a memoria
coletiva dos grupos tupi, e ligando o passado ao futuro atraves das a9oes do presente.
Neste sentido, as sociedades primitivas da etnologia convencional- estagnadas, sem
dimensao temporal e sem historia - adquirem uma nova dimensao historica. "Vingan9a e temporalidade: os Tupinamba", Journal de Ia Societe des Americanistes, 79,
1987.
(45) Viveiros de Castro e Carneiro da Cunha, "Vingan9a", pp. 192-4. Ver, tambern, C. Fausto, "0 ritual antropofagico", Ciencia Hoje, n~ 86, 1992, pp. 88-9.
(46) Nobrega ao Colegio de Coimbra, 8/1549 (MB, 1:152).
(47) Pedro Correia a Bras Louren9o, 1817/1554 (MB, 2:67).
(48) Ver, por exemplo, Anchieta a Loyola, 119/1554 (MB, 2:108).
(49) Nobrega a Luis Gon9alves da Camara, 15/6/1553 (MB, 1:498). Nobrega
amenizou esta opiniao logo depois, quando conheceu Ramalho pessoalmente, afmnando
que todos os filhos de Ramalho tinham a mesma mae, Mbcy ou Bartira. Quante a
acusa9ao de bigamia, permaneceu uma sombra de dtivida, pois Ramalho nao soube
dizer se a mulher que deixou em Portugal ainda vivia ou nao. Nobrega a Camara,
3118/1553 (MB, 1:524). Sobre Ramalho e outros protagonistas da "coloniza9iio acidental" do Brasil por naufragos, degredados e fugitives, ver a interessante analise de
G. Giucci, "A co!oniza9ao acidental", Ciencia Hoje, n~ 86, 1992, pp. '19-23.
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(50) Nobrega a Luis Gon9alves da Camara, 31/8/1555 (MB, 1:524).
(51) Luis de Gois a Coroa, 12/5/1548 (DI, 48:9-12). Sobre o engenho dos Schetz,
ver J.P. Leite Cordeiro, 0 Engenho de Siio Jorge dos Erasmos, Sao Paulo, 1945,
e C. Laga, "0 Engenho dos Erasmos em Sao Vicente", Estudos Hist6ricos, 1, 1963,
pp. 113-43.
(52) Pedro Correia a Simao Rodrigues, 10/3/1553 (MB, 1:445).
(53) Leonardo Nunes a Nobrega, 29/6/1552 (MB, 1:339).
(54) 0 debate em torno do significado do escambo nao e recente: ja na decada
de 1940, A. Marchant desenvolveu interessante hipotese referente a rea9a0 dos indios
aos estimulos do mercado. Para Marchant, os portugueses tiveram que trocar mercadorias cada vez mais valiosas para garantir os niveis da o ferta de mao-de-o bra e generes indigenas. Nesse sentido, os pentes, tesouras e anz6is come9aram a ceder Iugar
para aguardente, ferramentas maiores e armas de fogo. Marchant, From barter to slavery, Baltimore, 1942 (trad. brasheira: Do escambo a escravidiio, Sao Paulo, 1943).
A Coroa tambem mostrava preocupa9ao com este processo, pois em 1559 proibiu a
troca de qualquer mercadoria a nao ser pequenas ferramentas e bugigangas. Alvara
de 3/8/1559 (DHA, 1:153-7). No entanto, conforme Stuart Schwartz aponta em importante artigo sobre o trabalho indigena na Bahia, Marchant colocou os indios num
contexte teorico equivocado, pressupondo urn comportamento ocidental por parte dos
aparentemente irracionais indios brasileiros diante das condi9oes objetivas do mercado. Schwartz, "Indian labor and New World plantations", American Historical Review, 83, 1978, esp. pp~ 48-50.
(55) Ver notas 52 e 53 acima.
(56) Ver, por exemplo, a lei de 24/2/1587, que permite a escravizacao de indios
"se fizesse ou for comprado por nao ser comido dos outros indios". 0 texto da lei
pode ser consultado em G. Thomas, Polftica indigenista dos portugueses no Brasil,
Sao Paulo, 1982.
(57) Joao de Azpilcueta Navarro ao Colegio de Coimbra, 8/1551 (MB, 1:279).
(58) Anchieta a Loyola, 1/9/1554 (MB, 2: 110).
(59) Schmid!, Relato, p. 106.
(60) Nobrega a Simao Rodrigues, 9/8/1549 (MB, 1:119). Anchieta desenvolveu
posteriormente este tema em sua "Informa9iio dos casamentos dos indios do Brasil",
RIHGB, 8, 1845.
(61) Pedro Correia a Simao Rodrigues, 10/3/1553 (MB, 1:438).
(62) As relacoes promiscuas entre portugueses e indias tern sido objeto de alguns
dos mais pitorescos relates da vida social da Colonia, sendo interpretadas como fator
de relevo na formacao da cultura brasileira. Vale lembrar que o casamento interetnico
mostrou-se importante enquanto forma de consolidar o controle colonial, pelo menos
aos olhos da politica da Coroa, em todos os cantos do Imperio portugues. Em Goa,
durante o seculo XVI, a Coroa portuguesa e as autoridades locais promoveram o casamento de soldados, embarcadicos e artesaos com mulheres da elite local em troca
de premios em dinheiro ou cargos ptiblicos. C. R. Boxer, Race relations in the Portuguese colonial empire, Oxford, 1963, cap. 2.
(63) Anchieta a Loyola, 3/1555 (MB, 2:206-7).
(64) Lery, Viagem, pp. 190-1.
(65) Para urn estudo minucioso da legislacao, consultar B. Perrone-Moises, "Legislacao indigena colonial", dissertacao de mestrado, Unicamp, 1990. Ver, da mesma
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· autora, a sintese apresentada no livro Historia dos fndios no Brasil, junto como valioso anexo arrolando as principais pe9as de !egisla9ao.
(66) Regimento de 1548 (DHA, 1). A rela9ao expllcita entre a escravidao e a guerra
tambein foi manifestada por Pedro Borges a Joao 111, 7/211550 (MB, 1:175).
(67) N6brega a Miguel de Torres, 2/9/1557 (MB, 2:416).
(68) CMSP-Atas, 1:42, 1215/1564. 0 povoamento do litoral sui da capitania, com
a funda9ao das vilas de Itanhaem e Cananeia, tambern: s.e enquadra nesta 16gica.
(69) J. F. de Almeida Prado, S.ao Vi cent~ e as capitaniasdo Sui, Sao Paulo, 1961,
pp. 403 ss. A existencia de urn entreposto para o trafico de escravos em 1527 e seu
desenvolvimento posterior enquarito feitoria, hip6t~se levantada por Ayres do Casal
no seculo XIX, e refutada por Neme, Notas .de revisao, pp. 23-32. Sobre a presen9a
de escravos carij6 no meio do seculo, ver Leonardo Nunes ao Colegio de Coimbra,
11/1550 (MB, 1:210); Staden, Duas viagens, tambem menciona a presen9a de cativos
carij6 entre os Tupinamba e os portugueses.
(70) A maioria dos historiadores tern sustentado que o "campo" se referia ao
Campo de Piratininga. Neme, Notas de revisao, demonstra que antes d.esignava as terras
ao sui e oeste. 0 estabelecimento oficial de Santo Andre foi precedido pela e!eva9ao
de uma capelinha em 1550, mediante a sugestao do padre Leonardo Nunes, ja que
os portugueses do local recusavam-se a reintegrar as vilas do litoral. Leonardo Ntines.
ao Colegio de Coimbra, 11/1550 (MB, 1:208).
(71) F. A. Carvalho Franco, Diciondrio de bandeirantes e sertanistas do Brasil,
Sao Paulo, 1954, verbete "Francisco Vidal".
(72) N6brega a Luis Gon9alves da Camara, 15/6/1553 (MB, 1:504).
(73) N6brega a Joao 111, 10/1553 (MB, 2:15).
(74) Ver, por exemplo, Aetas da Camara Municipal da vi/a de Santo Andre da
Borda do Campo, Sao Paulo, 1914, p. 65.
(75) Luis da Ora a Loyola, 1/4/1557 (MB, 2:360-1). Tambem, Anchieta aos padres e irmaos de Portugal, 4/1557 (MB, 2:366). Anchieta ju!gava que o motivo da fragmenta9ao residia na resistencia a conversao.
(76) Anchieta a Diego Laynes, 16/4/1563 (MB, 3:547-65); A. B. Amaral, Diciondrio da hist6ria de Sao Paulo, Sao Paulo, 1980, verbete "Jaguaranho" e "Piquerobi".
(77) Pedro Correia a Bras Louren90, 18/7/1554 (MB, 2:70-1).
(78) Antonio de Sa ao Colegio da Bahia, 211559 (MB, 3:18-9).
(79) 0 maior contagio foi a epidemia de variola q'e assolou o planalto em 1563-4
(CMSP-Atas, 1:40, 29/4/1564). Esta peste estava relacionada ao surto que se espalhava pelo litoral inteiro. Schwartz, "Indian labor", p. 58, e An chi eta, Cartas, p. 257,
nota de Helio A. Viotti, S. J.
(80) Anchieta a Diego Laynes, 8/1/1565, Cartas, pp. 212-3.
(81) Sobre os conflitos entre colonos e jesuitas no Brasil colonial, ver D. Alden,
"Black Robes versus White Settlers", in Attitudes of colonial powers toward the American Indian, org. H. Peckam e C. Gibson, Salt Lake City, 1969, pp. 19-46; S. Schwartz,
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no Sui do Brasil encontrarn-se no "Processo das despesas feitas por Martim de Sa no.
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