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I - Um rapaz simples

Era um beirão nascido na vila de Vouzela, 
perto de Vizeu. O pai chamava-se João Velho 
Maldonado e a mãe Catarina Afonso 
Belbode. Aos vinte anos, casou-se com 
Catarina Fernandes, órfã do granjeiro Fuão 
das Vacas.

Os da paróquia alcunharam-no de Ramalho 
ou Ramalhudo, numa alusão às barbas, 
bigodes e cabelos arrepiados. Toda gente em 
priscas eras tinha apelido, a começar dos reis. 
Nome verdadeiro, só no dia do batismo; 
durante a existência inteira, ninguém lho 
perguntava. Geralmente, com o tempo, o 
epíteto, tornava-se nome ou sobrenome.

O Ramalho não exercia profissão certa, mas 
não escolhia serviço. ia a Coimbra negociar 
uma rês ou à Figueira comprar peixe 
escalado, para revender, com boa ganância. 



Sempre com cara de páscoa, respeitador dos 
Santos Mandamentos, estrênuo defensor do 
rei Dom João II, ele era tido por todos na 
conta de rapaz simples e bom.

Logo depois de casados, Ramalho e Catarina 
foram morar na Azinhaga de baixo, num 
casinhoto igual aos demais, pela pobreza e 
humildade. De visitas, só recebiam a sogra 
viuva, que lhes levava as hortaliças, e o 
Camaxa, donato dos Capuchinhos, que 
comprava as rendas feitas  pelas tricanas da 
freguesia, a   fim de negociá-las com as 
senhoras fidalgas.

Mas a vizinhança abelhuda, alem desses 
frequentadores habituais da casa do 
Ramalho, bispou a figura austera do rabino 
Isac Abrabanel, de muito saber e poucas 
palavras. Baixote, de barba ruiva ao redor da 
cara pálida e chapéu amarelo enterrado até 
as orelhas, era o mais notável dos doutores 



do judaismo hispano-português.

Surgira pela Beira como procelária assustada, 
quando se encapelava na Península a mais 
espantosa das tempestades, que até então se 
desencadearam sobre o povo da história 
biblica. Andava sempre com um rolo de 
pergaminhos na mão esquerda e um bastão 
na djreita, para apoiar-se e defender-se dos 
animais domésticos, que eram criados à solta.

Rosnava-se que, em certos dias da semana, o 
rabino vinha lá das margens do Rio Vouga e 
visitava meia dúzia de pessoas, sempre as 
mesmas, aquelas que, às ocultas, prestavam 
obediência à lei de Moisés. Eram os 
judaizantes.

Dom João II, o Príncipe Perfeito, passara anos 
e anos fingindo ignorá-los, apesar de manter 
Mestre Rodrigo e Mestre Josef, dois sábios 
judeus, ao lado do bispo de Ceuta, no seu 



Conselho Cosmográfico, que governava em 
assuntos relativos às navegações e 
descobrimentos.

Graças a essa trégua, os hebreus foram 
prosperando e saindo do afastamento em 
que viviam, tanto reunidos nas judiarias como 
dispersos no seio das populações. Mas, de 
um dia para outro, a clerezia pôs-se a 
vociferar, acusando-os de cometer, às 
escâncaras, o pecado da usura, pois faziam 
empréstimos de dinheiro a juros 
escorchantes. Então, começava a caçada aos 
hereges. Era uma safra e das mais produtivas.

As velhas da Azinhaga de Baixo, batendo 
assustadas com a mão na boca, murmuravam 
que João, filho do Maldonado e da Belbode, 
escutava com religiosa unção a leitura da 
“Segunda carroça", ou "O que é a segunda 
pessoa do Estado depois do Rei", um 
comentário ao "Deuteronômio". Mas Catarina, 



a quem para ser um anjo só faltavam as asas 
brancas, jeitosamente especulada, afirmava a 
pés juntos e de olhos em alvo, que o marido e 
o cabalista se encontravam, de fato, algumas 
vezes, mas para negócios, pois estavam 
combinando vender alfaias em Coimbra.

Foi nessa época que a clerezia descobriu, 
mais uma vez, que os agiotas tiravam couro e 
cabelo dos pobres que os procuravam e, 
como a onzena era condenada pelos 
Evangelhos, voltou ainda mais cruamente a 
persegui-los. Alguns ricaços, increpados de 
praticarem esse crime, foram presos ou 
fugiram, levando consigo os valores de que 
dispunham na ocasião e abandonando tudo o 
mais. Quanto aos vilões eram quase sempre 
engajados nas caravelas, que partiam para 
longes terras, sob o pretexto de que na África 
ou na India não mais representariam ameaça 
para a Fé.



O Príncipe Perfeito, que antes se mostrara 
tolerante, permitindo mesmo a entrada dos 
judeus no País e até lhes dando cargos de 
relevo, agora fechava os olhos e os ouvidos 
àquela perseguição, pois precisava de muito 
ouro. Havia esvaziado as arcas do Erário, 
aparelhando esquadras e esquadrilhas que 
mandava à ventura, por mares 
desconhecidos.

A população do Reino, naqueles dias, não 
passava ainda de algumas centenas de 
milhares de almas. Era pobre, entregue à 
agricultura e à criação em pequena escala. A 
nobreza, assustada com o descalabro, tinha-
se rebelado. Portanto, era preciso fazer calar 
a Nação, a fim de lhe tomar o dinheiro e o 
sangue, para a descoberta dos novos 
caminhos do Oriente.

João foi alcançado pela perseguição. Certo 
dia, ao sair de casa, viu-se preso, levado ao 



cárcere e ali duramente interrogado sobre as 
suas relações com os adeptos do Talmude. 
Além disso — ouviu-os conversar, consultando 
uns escritos — o nome de Maldonado 
lembrava Astrologia e outras ciências 
suspeitas e o de Belbode tresandava a 
bruxaria.

Conduzido para Lisboa, sem poder despedir-
se da esposa grávida, foi trancafiado no 
Aljube, escuro e úmido, entre dezenas de 
sombras que ali apodreciam, à revelia da 
justiça do rei. Todos deviam embarcar. Uns 
para servir nas naus, pois ninguém se 
engajava voluntariamente, outros para serem 
abandonados nas novas terras da Coroa, 
como povoadores.

A vida no mar era terrível. Nas caravelas, 
faltava tudo: boa alimentação, água potável, 
hortaliças, assim como horas de repouso e, 
principalmente, segurança. Já que ninguém 



queria embarcar, muitas vezes se 
aproveitavam os condenados á morte, 
mediante promessas de indulto. O mais 
comum era o recrutamento à força, alta noite, 
nas tavernas ou nas alfurjas, onde os infelizes 
se reuniam para dormir.



II - Degredado

João, de cócoras num canto, pensava e 
repensava, interminavelmente, na sua 
situação. Não lhe acudia a mais ligeira ideia 
sobre o futuro que o aguardava. De quando 
em quando, fitava o teto, torcia as mãos e 
repetia:

— Que terá acontecido a ti, pobre Catarina? 
Talvez, já tenhas dado à luz o filho que tanto 
esperávamos!

Certa noite, a desoras, ouviu alhures 
intempestivo martelar de aldraba. Devia ser 
no pátio. Seguiu-se um corre-corre de 
chancas sobre lajes. Fumarento archote 
passou no corredor e alumiou as grades, à 
sua frente. Que seria? Lá embaixo, a grande 
porta rangeu nos gonzos. Escutou muitos 
passos ao mesmo tempo e ruído de armas. 
Depois, lanternas imobilizaram-se no 



corredor, diante das celas. Os presos foram 
banhados pela claridade.

O carcereiro fez funcionar sucessivas 
fechaduras e os visitantes entraram, todos 
juntos. Eram uns homens de calções verdes e 
meias-calças cinzentas, de sapatos altos, 
abertos nos tornozelos. Agasalhava-os da 
invernia comprida capa, presa no alto por 
uma correntinha de metal.

— Senhor preboste, cá estão os marranos.

Foram postos em fila no corredor; eram 27. 
Dentre eles, escolheram-se uns quantos, os 
rnais jovens e rijos que, sob a guarda dos 
aguazis do preboste, se arrastaram para a 
noite. Fazia um frio dezembrino. No céu, não 
havia estrelas, na terra não brilhavam luzes. As 
ruas eram como rios, as praças como lagoas 
de tinta. E, no chão, a lama negra e gelada 
alcançava os artelhos.



Dali a pouco, desembocaram nas ribas do 
Tejo, diante de uma floresta de mastros, com 
pálidas lanternas oscilantes. Aí, foram 
separados em grupos. João e outro homem 
tomaram por uma prancha e alcançaram a 
barcaça que, certamente, os aguardava. Esta 
ainda esperou o resto da carga humana, que 
devia chegar de vários pontos, e pos-se ao 
largo, movida a remos. Só os olhos de 
experimentado arrais conseguiam orientar-se 
naquela escuridão, naquele amontoado de 
sombras.

Acostou a uma nau e os dois degredados 
grimparam pela escada de cordas, que 
pendia da amurada. O navio pareceu-lhes 
alto, enorme, tal como antes não se 
construíam nos estaleiros reais. Chegando à 
coberta, ouviram mugidos de bois, balidos de 
ovelhas, grunhidos de porcos e cacarejos de 
galinhas mal-assombradas.



Transposto o portaló, foram guiados em 
silêncio a uma escotilha, para descerem ao 
porão. Tendo eles passado, fechou-se a 
tampa do alçapão e ambos se viram atirados 
cm negríssima toca, na profundeza das águas. 
E o mundo, lá em cima, continuava a ignorar a 
sua existência.

Mais tarde, João procurou aconchegar os 
farrapos: devia ser o frio da madrugada. Dali 
a pouco, sentiu que o barco se punha a 
oscilar. Aos seus ouvidos, chegaram, surdos, 
o ruído dos cabrestantes, recolhendo as 
amarras, e o das duas âncoras, que, uma após 
a outra, guindadas do lodo do rio, raspavam 
o madeiramento do casco, com um marulhar 
de águas. Julgou ouvir, apagadamente, as 
ordens de comando. E sentiu que o barco 
garrava, levado pela correnteza. Balouçava 
como um berço. Horas depois, aquele 
embalo exasperou-se, transformou-se numa 



cavalgada. Era o oceano com seus marouços, 
com seu mistério assustador.

Todos os dias, um rapaz de boa figura — 
barba em bico, cabelos aparados na testa, 
gibão de pano grosso — abria a escotilha, 
descia a escada, trazendo o pão de rala e a 
bilha de água. Ao receber a ração, o 
degredado esforçava-se por sorrir, dizendo 
palavras de cortesia, na esperança de 
arrancar-lhe alguma informação, mas o pobre 
parecia, também ele, absorvido pelo seu 
próprio drama.

Certa manhã, mostrou-se menos taciturno e 
perguntou a João que o atendia:

— Como te chamas, ó felpudo?

— João.

— De onde és?



— Da Vouzela, distrito de Vizeu.

O homenzinho riu, apertando os olhos, como 
era o seu jeito:

— Pois eu sou de Chaves, em Trás-os-Montes.

A conversa terminou aí.

Dias depois, ao entregar a ração, o 
marinheiro falou-lhe
como por falar:

— Tu és degredado, mas isso não representa o 
pior dos males. O povo morre à mingua e o 
rei arma esquadras, a fim de garantir o 
caminho para as Índias. Bartolomeu Dias 
contornou o Cabo das Tormentas no extremo 
sul da Africa, o qual passou a ser chamado de 
Cabo de Boa Esperança, que é de melhor 
presságio. Graças a esse evento, o senhor 
Dom João II está armando esquadras para se 
assenhorear do comércio de especiarias, 



estofos e drogas que os turcos nos 
arrebataram.

— Nesse caso, para onde nos dirigimos nós?

— Para Goa ou Calicute, para onde Deus 
quiser.

— Mas eu...

— Ora, tu foste apanhado nas malhas da 
justiça. Basta olhar-te a cara atormentada, o 
nariz aquilino, as barbas ramaIhudas e cor de 
fogo. A hora é de se livrar dos suspeitos. Boa 
parte do Reino vive sob suspeição; será 
mandada para fora de qualquer jeito — 
exilada, degredada ou recrutada à força, a fim 
de guarnecer as caravelas.

Disse essas palavras e riu, apertando os olhos. 
Pegou na bilha vazia e subiu a escada estreita, 
fechando, lá em cima, a tampa do alçapão.



III - O Sabença

À escassa claridade, que entrava pela 
escotilha durante as visitas do trasmontano, 
João travou conhecimento com o infeliz que o 
acompanhava na espantosa viagem. 
Chamava-se Duarte e não saía do seu canto. 
Vivia a coçar com as unhas as gafeiras 
assanhadas.

Certa manhã, ao entregar o pão negro e a 
vasilha de água salobra, o moço do convés 
informou a meia voz:

— O mestre cozinheiro, que ouve muitas 
conversas, contou-me que vamos para Goa, 
na costa Malabar. Isso, está
claro, se Deus nos mostrar o caminho. É 
preciso arrebatar
aos turcos o privilégio do comércio dos 
produtos do Oriente.

Duarte saiu da sombra e acercou-se do 



marinheiro, que assim falava com tanto 
conhecimento. João perguntou:

— E tu quem és, afinal, bondoso amigo?
Êle apertou os olhinhos e riu:

— Eu sou o homem que na hora de largar 
ferros estava faltando à equipagem. Sentia-
me mais cheio de vinho do que um odre. 
Trouxeram-me para bordo a bem dizer 
carregado. Não me fizeram perguntas, nem 
permitiram que me dirigisse a quem quer que 
fosse. Um da maruja levou-me à cozinha e,  
entregando-me ao mestre, comentou:

— Damos-te um lugar privilegiado, de muita 
folgança e o mais próximo possível das 
petisqueiras. És bronco e não sabes fazer 
outra coisa. O mestre se encarregará de 
desasnar-te, aos poucos, está claro...

Uma cabeça apareceu lá em cima, no alto da 



escada, e gritou:

— Onde te meteste, Sabença?

Ouvindo o chamado, o flaviense pegou na 
bilha vazia e lá foi, de dois em dois degraus.

Os presos, no escuro, tiveram assunto para 
longas conversas. Lembraram o pouco que 
tinham ouvido contar sobre as Índias. E, como 
não se vissem um ao outro, era como se 
estivessem falando sòzinhos.

Nos dias subsequentes, o Sabença, talvez 
com receio de se ter expandido demais, não 
se mostrou disposto a dar à lingua. Na visita 
habitual, entregava o pão e a água, recebia a 
bilha vazia e, sem mais, voltava a correr 
escada acima. Apenas uma vez, espicaçado 
por João, arregalou quanto pôde os olhos 
estreitos e atirou a novidade:

— Coisas inesperadas estão-se passando lá na 



torre de comando! Apareceram no céu umas 
estrelas com que eles não
contavam. Ou as cartas de Mestre Josef estão 
erradas, ou os ventos alísios nos atiraram em 
sentido contrário! Compreendem ?

No porão, João e Duarte sentiam o casco 
oscilar, erguer-se sobre as ondas e atirar-se 
pesadamente nos abismos que se cavavam. A 
bilha pos-se a rolar de um lado para outro e, 
como não cessava de fugir, foi preciso porem-
se de gatinhas até encontrá-la, às 
apalpadelas. Dali a pouco, assustaram-se: o 
porão estava a encher-se de água.

Ouviam o ranger do mastro na carlinga, o 
estralejar das obras-mortas e uns uivos 
lancinantes que deviam ser do vento nas 
enxárcias.

Alta noite, Sabença abriu a escotilha e entrou. 
Uma espumarada apanhou-o pelas costas e 



atirou-o lá embaixo. Mas, depressa, repos-se 
e repetiu uma ordem:

— Sus! Para as bombas, que a nau periga!

Subiram a correr escada acima. Ao chegarem 
na coberta, varrida pelas ondas, viram cerca 
de vinte homens quase nus, amarrados pela 
cintura, a manejarem as bombas, a fim de tirar 
a água dos porões por aquela altura 
inundados.

O casco das naus era todo de madeira, mal 
calafetado, deixando filtrar a água do oceano. 
Durante as tempestades, os homens, em 
grupos, revezavam-se nas bombas, 
trabalhando desesperadamente para que não 
soçobrassem.

Os três agarraram-se aos zonchos e 
entregaram-se a esse serviço, que 
arrebentava os mais fortes. De espaço a 
espaço, uma onda investia contra a amurada, 



atirava-se no convés e durante minutos 
submergia marujos e aparelhos, cobrindo-os 
num referver de espumas. Não raro, no seu 
ímpeto, arrebatava um daqueles homens. Ao 
clarear do dia, a tempestade amainou e os 
presos foram mandados para a sua cova. 
Estavam cansadíssimos e esfomeados. 
Atiraram-se no chão molhado, extenuados, 
quase sem sentidos.

Horas depois, o Sabença foi procurá-los:

— Consegui estas bolachas e esta pinga de 
vinho, por milagre. Agradeçam-nas a Deus. 
Todo o trem de cozinha foi arrebatado pelos 
marouços. Mestre Gaspar, o astrônomo,
que maneja o astrolábio, faz as suas contas e 
diz que estamos navegando em pleno Mar de 
Sargaços, às portas do desconhecido. Padre 
Correia mostra-se tão assustado que mais 
parece louco: diz que, agora, vão começar os 
abismos do Fim do Mundo! Acrescenta que 



iremos todos de cambulhada para
o centro da Terra, no caos, onde o mar se 
mistura com o fogo e se situam as geenas...

Teve uma crise de desespêro. Sentou-se no 
degrau inferior da escada e, de vez em 
quando, era lavado pelas costas por uma 
golfada de espuma, que se precipitava pela 
escotilha aberta. Engolindo soluços, torcendo 
os dedos como se fossem raizes lavadas, pos-
se a contar a sua aventura, parecida com 
tantas outras:

Chamava-se Francisco e não sentia vocação 
para tais andanças. Os pais possuiam alguma 
coisa de seu, em chãos e cabras, e o 
mandaram a estudos em Coimbra. De lá, 
tornara letrado. A cidade de Chaves, porém, 
não lhe oferecia campo, que correspondesse 
às suas altas aspirações. Por isso, tocou para 
Lisboa com a sua guitarra e tratou de cortejar 
os áulicos mais chegados à Côrte. Em dado 



momento, tornou-se candidate a um 
emprego na Justiça d'El Rei. Muita gente 
sabia disso. Mas, segundo parece, algum 
concorrente tramou contra ele, no temor de 
que lhe fizesse sombra...

Em certa malsinada noite, numa roda de 
amigos, esvaziava pichéis de maduro na 
estalagem de Maria Galega, cantando 
endechas e acompanhando-se à guitarra, 
quando afocinhou na mesa e dormiu. A 
desoras, a casa foi cercada e aguazis do 
preboste, com ruídos de armas, entraram e 
prenderam os bebedores, levando-os, quase 
carregados, para a noite. Foi quando…

Lá em cima, no convés, uma voz rouca e 
zangada entrou de chamá-lo. Ele interrompeu 
a historia e subiu a escada, aos pulos.



IV - Entalados num dilema

Sabença chegava, desempenhava-se de sua 
tarefa e tornava no mesmo pé, como se 
estivesse arrependido de haver falado demais 
durante a tempestade. E, no precavido desejo 
de calar-se, pecava pelo sentimento oposto. 
Tornara-se mudo ao longo dos dias, do 
tempo que os degredados avaliaram em um 
mês. Mas isso teve fim inesperado. Certa 
manhã, abriu a porta do porão e, em lugar da 
bilha e da côdea, gritou:

— Para a coberta, vaganaus. E depressa, que 
mestre Balasco, o imediato, está disposto a 
ouvir-vos!

E, como os do porão se mostrassem 
indecisos, rugiu:

— Quereis que vá buscar-vos à força?

Primeiro, os degredados admiraram-se 



daquele tom desabrido do Sabença que, 
antes, se mostrara tão cordato. Depois, 
compreenderam que ele assim falava para ser 
ouvido na coberta, e provavelmente pelo 
próprio Mestre Balasco.

Então, trataram de subir pela escada, um atrás 
do outro, quanto lhes permitiam as pernas 
perras. Lá no alto, dirigidos pelo tramontano, 
foram encostar-se à amurada de bombordo, 
onde oscilava a sombra do velacho.

Para eles, o dia foi como uma explosão de luz. 
O sol estava dourado e quente, o mar 
tranquilo, as aragens tão mansas que as 
grandes velas mal deitavam bojo.

Tantos meses confinados no porão, 
parcamente alimentados, os dois 
apresentavam-se esqueléticos, sujos, quase 
desnudos. Difìcilmente conseguiam abrigar o 
corpo nos trapos que lhes bailavam sobre os 



ossos. Os rostos, mãos e pernas apareciam 
cobertos de gafeira. Alem disso, estavam 
ainda mais cabeludos, barbudos, comidos 
pela vérmina. Eram uns desenterrados.

Mestre Balasco passou preocupado e não 
quis entender-se com eles. Chamou o 
Sabença e ordenou-lhe:

— Providencie o que for necessário a esses 
infelizes e amanhã mos leve, para lhes dar 
trabalho, que no mar ninguém vive de tenças.

O Sabença chamou-os com um gesto 
enérgico, mas eles não viram, pois a claridade 
violenta os cegava. Tinham os olhos 
remelosos e piscos. Foi preciso guiá-los para 
a popa. Ali, zonchando a bomba de água do 
mar, foi-lhes ministrado um banho que os 
fazia pular e gemer por causa do ardor das 
feridas. Alguns marinheiros, divertidos, 
encarregavam-se de tosquiá-los, de mudar-



lhes os molambos por peças de roupas 
pedidas a uns e outros. O físico de bordo 
propinou-lhes purgante para que limpassem 
as tripas, sangrias para expelirem os maus 
humores e unguentos para aplacar a 
comichão da sarna.

O barco estava quase imóvel, batido por um 
sol claro e alegre. O seguinte, a meia milha, 
oscilava na linha do horizonte. Do terceiro, só 
se viam o tope do mastro de gávea e um 
galhardete colorido, que devia significar 
mensagem.

Marinheiros, que passavam pelo grupo, na 
faina, vendo-os tão mofinos, dirigiam-lhes 
chacotas. Um deles aconselhou-os:

— Ficai por aí e nada de saltardes à água que 
a tempestade janeirinha já nos arrebatou dois 
companheiros e estamos desfalcados de 
braços. Além disso, velejamos a muitas milhas 



da costa desconhecida, até mesmo por 
mestre Gaspar, o homem que soletra as 
estrelas. Também não vos esqueçais de que 
os tubarões vêm no nosso escalracho, em 
cardumes,
na esperança de trincar alguns degredados!

No dia seguinte, metidos na tripulação, João 
e Duarte tinham sido aproveitados nos 
serviços de faxina. Um de vassoura, outro de 
pá, atiraram-se de ponta cabeça na limpeza 
dos conveses, procurando esquecer o mais 
que podiam os respectivos dramas.

O Sabença passou-lhes por perto e ficou a 
examinar atentamente umas roldanas. Nem 
sequer olhou-os, tão embevecido parecia. 
Então, os novos taifeiros compreenderam que 
o flaviense devia ter sido chamado à ordem 
por seus dares e tomares com os presos. 
Tàcitamente, assentaram entre si não lhe 



dirigir a palavra, para não comprometê-lo.

Sabença, porém, dali a pouco, achou jeito de 
falar-lhes, com o ar de quem os orientava no 
serviço. Pôs-se a mostrar-lhes recantos, onde 
havia manchas de sujeira, ao mesmo tempo 
que recomendava:

— Não olheis para mim, nem vos admireis das 
coisas que vou dizer, para vosso governo. 
Nossa esquadra foi atirada para o Sul e nos 
últimos dias nada mais fizemos do que 
encontrar cabos, baías e fozes de grandes 
rios, que não constam das cartas de marear 
do nosso astrônomo. A julgar pelas conversas 
que ouço por aí, já está assentada a partida 
de torna-viagem, para o vosso mui saudoso 
Tejo. Se ainda por cá andamos é em busca de 
refresco e mantimento. O paiol está no fundo 
e as dornas já se esvaziaram da santa aguinha 
da Serra de Sintra, que os capitães de longo 
curso colhem nos chafarizes da Ribeira Velha. 



É preciso encher de novo as tinas de 
moxama. Dos bois, carneiros, porcos e 
galinhas, que trouxemos, já nada resta, a não 
ser uma grata lembrança. E, agora, bico 
calado meus amigos, que no mar o 
comandante é senhor de baraço e cutelo. 
Compreendeis?...

Os dois homens deixaram cair os braços, de 
pasmo, não sabendo se seriam degredados 
naquela terra sem nome, de canibais, ou se 
voltariam para o terrível porão e, depois de 
outros tantos meses de regresso, 
desembarcariam nas ribas do Tejo, para 
novamente serem trancafiados no Aljube...

Nada mais difícil para os infelizes do que 
escolher entre as duas hipóteses.



V - Terra dos papagaios 

Os dias eram curtos, as noites compridas. A 
esquadra já não se dirigia às Índias, a 
determinado porto. A bombordo, elevava-se 
uma serra que, de quando em quando, se 
fragmentava em morros, para mostrar, talvez, 
a foz de largo rio; a estibordo, a terra, como 
numa sucessão de ilhas, ia-se tornando cada 
vez mais azul até se perder de vista na lonjura. 

O litoral do arquipélago em que acreditava 
mestre Gaspar era constituído por lagamares 
arrepiados de vegetação franzina, de 
folhagem cor de azinhavre, agarrando-se, 
penosamente, ao lodo preto. 

Quando João e Duarte, ao alvorecer, 
deixaram a alcácema, onde agora dormiam, 
as três naus já pareciam imóveis. A sua estava 
fundeando a cem braças da costa. À proa, 
alargava-se uma como embocadura de rio, 



entre barrancos cobertos de alta e cerrada 
floresta. 

Bandos de aves gritadoras de diversos 
gêneros atravessavam o céu sobre a abra, 
toldando por vezes o brilho do Sol. Mestre 
Gaspar, no castelo de proa, rodeado de 
encanecidos capitães, mostrava as cartas e 
discutia. Por fim, considerou as nuvens de 
psitacídeos, abriu os braços e sentenciou: - 
Terra dos Papagaios! 

Ouviam-se o desenrolar dos cabrestantes, o 
arrastar dos calabres, o ranger de roldanas 
nos cadernais. Os marinheiros arriaram um 
bote. A seguir, por meio de cordas, desceram 
pipas vazias e alcôfas feitas de esparto, estas 
para transportar os mantimentos, que 
porventura encontrassem, aquelas para 
colher água fresca nas nascentes dos morros 
próximos. Levavam, também, dois 
mosquetões para o que desse e viese, 



embora os marinheiros estivessem armados 
com os punhais que usavam à cinta. Depois 
da primeira refeição, constituída de bolachas 
emboloradas, pois, meses antes, a 
tempestade penetrara nos paióis, regadas 
com canecos de zurrapa, quatro remadores 
tripularam a embarcação. Para a mesma, 
desceram os presos, que iam ser mandados à 
sua sorte, e o Sabença, que se gabava de falar 
diversas línguas. No fim, embarcou mestre 
Balasco, no caso, representando a Justiça d'El 
Rei. 

Com lentas e fundas remadas, o bote rumou 
para a barca, aproximando-se das ribas 
ásperas, onde algumas estrelas de coqueiros 
dominavam a mata inextricável. Já próximos 
de terra, os viajantes começaram a ouvir as 
vozes das aves, o zinido das cigarras e a 
harmonia do vento noroeste, que agitava a 
folhagem. 



Nos galhos, pensos sobre o rio ou braço de 
mar, bandos de macacos comiam frutos, 
careteavam, chiavam, ou guinchavam. Uns 
debruçavam-se na forquilha para observarem 
o bote que se aproximava; outros se 
penduravam pelo rabo em um ramo e ali 
ficavam a se embalar. 

Quanto o bote abicou no areão, diversos 
seres humanos puseram-se a espiar entre os 
cipós e trepadeiras que, como festões 
naturais, enredavam as árvores. "A feição 
deles era serem pardos, à maneira de 
avermelhados", como, anos depois, 
escreveria o funcionário Caminha que, de 
viagem para as Índias, onde ia tomar posse 
do seu cargo de escrivão da feitoria 
portuguesa de Calicute, por estas terras 
arribou na esquadra daquele almirante 
Gouveia que, mais tarde, se chamaria Pedro 
Álvares Cabral. 



Os marinheiros da proa apoiaram os 
mosquetes na forquilha, que os 
acompanhava, e, certamente, disparariam 
contra os curiosos nativos, se mestre Balasco 
não interviesse:

— Calma, rapazes! Vejamos, primeiro, se é 
possível parlamentar com esses índios. Digo 
índios porque eles lembram os habitantes da 
Índia. 

Os marujos abaixaram os canos prontos a 
cuspir fogo e os silvícolas, tendo interpretado 
que a sua intenção era pacífica, começaram a 
aparecer pelo barranco. Tinham a pele mais 
ou menos acastanhada e viviam quase nus, 
resguardando-se, apenas, com uma tanga de 
couro ou de penas. Seus cabelos eram 
geralmente longos, negros e grossos, 
aparados na testa. Traziam enfeites de penas 
na cabeça. Alguns haviam furado o lábio 
inferior e nele metido um osso de animal ou 



uma argola. 

Quando chegaram mais perto do bote, os 
visitantes observaram que os nativos exibiam 
no peito, nos braços e nas pernas, tatuagens 
de garridas cores. 

— Somos amigos! - gritou-lhes o 
transmontano, no desejo de confirmar a sua 
reputação de poliglota.
Os da terra, porém, não o entenderam. Mas, 
embora não o entendendo, deram prova de 
maior confiança. Foram aproximando-se da 
embarcação e, como crianças curiosas, 
começaram a pegar para verem os objetos ao 
seu alcance. 

E o Sabença insistia:
— Água fresca, para beber... Assim...
Mais por gestos que por palavras, um dos 
índios acabou compreendendo a pergunta. 
Respondeu-lhe, como pode, que água boa e 



em quantidade, bastante para encher as 
pipas, os filhos do mar só encontrariam lá 
longe, num ribeiro que brotava do morro. E 
explicou:
— Buriquioca! Buriquioca!
Desanimados, os marinheiros resolveram 
regressar à nau. Antes, porém, mestre Balasco 
fez desembarcarem os dois degredados e, 
com certa emoção, desejou- lhes melhores 
dias na existência que iam iniciar. Eles 
galgaram o barranco e, como não tivessem 
nada de melhor a fazer, penetraram na 
floresta. Vendo-os partir, Sabença, 
inesperadamente, lembrou-se de alguma 
coisa: apanhou a guitarra e saiu empós deles:
— João! Duarte!
Não obtendo resposta, pôs-se a correr para 
alcançá-los, desaparecendo em terra. O bote 
ali permaneceu quase uma hora, à sua 
espera, mas, como o flaviense não voltasse 
nem desse sinal de si, mestre Balasco 



ordenou aos tripulantes que tomassem dos 
remos e os recambiassem para a nau. 

No dia seguinte, o mar amanheceu limpo de 
quilhas e de velas. Mas, no Novo Mundo, 
começava a haver portugueses.



VI - Uma fumacinha na lonjura 

Ramalho e Duarte puseram-se a correr — nem 
olharam para trás. Sabiam que se 
encontravam numa terra desconhecida, 
inçada de perigos, onde a morte os 
espreitava de toda parte. Entre as folhagens 
sussurrantes, escondiam-se aqueles homens 
côr de ferro a negaceá-los para, no momento 
azado, espetá-los com suas flechas. Trepadas 
nos galhos das grandes arvores escuras, 
certamente estavam de tocaia, lambendo-se, 
gulosas, as feras carniceiras, as quais eles, 
recem-chegados de outro mundo, não 
podiam atribuir um nome. Seriam ursos, 
lobos ou javardos, da raça dos que la 
deixaram nas serras e nos pinhais e que, 
acossados pela fome, invadem as aldeias e 
atacam os moradores?  No fofo tapete das 
folhas secas e na vegetação nanica, que 
cobria o chão entre os anosos troncos, era 



certo colearem serpentes de mortal peçonha. 
Mas a sua sorte estava lançada, não havia jeito 
de lhe fugir.

Descalços, a escassa roupa em frangalhos, 
não pensaram em outra coisa que não fosse 
correr, sempre para mais longe, na invencível 
esperança de chegar a um povoado 
qualquer, onde vivessem homens brancos, 
falando lingua compreensível, a quem 
pudessem contar o fadário e suplicar uma 
côdea a troco do trabalho de seus braços. 
Mas nessa descabelada corrida através de 
uma ilha ignota não encontraram nada, 
absolutamente nada. E a fome já lhes 
estrangulava as entranhas.

O Sol descaiu, o mato ensombrou-se 
depressa e eles tiveram de interromper a 
caminhada. Estavam sentados no alto de um 
morrete, de onde podiam descortinar de um 
lado a costa irregularíssima e de outro o vale 



coberto de baixa e espessa vegetação, 
sulcado de lâminas espelhantes, que deviam 
ser rios, para terminar em serras de diversas 
tonalidades de anil e, portanto, alcançando 
diversas distâncias.

Ali permaneceram ambos sem trocar palavra, 
cheios de cansaço e fome. Eis senão quando 
João se alegrou e mostrou ao companheiro, 
lá embaixo, no lagamar, uma fumacinha 
branca que subia. A descoberta reanimou-os 
instantaneamente. Orientaram-se bem na 
direção e despencaram a correr para aquele 
ponto perdido na lonjura. Mas a noite se 
avizinhava, escurecia. Vultos negros, do 
tamanho de galinhas, voavam de uma árvore 
para outra até pousarem nas fruteiras, com 
longos apelos, que logo depois encontravam 
resposta. Nos bosques, aves, que deviam 
estar em bandos, erguiam a voz como a dizer: 
uru, uru, uru. E outras, nos alagadiços, 



proclamavam: quebrei-três-potes, quebrei-
três-potes, quebrei-três-potes. No mistério das 
matas, onde ainda se notava uma poalha de 
luz tardia sobre a frança das árvores mais 
altas, percutia a espaços um grito que 
lembrava malhadela sobre bigorna: tlein, 
tlein...

Na difícil carreira, ambos se lanharam nos 
espinhos bravos, atolaram-se nos brejais e, 
por fim, perderam o rumo da fumacinha, que 
os guiava. Aflitos, olharam à volta de si e só 
encontraram uma árvore que parecia vergada 
ao peso dos cipós e das ervas trepadeiras. 
Duarte, que estava mais próximo e que devia 
ter prática de trepar em sobreiros para despi-
los da cortiça, afastou com os braços a 
tranqueira e agarrou-se ao tronco. A subida 
foi fácil, pois firmava os pés nas cordas de 
verdura que se enrolavam no caule, como 
peias. João ficou a olhá-lo:



— Vês alguma coisa?

— Vejo. Daqui a um quarto de légua, na 
direção de umas lapas escalvadas...

Deu um grito de horror. Ainda se torceu lá em 
cima e rolou pelo berço de cipós, vindo 
estatelar-se no chão. Lutava com  ágil  cobra   
delgada,   verde-escura, que,   numa  
chicotada, se lhe enrolara no busto e nos 
braços. No chão, Duarte esforçava-se em 
desenroscá-la do corpo, com as mãos e com 
os dentes, mas tal era o seu desespero que 
nada conseguia. Então, o companheiro, sem 
saber que se tratava de cobra inofensiva, 
agarrou-se a ela, arrancou-a a dar chicotadas 
com a cauda, e atirou-a a duas braças de 
distância.

Atenuado o susto, lá foram. A Lua cheia 
erguia-se sobre o vale. Ouviam como o arfar 
da noite, ritmado pelos grilos que, aos 



milhões, soltavam de espaço a espaço o seu 
delicado zinido. E, como os acompanhando, 
numerosos como as folhas das árvores, os 
vaga-lumes acendiam e apagavam, também 
ritmadamente, as suas lanterninhas de côr.

Na borda de uma sanga, então quase 
tragados pelo lodaçal, João conseguiu 
alcançar a terra firme da outra margem, mas 
Duarte ainda se demorou com a água pelo 
peito. E, como sabia muitas coisas,   ergueu  
os   braços  e  gritou:

— Achei!

— Que achaste tu, homem?

— Amêijoas, como outrora as tragava na 
embocadura do Tejo!

Movendo as pernas no lodo mole, apenas 
guiado pelo tacto das plantas dos pés sob a 
água,levantava ao alcance das mãos uns 



moluscos, apanhava e atirava-os ao 
companheiro. Depois de colher boa 
quantidade deles, ambos se assentaram no 
barranco e, partindo as valvas de encontro a 
uma pedra, obtiveram com que fazer a ceia 
daquela noite, ceia que chegou muito a 
propósito.

Refeitos, quase felizes, seguiram na direção 
que se haviam proposto. De súbito, 
estacaram, apuraram os ouvidos. Da 
distância, chegava-lhes um percutir de 
tambores, um garganteio de cantigas, um 
cadenciado bater de pés. Que seria aquilo? E 
foram caminhando, cautelosamente. Dali a 
pouco, atrás de umas pedras altas, viram o 
clarão de uma fogueira e à roda dela homens 
meio nus, que dançavam e pulavam.

Estavam nessa contemplação, quando 
ouviram o dzengue-dzengue lusitano de uma 
guitarra e a conhecida voz do Sabença que 



cantava:

As mansas coisas d'amor 

Quem nas sente não nas diz;

Por isso,  mia  Senhor,

A mi me julgam feliz...



VII - À claridade da fogueira

Estacaram, perplexos, e iam trocar as 
primeiras impressões, quando sentiram que 
estavam seguidos por guerreiros nativos. 
Olhando para trás, depararam com dois 
índios altos, escuros e sarapintados, com seus 
arcos, que os acompanhavam em silêncio, 
como se fossem as suas sombras. João tentou 
puxar conversa:

— Com que então, patuscos, estais pisando 
nas nossas treitas?

Eles, porém, continuaram mudos e imóveis. 
Diante de tal atitude, pacífica mas 
assustadora, os degredados preferiram 
continuar na sua marcha aventurosa e 
apresentar-se na festa onde, a julgar pela 
cantiga e pela música, o Sabença parecia 
brilhar, cantando e tocando para a indiada 
folgazã.



Quando chegaram às proximidades do 
povoado indígena, foram entregues a 
indivíduos de uma mesma  raça e catadura 
que, falando entre si em língua impenetrável, 
os levaram para a praça principal. Era um 
campo de vastas proporções, vagamente 
limitado por pedrouços coroados de 
espinheiros. Tomando boa parte desse 
terreno, erguiam-se em semicírculo 
numerosos ranchos de palha, com a vedação 
das portas feita de couros ou de palmas 
trançadas.

O centro era como um terreiro comum a 
todas as rústicas construções. No meio dessa 
praça, ardia alta fogueira alimentada de 
troncos e de galharia seca. Suas labaredas, na 
noite calma, de escassas brisas, erguiam-se 
no ar, torciam-se, como procurando lamber o 
céu. A claridade inquieta avermelhava as 
árvores da redondeza, os ranchos e a curiosa 



gente ali reunida.

Eram homens, mulheres, velhos e crianças, 
todos côr-de-pote, quase nus, mas cobertos 
de enfeites. Aqui, umas velhas formavam 
roda, entregando-se à preparação, em 
vasilhas de barro, rasas e vidradas, de caças, 
peixes e mariscos, que outras, mais ágeis, se 
encarregavam de levar ao brasido; logo 
adiante, meninos espertos saltavam, corriam, 
pelejavam entre si, carregavam toras, ou se 
exercitavam com pequenos arcos e 
sarabatanas, atirando para o céu os seus 
projéteis, divertindo-se imenso com o 
brinquedo, a julgar pelos gritos e risadas; 
mais próximos da fogueira, índios de cócoras 
ocupavam-se em assar frutos e raízes que, 
depois, fumegantes, eram postos à 
disposição dos que desejassem comê-los. 
Potes de terracota, cheios de bebidas 
fermentadas, feitas de milho, de mandioca 



ralada ou de mel, estavam à disposição de 
todos. Era só erguê-los à altura da cabeça e 
deixar correr o líquido espumoso para a boca 
aberta, cheia de sede.

Foi por lugar esconso que João e Duarte 
entraram naquele estranho povoado a que os 
nativos davam o nome de taba. Beberam a 
valer, mataram uma sede que durante o dia 
inteiro lhes queimara a garganta. Depois, 
levados para o terreiro, chamado ocara, ali, 
convidados por uma mímica compreensível 
em todos os quadrantes, atiraram-se ao 
bródio. Apesar de haverem jantado 
lautamente os mariscos da sanga, não 
puderam recusar gordo pernil de veado 
moqueado nas brasas, onde o sal era 
substituído por um molho de suco de limão 
com pimentas.

Quando os dois brancos já estavam a lamber 
conscienciosamente os dedos, como era de 



bom-tom na Europa daquele século, um 
figurão de tanga e cocar apareceu à porta do 
rancho principal e gritou para a praça 
algumas palavras. Os índios, que escoltavam 
os dois estrangeiros, fizeram um aceno de 
assentimento e os conduziram para lá. 
Entraram numa espécie de pátio, coberto 
entre os dois corpos da palhoça, destinado 
aos trabalhos domésticos, às danças e às 
longas conversas com as visitas.

O médico-feiticeiro era um velhinho, curvo, 
que se apoiava no bastão. Recebeu-os à 
entrada, fixando-os com olhos foscos. Ergueu 
os braços e falou torrencialmente, depois do 
que os levou ao estrado de couro, onde o 
maioral estava sentado. Este era um homem 
alto, magro e rijo, com braceletes dourados 
nos pulsos e uma espécie de cinta ao redor 
da cabeça, para suspender-lhe os cabelos 
grisalhos. Deu-lhes as boas-vindas na sua 



língua impenetrável e remeteu-os a um 
terceiro personagem que se encontrava no 
canto. Ambos para ali dirigiram o olhar e, com 
pasmo, viram o Sabença sentado num pilão, 
com a guitarra no colo.  O de Vouzelas 
exclamou:

— Ai, cá está o marreco!

Sabença pôs-se a falar, sem encará-los:

— Assim como nós não os entendemos, eles, 
por sua vez, não nos entendem. Acho que 
não vamos morrer. Enquanto os brancos que 
por aqui chegam não os matarem ou 
perseguirem, eles nos tratarão como amigos 
e a sua hospitalidade é perfeita. Esta guitarra 
e as canções, tão mal vistas por certa gente 
coimbrã, me foram mais úteis do que o Latim, 
o Grego, os Mandamentos da Religião e o 
estudo das Ordenações. Quanto ao destino 
que nos espera, francamente, não posso 



imaginar qual seja êle...

Jovens índias, que andavam fora, 
naturalmente informadas da presença dos 
estrangeiros, entraram no rancho do maioral, 
para conhecê-los. Eram risonhas e afáveis. 
Seu escasso traje algo se parecia com o dos 
varões. Mas traziam os cabelos salpicados de 
amarelo, colares e braceletes, assim como 
correntinhas nos tornozelos e tudo isso era de 
um metal que parecia ouro. Sem-cerimônia, 
examinavam os adventícios, de preferência as 
barbas, os cabelos, os dentes, e riam 
divertidas, com seus lábios vermelhos. 
Sabença indicou essa orgia de enfeites 
dourados e falou aos companheiros:

— Tudo isso é ouro, rapazes! Eles sabem onde 
estão as minas, onde a gente vai buscar o 
precioso metal aos montões. Se não morrer, 
dentro de pouco serei o homem mais rico do 



mundo!

E, pelos seus olhos inquietos, olhos de lobo, 
passou um clarão de loucura.

 



VIII - Era graciosa e chamava-se Potira 

No dia seguinte, pela manhã, os três 
adventícios reuniram-se no terreiro. Homens 
e mulheres, como faziam sempre, ao se 
levantar, assavam frutos e raízes no brasido 
que restava da fogueira.
Sabença, tendo caído nas graças do maioral 
Pirupava e do feiticeiro Pirambóia, dormira 
num rancho, sobre couros estendidos. João e 
Duarte não alcançaram essa distinção; 
repousaram no pátio, em esteiras, à claridade 
das estrelas. Mas a noite tinha sido cálida, 
muito agradável.
Comendo mandioca e mel, o moço de 
Chaves contou aos companheiros, com uma 
pontinha de vaidade, que, utilizando o quase 
nada que aprendera da língua dos nativos, 
começava a entender-se com o cacique. 
Falara-lhe que, tendo estudado muitas coisas 
em sua terra, estava em condições de ir ao 



rio, e, por processos mágicos, colher tanto 
ouro, tanto, que a tribo poderia fabricar com 
esse metal os objetos de uso doméstico. 
Ouvindo as palavras do hóspede, Pirupava 
sentiu-se tentado pela promessa e ofereceu- 
lhe alguns índios para acompanhá-lo até às 
catas, proposta que o letrado logo aceitou. 
Por isso, naquela manhã, depois do desjejum, 
deu-se a partida, com alguns nativos, que 
levavam surrões de couro, para trazerem as 
pepitas colhidas. Mas, no momento dos 
adeuses, Duarte falou-lhe: 

— Ó flaviense! Por que motivo não me levas 
contigo? Não pretendo nada para mim. O 
essencial é raspar-me daqui, quanto mais 
cedo melhor! 

Sabença, que devia ser mesmo um gênio em 
aprender línguas exóticas, correu à oca do 
maioral e entendeu-se com ele. De volta, 



respondeu ao degredado: 

— Já falei ao Pirupava; ele me autorizou a 
levar- te conosco, pois tu, como lhe fiz ver, és 
o homem que nos convém nesta 
arriscadíssima empresa.
— E eu? — perguntou João, cofiando as 
magníficas barbas.
— Tu ficas. Com esses cabelos armados e 
essas barbas ramalhudas, tu te tornaste a 
atração da ocara. Daqui a alguns dias, 
quando deixares de ser uma novidade digna 
de admirar, o pajé Pirambóia achará que 
estás com o anhangá no corpo e o cacique 
Pirupava te mandará para qualquer lugar 
onde, mais à vontade, possas curtir as 
saudades da Catarina.
Isso dizendo, o letrado levantou a guitarra e 
agitou-a no ar, despedindo-se. Dois índios 
seguiram na frente. Ele e Duarte no centro. E 
outros dois guerreiros atrás, para lhes garantir 



a retaguarda. Lá foram. Passaram rente a um 
dos pedrouços coroados de espinheiros, 
transpuseram a caiçara, mergulharam no 
mato e desapareceram. João resmungou:
— Esses patuscos são da mesma estofa; os 
ventos da fortuna sopram-lhes galernos! 

Nesse dia, João manteve-se arredio, não se 
aproximando de niguém. Mas, na madrugada 
seguinte, vendo alguns guerreiros que iam 
para o banho, tratou de apropinquar-se e, 
bem acolhido, lá foi com eles. Após muito 
caminhar, chegaram a uma praia sombreada 
de coqueiros. 

Fez um esforço e conseguiu formular uma 
pergunta que, suficientemente adivinhada, 
significava: onde estamos nós? O índio mais 
próximo respondeu-lhe: 

— Engaguaçu.
Dali a pouco, chegaram ao mar, que estava 



calmo e transparente. Tão transparente que 
se podia ver no fundo das águas rasas os 
veios escuros dos resíduos. Sobre a praia 
molhada, lisa e espelhante, pontilhada de 
conchas e caramujinhos, a saca e a ressaca 
pareciam tecer colchas de crivo, com frocos 
de alva espuma.
Depois do banho, dirigiram-se a umas pedras 
perenemente batidas pelas ondas e 
flecharam alguns peixes que, assados ali 
mesmo, na fogueira que nunca se apagava e 
era destinada a tal fim, lhes serviram de 
almoço. Terminado o bródio, partiram de 
regresso, mas foram descansando nas moitas 
que mais lhes apeteciam.
Quando chegaram à taba, o Sol já descaía e 
as sombras espichavam-se debaixo das 
árvores. 

Fazia um calor abafado. As cigarras ziniam 
longamente no mormaço. 



Ao penetrarem na ocara, encontraram 
algumas figuras novas, gente chegada do 
planalto. Eram índios guaianás de 
Inhapuambuçu e de Jeribatiba, que haviam 
descido a serra de Paranapiacaba. 

João, afogueado, dirigiu-se ao pote de jacuba 
com que pretendia refrescar-se, mas lá 
chegando topou com algumas cunhantãs, 
que logo o rodearam, manifestando por ele 
viva curiosidade. Vestiam-se quase do mesmo 
modo que os varões, mas traziam uma cinta 
dourada ao redor da cabeça. Seus cabelos 
cor de azeviche eram longos, caídos pelos 
ombros, enfeitados com áscuas de ouro. 
Ostentavam colares, pulseiras e correntinhas, 
apertando o âmbar dos artelhos. 

Uma delas, núbil e graciosa, afoitou-se mais 
que as companheiras:
— Um homem branco! — exclamou.
Aquilo pareceu-lhe impossível! Nunca 



imaginara que houvesse homens brancos, 
verdes, vermelhos ou azuis! Para certificar-se, 
pegou-lhe nas mãos, apalpou-lhe as barbas e 
os cabelos hirsutos, encheu-o de perguntas 
inúteis. Entretanto, o beirão limitava-se a rir 
com seus belos dentes, sem compreender 
patavina do que ela se esforçava por lhe 
dizer. Era impossível entenderem-se por 
palavras, mas não o foi, todavia, pela 
expressão dos olhos. Amaram-se à primeira 
vista. 

A cunhantã chamava-se Potira, nome que na 
linguagem abanheéim quer dizer flor, e era 
filha do cacique Tibereçá, cuja taba ficava lá 
em cima, no planalto, entre os rios que 
banham os campos de Piratininga.

 



IX - Os fados conduzem-no pela mão 

De madrugada, com a Lua a pratear as 
goiabeiras, os índios de serra acima puseram-
se a caminho. Passando pela ocara quase 
deserta, a graciosa Potira procurou o moço 
branco, que conhecera na véspera. 
Encontrando-o, adormecido, nas vizinhanças 
do borralho, sobre uma esteira, foi despedir- 
se dele. Encostou a cabeça ternamente na sua 
e, por um instante, ali se conservou deliciada. 

Mas os parceiros já deviam estar à espera, 
tinha de alcançá-los. Então, tirou dos cabelos 
singela flor de manacá e depositou-a na mão 
entreaberta no dorminhoco. Perpetrada a 
travessura, saiu a correr até alcançar os 
companheiros.
Quando João acordou ao primeiro raio de 
sol, com os gritos das aves na caiçara e a 
grazinada das cunhãs e dos curumins à roda 



dos tições quase extintos, assando mandiocas 
e carás, admirou-se de ver aquela flor presa 
nos seus dedos, mas logo compreendeu, ou 
adivinhou, quem lá a deixara como 
lembrança. Acercou-se de uma velha e 
perguntou:
— Potira? Potira?...
A velha falou, falou, mas ele não entendeu. 
No entanto, pelos seus repetidos gestos, 
compreendeu que a jovem guaianá e a sua 
comitiva já estavam de viagem para os 
campos enevoados, onde faz frio e a 
samambaia viceja nos barrancos dos riachos.
Nesse dia, começou para ele nova existência. 
Ia tomar banho no mar e em caminho 
procurava entender o que diziam os índios, 
na ânsia de se iniciar na língua deles, pois 
esperava poder falar com Potira, se chegasse 
a encontrá-la.
Quando a Lua nova pairou pela segunda vez 
sobre as frondes trêmulas dos jerivás, ele já 



compreendia as conversas, nas mais das 
vezes as mesmas, ao seu redor e, sempre que 
podia, arriscava uma palavra a propósito.
Disso, ninguém se admirou, pois, para os 
índios, era natural que todos os homens 
falassem a sua língua, até mesmo os brancos. 
Certa noite, em que João estava de cócoras 
ao pé do fogo, Pirambóia, o feiticeiro, passou 
e, vendo-o, estacou no caminho para lhe 
dizer: 

— Teus irmãos brancos mentiram; não fizeram 
nada do que prometeram. Nossos guerreiros 
os abandonaram na curva do rio, onde se 
colhem palhetas de ouro com os dedos. 

— E agora? — perguntou João, penalizado.

— Ficaram lá, como socós, vergados à beira da 
água, revolvendo, revolvendo para sempre o 
tijuco...
Teve uma risada seca e lá foi, como 



pendurado no bastão de cambuí. João 
pensou:
— A cólera dos índios nunca é contra este ou 
aquele, mas contra a nação inteira dos que os 
ofendem. Começo a sentir-me em perigo. 
Dali por diante, observou certa mudança na 
atitude dos que o cercavam. De madrugada, 
procurava os companheiros habituais para ir 
ao banho de mar e era informado de que eles 
já haviam partido. Junto à fogueira, ninguém 
lhe oferecia a paca moqueada ou a tainha 
cozida inteira sob as cinzas ardentes. Quanto 
ao pote de jacuba, nunca mais se encontrava 
no lugar em que ele o ia procurar. Conversas 
animadas interrompiam- se bruscamente à 
sua passagem. Que motivo forte havia para 
que não lhe aplicassem a justiça da tribo? E 
por quanto tempo ficaria assim? 

Passou a fugir da ocara, tão concorrida, onde 
havia divertimentos e os moços disputavam o 



transporte de pesadíssimas toras. Vinham do 
mato com os paus às costas, correndo e 
bufando, para atirá-los nas imediações da 
fogueira que, nas noites seguintes, era 
alimentada por essa lenha. Os mais fortes e 
ágeis eram saudados, festejados. E tudo 
redundava em pretexto para música e 
cantigas, para danças em que todos tomavam 
parte.
Levava horas nos limites da taba, visitando os 
pedrouços coroados de sucarás. Alongava o 
passeio até a caiçara, feita de galhos secos e 
que representava a primeira obra de defesa, 
no caso (até certo ponto frequente) de uma 
nação inimiga pretender instalar-se naqueles 
privilegiados sítios. 

Pensou, pensou, mas não encontrou saída. 
Certa noite, notou aprestos de gente que ia 
para longe, para os campos de Piratininga, a 
fim de desempenhar uma missão qualquer. 



Correu a falar a Pirambóia e foi encontrá-lo na 
sua oca, rodeado de homens e mulheres. Ele 
erguia os braços magros, encordoados de 
veias, e dizia: 

— Tupã poderoso, fazei que os nossos 
guerreiros sejam invencíveis e que as nossas 
terras ricas de caça, como os nossos mares 
ricos de peixes, não sejam escravizados! 
Teremos de resistir à invasão de homens do 
mar, que nos procuram para impor novos 
deuses e nova maneira de viver. O sangue de 
nossos filhos correrá como rios vermelhos... 

Ao notar a presença de João calou-se. 
Depois, falou-lhe:
— Por que não vais com teus irmãos? Eles 
estão contentes e te esperam!
João respondeu:
— Não, meu pai! Prefiro ir para os campos de 
Piratininga...
Pirambóia sentou-se, meteu a cabeça entre os 



joelhos e pareceu dormir. A seguir, como 
acordando, sentenciou: 

— Homem branco, podes partir com os nossos 
guerreiros. Potira, filha do cacique Tibereçá, 
levou no coração a tua lembrança!
Quando a Lua empalideceu no céu, 
numeroso grupo de guerreiros partiu para a 
serra, rumo dos campos de Piratininga. João 
Ramalho ia com eles.



X - Inhapuambuçu 

Os emissários transpuseram o lagamar, 
fizeram em canoa a travessia do rio salobro e, 
na outra margem, tomaram a trilha apenas 
marcada pelos pés dos silvícolas. 
Caminharam entre
banhados cobertos de mangue que, com a 
raizana craquenta, parecia agarrar-se 
ansiosamente ao tijuco preto.
Dali a pouco, os índios, lestos andarilhos, 
chegaram a outro rio, de águas cristalinas e 
puras, que vinha lá de cima, do encontro dos 
morros. Saltaram-no a vau, os frocos de 
espuma à altura do peito, para refrescarem o 
corpo amolentado pelo bochorno.
Viram-se entre os contrafortes da serra de 
Paranapiacaba. Diante deles, erguia-se 
enorme muralha escura, toldada de névoas 
nos cimos, com lanhos vermelhos de 
desmoronamentos e, lá longe, aquela 



pincelada de prata — a cachoeira que se 
atirava aos precipícios — o Itutinga. 

Contornaram os espigões, que a densidade 
da mata tornava sombrios, apesar de o sol 
matinal andar dourando as cristas da floresta. 

Grimparam pelas inextricáveis encostas, 
usando nesse afã todos os recursos ao seu 
alcance. Os pés firmavam-se em calhaus 
limosos, não raro soltos, que se desprendiam 
e rolavam, aos saltos e aos tombos, para o 
vale lá embaixo, onde a neblina mal velava o 
verde crespo das samambaias e as copas 
deste ou daquele arbusto carregadinho de 
flores. Então, desamparados, tinham de saltar, 
no último instante, para outra pedra que, 
igualmente, se deslocava sob suas plantas, 
obrigando-os a socorrer-se dos braços e 
ficarem pendurados, balançando no ar, à 
procura de novo ponto de apoio. 



As pernas tinham de escarranchar-se, a fim de 
saltar uma beiradinha de barranco que, 
muitas vezes, se desmoronava. A subida, 
então, era feita à custa de braços. As mãos 
largavam um cipó, que rebentava, ou um 
galho, que lascava com o peso, para se 
agarrarem a uma touceira de capim, pronta a 
desprender-se, ou uma touça de gravatás, 
onde muito bem podia estar enroscada, de 
tocaia, uma jararaca. 

— Com a breca! — exclamou o beirão, aliviado. 
Esfalfados, ei-los no pico da serra, 
descortinando planícies de novo aspecto, 
onde, caminhando, ouviam o murmúrio de 
misteriosas lacrimais, o chiar das cigarras e a 
grazinada dos passarinhos. 

O estrangeiro sentou-se à beira de um olho- 
d'água e pôs-se a beber na concha das mãos 
unidas. Terminando, passou o braço dobrado 
pela testa, alisou as barbas arrepiadas, cheias 



de ciscos e gravetos, e exclamou:

— Safa! 

João Belbode Maldonado, o Ramalho, foi o 
primeiro homem branco a transpor a serra de 
Paranapiacaba e entrar pelo planalto, onde a 
terra se apresenta empolada de colinas, 
coberta de vegetação franzina e pobre. De 
novo, na trilha dos índios, lá foram eles em 
fila, um atrás do outro, naquele passo elástico 
em que podiam caminhar dia e noite sem se 
cansar, vencendo com rapidez consideráveis 
distâncias. 

No trajeto, atravessaram a vau alguns cursos 
de água, maiores e menores. Já com o Sol a 
esconder-se atrás do Jaraguá, viram-se à 
beira do córrego Ipiranga, de águas 
barrentas. 

Prosseguiram na jornada em direção de 
alguns cabeços arredondados, onde, na 



azulescência da lonjura, se erguiam estrigas 
de fumaça que o vento esgarçava. 

De um lado e outro da trilha, por trás das 
defesas naturais e de tranqueiras de galhos 
secos para ali carregados, foram aparecendo 
as primeiras malocas, onde moravam diversas 
famílias, com o terreiro único e a fogueira 
habitual. Mais adiante, uma derrubada de 
velhas árvores para a plantação da roça. Ou o 
terreno negro de antiga coivara, onde as 
ervinhas começavam a espiar entre os carvões 
extintos, sob a coberta da cinza. 

De quando em quando, cruzavam com 
homens carregando ao ombro caças que 
tinham retirado dos mundéus, ou samburás 
de peixes tirados dos paris armados nas 
margens dos rios.
Por fim, nas vizinhanças do Guaré, viram as 
tranqueiras que defendiam Inhapuambuçu, o 
reduto do cacique Tibereçá, nome que 



significava o olho-da-terra. Súbito, foram 
cercados por índios, que lhes perguntaram 
aonde iam e o que pretendiam. Satisfeitos 
com a resposta, as sentinelas permitiram a sua 
passagem e eles chegaram à taba do maioral 
de Piratininga. 

A ocara, ao clarão inquieto da fogueira, 
apresentava-se concorrida e festiva. Rufavam 
uaís, chocalhavam maracás, gritavam membis. 
E, à volta do brasido, homens e mulheres 
farandulavam, batendo os pés, agitando os 
cocares de penas coloridas.
Os viajantes do mar, acompanhados do 
português, foram entrando e se acocorando 
pelos cantos, onde havia caça e peixes 
assados, para satisfazerem o apetite. João, 
saboreando mandioca assada, acompanhada 
pela cuia de mel, pensava em qualquer coisa 
a que ele próprio não se atrevia a dar um 
nome. De repente, Potira, mais graciosa do 



que nunca, ao saber a notícia da sua chegada, 
veio correndo da oca paterna, entrou na 
ocara e pôs-se a percorrer os agrupamentos 
de homens e mulheres. Circunvagou o olhar, 
à procura de alguém e, descobrindo, afinal, o 
branco, correu para ele, doida de alegria. O 
Ramalho, que a esperava em silêncio, 
levantou-se e disse uma frase, que lhe havia 
custado a compor: 

— Meu amor, cá estou eu... morro de 
saudades de ti!
— Que quer dizer "saudade"? — perguntou ela. 
É uma doce palavra portuguesa que não tem 
tradução na tua língua, como em nenhuma 
outra... 

— Vem comigo, quero levar-te a meu pai e 
senhor. 



XI - A porunga-calendário 

O casamento realizou-se numa Lua nova. 
Houve ruidosas festas. Os guaianás 
mantinham costumes rígidos. Guardavam a 
sua moral, austera, como outros povos. Só 
com a organização da colônia, mais tarde - diz 
um cronista - começaram a depravar-se. 
Portanto, João e Potira casaram-se de acordo 
com as leis de Tupã e a elevada tradição da 
sua gente. Assim começou a história de um 
grande povo — a nossa História, a História do 
Brasil. 

Nesta altura, tem início a nova existência de 
João Ramalho. Depois das bodas, os esposos 
foram para perto de Paranapiacaba, 
construíram a habitação e plantaram a roça. O 
beirão de Vouzela, nascido nos fins do século 
XV, não tinha tantas exigências que não 
pudesse viver naquele meio. Adaptou-se logo 
aos usos e costumes da gente primitiva e, 



dentro de pouco, desapareceu no meio da 
indiada.
Não adotou o canitar e a tanga de penas. 
Com certeza, vestiu-se de peles mais ou 
menos costuradas, até que a doce Potira lhe 
tecesse umas peças de roupa daquele 
algodão que já existia aqui, antes do 
descobrimento. Quanto a calçado, 
indispensável nas correrias de europeu 
desacostumado a calhaus e espinhos, como 
também a cobras, provavelmente ele os 
fabricava de couro de porco do mato. Na 
geração seguinte, isso já não seria uma 
novidade. 

Assim, ocupado na caça, na pesca e nos 
serviços de roça, o tempo foi passando 
suavemente ao lado da amorável Potira. 
Começaram a vir os filhos com regularidade, 
como a floração dos ipês e dos jacarandás. A 
oca fez-se lar, o casal transformou-se em 



família. 

Anos depois, a casa já era grande, de taipa, 
coberta de palha, com largo alpendre diante 
da porta. As parasitas da serra abriam por 
toda parte corimbos de ouro. Surgiram redes 
de barras franjadas, potes de água e de vinho 
de frutas.
Dentro, não havia compartimento, mas o chão 
de terra batida era em parte revestido de 
esteiras de taquara trançada. Redes de 
embira com largas franjas de cor oscilavam, 
presas nos ângulos. Peles curtidas 
amontoavam-se nos cantos, para o sono e o 
descanso.
No fundo, quase em aberto, ficava a cozinha, 
também de chão batido, com o fogão de 
pedras e as grelhas de varas já muito 
chamuscadas.
Panelas, potes, alguidares de barro e, do lado 
de fora, o forno que o Ramalho construíra, 



lembrando-se, talvez, da sua infância em 
Vouzela. Ali eram assados veados e porcos do 
mato, assim como alguns peixes de maior 
vulto, linhados no Anhembi.
Para a caça e a pesca, o genro do cacique 
ocupava alguns índios que todas as manhãs 
iam visitar os mundéus, os fojos, os covos e os 
paris, de onde voltavam arcados ao peso de 
uma caça morta, atravessada nos ombros, ou 
de um samburá de bagres e traíras.

Cunhãs e cunhantãs, que moravam na mesma 
maloca, rodeavam de mimos a prestimosa 
Potira. Plantavam o milho, a mandioca, o cará, 
o inhame, a taioba e o mangarito. Quando a 
Lua estava de feição, raspavam as mandiocas, 
ralavam-nas, e, depois de espremê-las na 
prensa, em tipitis de cipós trançados, levavam 
a massa ao forno adequado e torravam a 
farinha, tanto a farinha d'água como a 
manema, feita de mandioca amolecida pela 



imersão de muitos dias no ribeiro próximo. E 
eram beijus de goma e de tapioca, alguns 
deles torrados duas vezes, com mel e ervas 
de cheiro. 

Os primeiros caribocas da região, filhos de 
português e índia, começaram a brincar no 
terreiro, onde viviam animais domesticados e 
aves de estimação, sob o olhar das mimosas 
cunhantãs. Primeiro André, depois Margarida, 
Vitório... E a prole foi crescendo de ano para 
ano. E a gangorra a subir e a descer, entre
gritos e risadas. E o chicote-queimado, 
animando o terreiro.
João Ramalho, desde os primeiros tempos, 
organizara o seu almanaque. Era uma 
porunga de tampa, que ele conservava 
pendurada no canto. Ao vir de cada Lua nova, 
acrescentava uma pedrinha branca. Quando 
essas pedrinhas perfaziam o número de trinta, 
tirava-as e as substituía por uma pedrinha 



preta. Assim, estava mais ou menos a par da 
passagem dos meses e dos anos.
Afora as derrubadas para as roças, depois 
semeadas ou plantadas pelas mulheres, o 
beirão realizava demorados passeios, 
visitando as aldeias próximas, cujos maiorais 
eram seus aparentados. Não raro, ia à taba do 
sogro, e encontrava índios itinerantes, que 
contavam novidades. 

Certa manhã, sua atenção foi atraída por um 
tapuio, que chegava, viajando ao longo do 
Paraíba. Era facilmente reconhecível por usar 
batoque e tambetás, enfeites que os guaianás 
não adotavam. De cócoras, falava uma língua 
diferente, que os circunstantes se esforçavam 
por compreender. 

Contava ele que, havia quatro luas, aportara 
nas suas praias uma esquadra composta de 
muitos navios. Depois de estacionar diante de 
um morro, partiu rumo ao nascente e, só 



então, foi ancorar em pequena baía, 
naturalmente por ser porto seguro. Nessa 
enseada, os brancos desceram e plantaram 
uma pedra com dizeres. Num dos ilhéus, o 
pajé dos brancos realizou cerimônia da sua 
religião. Dois índios visitaram o barco-chefe e 
foram muito bem tratados. Por fim, todos 
aqueles brancos quiseram saber onde havia 
minas de ouro e brilhantes como os que 
usavam nos seus enfeites... 

João Ramalho ouviu a história, não disse 
palavra, mas afastou-se pensativo. Aquela 
loucura pelo ouro e pedras preciosas 
acabaria numa guerra feroz entre os brancos, 
asiáticos, africanos... Todos os homens da 
Terra a se entredevorarem por causa de umas 
palhetinhas douradas que ele, para distrair-
se, catava com as mãos num córrego, quando 
ia ao Jaraguá...
Mas a história daquela esquadra, fosse de 



Portugal ou de qualquer outro reino, não lhe 
saía da cabeça. Regressando às suas 
pousadas, dirigiu-se à cozinha, onde Potira, 
rodeada pelos filhos, o aguardava para o 
almoço. Sentados aqui e ali, ou de cócoras, 
comeram saboroso pacu de forno, que lhes 
chegara de Araritaguaba. Depois, deliciaram- 
se com goiabas, sapotas e bacuparis. E 
tomaram cuias de mel, com beijus de tapioca. 
Refeito, João Ramalho foi ao canto, tirou a 
porunga, derramou as pedras no chão, 
contou- as, recontou-as e concluiu:
— Deve ser outra esquadra que se destinava 
às Índias e que por aqui veio arribar, como 
aconteceu com aquela que me trouxe. 
Quanto à data, pelas minhas contas, deve ter 
sido aí por abril de 1500... 



XII - Fidalgos também eram degredados 

Os índios caçadores, que subiam de 
Engaguaçu, traziam-lhe araticuns, caramujos e 
estrêlas-do-mar. Eram presentes para os 
curumins. João Ramalho hospedava-os no 
tijupá, adrede construído. Comiam, bebiam, 
cantavam, dançavam e, ao alvorecer, desciam 
a serra, de regresso à sua aldeia.

Nos anos que se sucederam e que, pela 
porunga-calendário, deviam ser 1501, 1503 e 
1505, continuaram barcos portugueses a 
visitar a costa do Brasil. Os habitantes do 
lagamar, informados por tamoios que 
desciam do Norte, contavam ao beirão da 
borda do campo que muitos brancos da sua 
raça eram largados na costa. As caravelas 
partiam e eles ficavam chorosos e aflitos, 
como prisioneiros das florestas.

Certa manhã, Ramalho estava ocupado em 



consertar o tapume de gravatas, que limitava 
o quintal, quando um forasteiro surdiu pelo 
caminho da serra, estacou diante do alpendre 
e gritou:

— Ó de casa!

Havia muitos e muitos anos que o português 
não escutava aquela frase evocadora dos 
velhos dias de sua mocidade, em Vouzela. 
Correu a receber o adventício:

— Chegue-se, homem! É uma casa de amigos!

— Tu é que és o Ramalho de quem me falaram 
lá embaixo?

— Eu mesmo, mas vai entrando, homem!

— Bem me pareceu à primeira vista, pois para 
tal figura só mesmo um tal nome!

— E quem se lembrou de mim serra-abaixo ? 
Se não é segredo...



— Foi um tal Duarte, que já esqueceu o nome 
do pai e do terrunho onde tem o umbigo 
enterrado. Veio contigo para o degredo, na 
mesma nau. Vi-o esquelético e curvo sobre as 
areias de um rio, à cata de palhetas de ouro. 
Já conta o primeiro surrão cheio do metal e 
espera encher o segundo. Está mais bugre 
que os nativos. Com o tempo, botará batoque 
na  beiçorra e comerá um naco de cristão 
moqueado...

Ficaram um minuto a observar-se, em silêncio.

— E tu quem és, afinal?

— Se ainda me recordo, ao cabo de tantas 
vicissitudes, chamo-me Joaquim das Naves, 
ex-senhor da Caleira, na serra do Marão, ex-
oficial do Erário, ex-fidalgo do paço de S.M. 
Dom Manuel, o Afortunado. Mas acabei 
preso, processado e obrigaram-me a escolher 
entre o Aljube e estas terras desconhecidas. É 



por isso que eu cá estou, num belo estado, 
como vês. Tudo por causa de uma certa 
Maria, de Setúbal, que tinha olhos verdes e 
nas romarias punha um ramo de alecrim atrás 
da orelha. Estou a vê-la. Ela e o seu raminho 
de alecrim! Dia e noite, não cesso um só 
instante de recordá-la ! A esquadrilha de 
André Gonçalves chegou ali embaixo e 
batizou a ilha com o nome de São Vicente, 
abandonou-me na mão dos nativos e lá se foi 
mar a fora, com as suas naus... Diga-me cá, ó 
Ramalho, estes bugres são muito ferozes, pois 
não?...

O beirão já ali se encontrava há mais de dez 
anos, convivendo com os guaianás:

— Eles são pacíficos e hospitaleiros. Prezam a 
sua liberdade e defendem a sua moral, que 
não é melhor, nem pior que a dos outros.

O fidalgo ficou pasmo de ouvir aquilo:



— Ora, tu não estás no caso de me falares 
assim! Basta olhar-te a pinta para 
compreender logo que para cá vieste por 
castigo. Afinal, somos dois degredados, neste 
sertão onde o Judas-perdeu-as-botas.

Sua indumentária testemunhava 
preocupações de elegância, no passado, mas 
agora tudo nele era velho, descolorido e sujo. 
Os calções puídos, de veludo, as meias 
rasgadas, de seda, o gibão de estofo azul, 
sem botões, fivelas ou cinto que o ajustassem, 
os bofes de rendas finas, mas encardidas, os 
sapatos de couro, bem trabalhados, mas 
cobertos de lodo, apresentavam-se em 
petição de miséria. A barba longa e 
maltratada, os bastos cabelos grisalhos 
amarrados na nuca por fita que outrora fora 
de côr e um chapéu chato, à semelhança de 
figo seco, sem pluma nem enfeites, 
anunciavam que o infeliz rolara no último 



degrau da penúria.

— Anda daí, vem comigo.

Dirigiram-se à cozinha. Joaquim das Naves 
sentou-se no pilão; Ramalho acocorou-se 
num canto, para conversar. Uma velha, que 
parecia surda e muda, pôs-se a andar de um 
lado para outro, servindo-os: caças, peixes, 
frutas e tapicuri, que é vinho feito de 
mandioca. Para sobremesa, uma cuia de mel 
com beijus.

O andante, faminto, devorava tudo o que a 
cunha lhe servia.

— Quero enriquecer e muito! Custe o que 
custar! Contanto que seja depressa! Hei de 
esmagar a prosápia dos meus inimigos!

Ramalho não respondeu, pensava em outra 
coisa.

— … Se os bugres não permitirem, mato-os. É 



como se matasse um lobo ou um javardo, 
pois eles não são batizados, não têm alma, 
como tu e eu!

— Dize-me cá. Em que dia, mês e ano estamos 
nós? — perguntou o dono da casa.

O das Naves riu, exibindo três cacos de 
dentes:

— Para que queres saber isso, neste sertão? 
Estamos em... em...

— Para acertar o meu calendário...

Foi buscar a porunga e fêz meticulosa 
contagem das pedras brancas e pretas. 
Informado, repôs as pedras na cabaça e 
admirou-se:

— Não é que o calendário de minha invenção 
está regulando?

Conduziu o fidalgo ao tijupá, para que 



descansasse quanto lhe aprouvesse e, 
pensativo, voltou ao trabalho.

À noite, foi chamá-lo para o jantar, mas não o 
encontrou: o ranchinho dos hóspedes estava 
vazio. E, por mais que perguntasse e 
procurasse, não descobriu vestígios do 
fidalgote.

Na semana seguinte, pelo voo dos urubus, os 
curumins descobriram restos de carniça no 
fundo da grota, a meia légua de distância. 
Joaquim das Naves, ex-senhor da Caleira, na 
serra do Marão, ex-oficial do Erário, ex-fidalgo 
do paço de S. M. Dom Manuel, o Afortunado, 
já não passava de uns ossos nus e de umas 
roupas estraçalhadas e sanguinolentas. Tinha 
sido atacado, morto e comido por uma onça.



XIII - O inesperdo convite

João Ramalho empregava os seus dias na 
caça e na pesca. Regressando, passava pela 
cozinha e lá atirava o que havia flechado, nas 
mais das vezes pacus do Anhembi, As cunhas, 
com  seus xerengues, corriam a prepará-los.

Enquanto ouvia a animada conversa ao pé do 
fogo, o dono da casa estirava-se na rede e, 
após ligeiro descanso, fazia uma coisa que, ao 
longo do tempo, chamava "a sua obrigação". 
À luz do candeeiro de azeite, pendurado 
numa ripa do teto, pegava na porunga-
calendário, destampava-a e atirava para 
dentro da mesma uma pedrinha branca. Era 
mais um dia de sua existência.

Mas tudo continuava exatamente como nos 
primeiros tempos da sua chegada. Não tinha 
cãs, nem sentia cansaço. Potira, no entanto, ia 
perdendo aquela elasticidade, aqueles 



meneios de serpente, que, outrora, faziam 
que ela merecesse o nome de Mboicy. Mas, 
perdendo as graças da mocidade, ganhava as 
do siso e da doçura.

O beirão de Vouzela era feliz. Sua 
popularidade e prestígio cresciam 
incessantemente entre a indiada do planalto. 
E as pedras brancas continuavam a cair 
dentro da porunga : 1529, 1530, 1531... 
Nesse ano, deu-se um acontecimento que 
deveria mudar o curso já então remansoso de 
seus dias.

Certa manhã, estava ele a tomar o chá de 
congonhas com beijus de tapioca, quando 
ouviu um falatório no terreiro. Correu a ver do 
que se tratava: eram dois homens de armas e 
um daqueles infelizes que, largados na costa 
em expedições anteriores, lutavam 
bravamente para subsistir. Transformavam-se 
em línguas ou intérpretes. Servia-lhes de guia 



um índio de Engaguaçu...

Recebidos com fraterna cordialidade, todos 
se sentaram, formando uma roda no terreiro, 
sendo-lhes servido caças, peixes e vinho de 
frutas silvestres. Refeitos da terrível subida, o 
chefe da missão julgou oportuno falar:

— João Ramalho, tenho a contar-te muita coisa 
e tu vais ouvir-me, porque se trata de 
negócios que interessam a S. Majestade, o 
Senhor Dom João III, o Piedoso, Rei de 
Portugal e Algarves. Sua Majestade, sabedor 
das riquezas existentes nestas partes, houve 
por bem mandar uma esquadra sob o 
comando de Martim Afonso de Sousa para 
melhor conhecer as terras descobertas por 
Pedro Álvares de Gouveia, prolongando a 
viagem até ao Rio da Prata, por achar esse 
nome muito auspicioso para as finanças do 
Reino.



Essa esquadra, que partiu de Lisboa em 1530, 
traz homens de armas, agricultores, 
ferramentas e sementes. Nas alturas do Cabo 
de Santo Agostinho, aprisionou três barcos 
franceses, que contrabandeavam pau-brasil. 
Dali, Martim Afonso mandou uma expedição 
explorar a costa norte até ao Maranhão. 
Rumou para o Sul e, na Bahia, conhecemos 
certo patrício nosso, que vive entre os índios, 
como tu, e a quem os nativos dão um nome 
assim como Dragão do Mar. É o tal Caramuru. 
Já no Rio de Janeiro, foram mandados quatro 
homens a explorar o Interior, os quais 
voltaram com a notícia de que na região 
visitada há mais palhetas de  ouro que 
propriamente seixos.

Chegando a esquadra à ilha do Bom Abrigo, 
fronteira ao porto de Cananéia, ouviu, Martim 
Afonso, as palavras de um português que ali 
vive há não sei quantos anos e a quem 



chamam de Letrado ou Bacharel. 
Entusiasmado, organizou a 1.° de setembro 
último uma partida de reinóis em número de 
oitenta, sendo quarenta besteiros e quarenta 
espingardeiros, todos dispostos, sob o 
comando do capitão Pêro Lobo, a fim de 
averiguar o que havia de verdade nas 
afirmações do Letrado. Os carijós deixaram-
nos adentrar-se e, como tinham sido 
perseguidos pelos preadores de índios, 
trucidaram os oitenta homens nos campos 
chamados de Curitiba e deles não mais 
tivemos notícias.

Desgostoso, Martim Afonso então se fez de 
velas para o Sul, a fim de alcançar o Rio da 
Prata. Mas, quase no fim da rota, sobreveio 
violento temporal, e a nau-capitânia 
soçobrou, salvando-se a nado Martim Afonso. 
Depois de alguns dias para reparar os 
estragos, a esquadra, abandonando o roteiro 



do Rio da Prata, virou de proa para o Norte e 
veio ancorar na barra de Buritioca, perto de 
São Vicente.

— É lá, João Ramalho, que nosso almirante te 
espera. Nossa missão está cumprida, embora 
nos fosse assaz difícil transpor a serra, cujos 
picos azuis estamos admirando daqui. Agora, 
dize-nos: que resposta devemos comunicar 
ao representante de S. M. João III, o Piedoso, 
Rei de Portugal e Algarves?

João Ramalho coçou com as unhas a 
esparramada barba, pensou um momento e 
respondeu:

— Dize ao senhor Almirante, teu ilustre chefe, 
que amanhã lá estaremos, eu e a minha 
gente...

E cumpriu a promessa. Ao declinar do dia, 
João Ramalho, Potira e alguns filhos, 
acompanhados de um exército de cerca de 



trezentos arcos, desembocou na praia 
vicentina, diante da qual se viam as naus mais 
próximas, fundeadas na baia. Dali a pouco, 
chegaram botes trazendo homens da armada 
e marinheiros. António Rodrigues veio das 
suas terras fronteiras ao Tumiaru. Com ele, os 
primeiros portugueses de serra-abaixo. O 
branco do planalto e o nobre senhor de 
Alcoentre e Tagarro apertaram-se 
cordialmente as mãos e aquele gesto foi 
recebido com ruidoso entusiasmo de ambas 
as partes. O capelão da esquadra batizou a 
muitos, entre os quais Potira, que  recebeu o 
nome de Isabel.

Ao pardejar da hora, Ramalho foi convidado a 
tomar um bote que o levou até à nau-
capitânia, onde era aguardado pelo 
almirante. Começaram por conduzi-lo a uma 
cabina e fizeram-no sentar ao pé de farta 
mesa coberta, a fim de esperar Martim 



Afonso. Dali a pouco, este apareceu, lhano e 
sorridente, para lhe dizer:

— Agora, o principal. Teremos de conversar 
longamente, mas como patrícios e sem 
nenhuma pressa. Para que não te aborreças, 
vai saboreando essas iguarias que, por certo, 
não vês há muitos anos...

O almirante levantou a ponta da toalha e 
mostrou-lhe pão, queijo, vinho e frutas secas. 
Sentou-se diante dele e  falou:

— Peço-te em meu nome e ordeno-te em 
nome de S. Majestade, que me contes, com 
lealdade portuguesa, o que tem sido a tua 
vida por aqui, depois que chegaste naquela 
malfadada esquadrilha, que partiu do Tejo, ali 
por 1490...



XIV - Guarda-mor dos Campos de Piratininga 

João Ramalho, na conversa daquela noite, 
contou ao almirante coisas que o 
deslumbraram. O de Vouzela, voltando a falar 
sua língua, deixou-se arrebatar pela saudade. 
O de Vila Viçosa, a par das nobres 
qualidades, estava atacado por aquela febre 
de ouro, que o levaria, dez anos depois, no 
Oriente, a grandes desvarios. Ouvindo as 
informações do patrício, deixou-se ofuscar 
pelas perspectivas, que se lhe abriam, e 
resolveu acompanhá-lo, a fim de conhecer de 
perto as maravilhas do planalto. Não foi por 
acaso que, dias depois, quando 
Paranapiacaba dormia ao sol, como sob uma 
chuva de ouro, já os dois homens e seus 
acompanhantes portugueses, mamelucos e 
índios subiam pela trilha apenas adivinhada, 
realizando a façanha homérica de grimpar 
pelas grotas à custa de pernas e braços, 



agarrando-se a cipós, balançando-se no ar, 
sobre os despenhadeiros.
Assim chegaram lá em cima. Ramalho, 
habituado àquela vida, era um sexagenário 
rijo, capaz de medir forças com filhos e netos 
varões, que já os tinha. Martim Afonso estava 
afeito às surpresas do oceano e pouco antes, 
nos mares do Sul, salvara-se a nado daquela 
tempestade, em que a primeira nau- 
capitânea fora desarvorada pelo vento e 
tragada pelas ondas.
Alcançando o alto da serra, suados e 
arquejantes, os homens limitaram-se a sorver 
um pouco da água fresca em que 
dessangravam os barrancos cobertos de 
samambaias, à sombra das grandes árvores 
inclinadas. Puseram-se logo em marcha. Pelo 
caminho, encontraram índios guaianás
com quem o fronteiro do campo se entendia. 
Nas suas pousadas, foram recebidos com 
crepitante fogueira e caças e peixes 



preparados, que constituíram suculento 
almoço, regado por generoso  vinho trazido 
pelos acompanhantes do navegador. A certa 
altura, Martim Afonso pegou na botija, 
encheu a malga do precioso néctar da vida e 
ofereceu-a ao índio, que lhe passava por 
perto. Este aceitou-a com vivacidade, levou-a 
à boca mas, ao sentir-lhe o gosto, esguichou a 
bebida, assustado, como se fora veneno... 
Depois de saboreadas as frutas da terra, o 
anfitrião conduziu o hóspede ao tijupá, onde, 
numa rede fabricada de embiras, trabalho das 
cunhantãs prestimosas, ele sesteou até ao por 
do Sol. 

Ceando, assistiram à festa em que os índios, 
pintados e tatuados, com seus acangataras de 
ricas plumas, se entregaram a músicas e 
danças até tarde. Ainda com estrelinhas no 
céu, partiram rumo do Anhembi, a fim de 
conhecer as minas. No percurso, o almirante 



não admirava a beleza e a uberdade da terra; 
sua idéia fixa era uma coisa brilhante, mas 
que, naquele tempo, não fazia os silvícolas 
perderem o sono: o ouro!
A certa altura, Ramalho estendeu o braço e 
indicou um pico que se sobrelevava aos 
demais, e sisse:
— Eis ali o Jaraguá!
— Que quer dizer esse nome na língua dos 
nativos?
— Senhor do Vale ... ou coisa parecida. 
Seguiram na direção em que o morro se 
erguia, batido pelo sol. Era como gigantesco 
dedo de pedras, apontando o céu, a esgarçar 
as nuvens. A serra do Japi, que se estende 
nas suas cercanias, serve de fundo ao quadro. 
A floresta verde e cerrada cobre-o 
inteiramente.
Sua riqueza esconde-se numa espécie de 
cascalho.
— E há muito ouro ali, à flor da terra?



— Os índios vão buscá-lo e o trazem em 
quantidade, para seus adornos.
O navegador não quis perder tempo. 
Regressou ao sítio da borda do campo com 
os amigos e acompanhantes. A viagem foi 
apressada, quase sem palavras, pois ele 
parecia absorvido em seus pensamentos. 
Chegando a desoras nas pousadas do 
hospedeiro, como despertou das suas 
cogitações: 

— Em que dia estamos nós?
Ramalho correu ao canto, pegou na porunga 
e entornou as pedras no chão alumiado.

— Que é isso, homem? Que estás a fazer aí? —
perguntou o hóspede.
— Consulto o meu calendário.
Contou as pedras, fez os cálculos e 
respondeu-lhe, com segurança:
— Estamos a 10 de outubro de 1532!
Martim Afonso assinou a concessão de uma 



sesmaria a Pedro Góis, escritura que foi 
lavrada por Pero Capico, escrivão d'El Rei. E 
determinou que, nem mesmo para negociar, 
os homens do litoral tivessem contato com os 
do planalto, talvez receoso de que os 
aventureiros trocassem o ouro do Jaraguá 
por bugigangas, de que os índios tanto 
gostavam. Providenciou, também, a 
organização de grupos de pesquisadores e, 
sem esperar o resultado, na semana seguinte, 
desceu para São Vicente.
Nessa localidade marítima já havia um 
começo de povoamento. Foi dali que, seis 
anos antes, partira Aleixo Garcia, com cinco 
europeus e um exército de índios 
escravizados, a fim de realizar a primeira 
"entrada" de nossa História. Seguiu pelo 
caminho denominado Peaberu que começava 
em São Vicente e percorria cerca de 200 
léguas, com oito palmos de largura, até às 
margens do Rio Paraná, passando pelos 



Tibagi, Ivaí e Piqueri. 

Chegando ao mar, de volta do planalto, 
Martim Afonso fez construir sobrado para a 
Câmara, igreja, estaleiro, casa-forte e um cais 
para desembarque, isto é, o Porto das Naus. 
Criou a primeira povoação do planalto, 
distante "nove léguas pelo sertan", e nomeou 
João Ramalho no posto de guarda-mor dos 
de Piratininga, autoridade autônoma, que 
nada tinha a ver com as de São Vicente.
Martim Afonso regressou à Europa em março 
de 1533, deixando como seu lugar-tenente o 
padre Gonçalo Monteiro. Sua esquadrilha 
levou para o Tejo preciosos produtos da terra 
brasílica. E, dali por diante, ao longo de cerca 
de vinte anos, São Vicente só deveria ser 
visitada por piratas franceses e espanhóis, 
que andavam por estas latitudes à cata do 
ibirapitanga, ou melhor, do pau- brasil, 
matéria- prima de primeira ordem na 



fabricação das tintas.
E o senhor de Tagarro e Alcoentre não deu 
grande importância à sua capitania de São 
Vicente. Foi como se a tivesse esquecido. 
Nem sequer, no fim da vida, a registrou em 
seus assentamentos!

 



XV - A aldeia ramalhense 

Depois da volta de Martim Afonso de Sousa e 
seu séquito para São Vicente, pelo Esteiro do 
Ramalho que ia ter a Piaçaguera, o velho de 
serra-acima, já agora guarda-mor dos campos 
de Piratininga, tratou de escolher local 
adequado para o início da povoação. Depois 
de alguns dias de pesquisas, em companhia 
de seu neto Sebastião, o fronteiro foi 
encontrá-lo nas vizinhanças de certo riacho de 
águas cristalinas, que surdia de um bosque 
de pinheiros e barafustava pela macega, a 
desaguar nos desfiladeiros da serra. 

O fato é que o guarda-mor, escolhido esse 
local, para lá se mudou com a família. E logo 
se entregou de corpo e alma à tarefa de 
reunir os silvícolas, espalhados pela região, 
ao redor de seu novo sítio. Mas não previu 
que fosse tão difícil. Os índios aí 
estabelecidos não tinham razões particulares 



para, de "motu-próprio", se submeterem à 
autoridade dos brancos.
O guarda-Mor chegava e encontrava o chefe 
da maloca deitado na rede, a pitar. As 
mulheres preparavam peixes perto do fogão, 
os filhos andavam por fora, ocupados na caça 
e na pesca. 

— Cunhado, vim fazer-lhe uma visita.
— Entre, cunhado. Foi Tupã quem o mandou.
— A conversa é curta. Quero convidá-lo e aos 
seus a se mudarem para o povoado que se 
está formando ali embaixo.
— Para que isso? Estamos tão bem aqui...
— Para agradar ao Rei de Portugal.
O índio ria, divertido, cuspindo fininho para o 
lado:
— E que temos nós com o morubixaba dos 
portugueses?
— Ele é o nosso Pai Grande.
— Não acredito. Por que motivo está 



ocupando estas terras, sacrificando ou 
escravizando nossos filhos?
— No povoado, a vida será melhor. 

— Só pedimos aos brancos uma coisa: que 
não se incomodem conosco, que não nos 
molestem.
Diante de tais razões, Ramalho recorria a 
Potira - que começava a ser Isabel para lusos 
e mamelucos - e ela, com seus netos 
pequenos, ia convencer o velho recalcitrante, 
mas este se mostrava irredutível, batia o pé.

— No povoado — dizia ela — nós todos teremos 
roça, criação, ferramenta, armas para a 
defesa. 

— E aqui, por acaso, não temos a nossa vida 
tradicional?
— Ganharemos tudo com a mudança!
— Não! Vocês, a serviço dos emboabas, é que 
ganharão muita coisa. 



Apesar dessa resistência, o núcleo foi 
vagarosamente engrossando. O próprio 
Martim Afonso, ao partir de regresso, deixara 
vários homens na borda do campo, para as 
catas do ouro. Em suas visitas frequentes ao 
litoral, os barcos, que demandavam o Sul, 
foram deixando marinheiros fugidos, 
criminosos degredados e cavaleiros da 
aventura, que ouviam falar de ouro fácil no 
planalto, ao alcance de suas mãos. É verdade 
que havia a proibição de os do mar 
resgatarem ou negociarem, com os do 
planalto, visivelmente para se por a salvo a 
produção de ouro do Jaraguá e do sertão. 
Mas essa medida, naturalmente frustrada, só 
servia de chamariz.  Atingia a homens que, só 
por estarem ali, demonstravam audácia a 
toda prova. 

Chegavam, uniam-se a doces cunhantãs, 
construíam o rancho e ali ficavam, dando 



ensejo a récuas de caribocas. Mas o 
progresso do povoado da borda do campo 
era muito lento. Dez anos depois do seu 
início, já em 1543, não passava de um 
aglomerado de ranchos, com algumas 
culturas de mandioca e de cereais, trazidos 
pelo fidalgo navegador. As ferramentas 
agrícolas por ele igualmente fornecidas 
estavam guardadas na casa da administração 
e, como todos os habitantes eram pobres, 
podiam ser retiradas para o trabalho por 
quem delas precisasse, geralmente europeus. 

Os caribocas, filhos de europeus e índias, que 
começavam a ser chamados mamelucos, 
nome que em Portugal dessa época 
designava filho de cristão e moura, não eram 
afeitos ao trabalho organizado. Traziam do 
silvícola a negligência e do europeu o espírito 
de aventura. Foram eles que, no século 
seguinte, deram maior vulto às "entradas" e 



às Bandeiras.
E assim se foram passando os anos. Certo dia, 
o guarda-mor dos Campos de Piratininga, 
descendo a São Vicente, foi ali informado de 
que o Governo Geral pretendia dar à 
povoação ramalhense a categoria de vila, mas 
o projeto estabelecia que "antes disso a 
fortificassem com uma trincheira e quatro 
baluartes, onde se cavalgue artilharia". 

João Ramalho não hesitou. Reuniu os 
homens, distribuiu tarefas e, durante meses, a 
indolente povoação transformou-se em ativa 
colméia. Cavaram-se trincheiras, ergueram-se 
baluartes, adquiriram-se canhões de bronze 
em São Vicente, fundiram-se balas e 
armazenou-se grande quantidade de pólvora 
em improvisado paiol. Ao mesmo tempo, foi 
construída a casa da Câmara, na praça 
central. Tudo isso a expensas do guarda-mor, 
que tinha os seus haveres pessoais e, com 



certeza, recorreu aos filhos, alguns dos quais 
homens de posses, numa terra em que a 
pobreza era comum. Quando tudo ficou 
pronto, ele desceu a São Vicente e 
comunicou a Tomé de Sousa, primeiro 
governador-geral do Brasil, que o povoado 
da Borda do Campo já tinha atendido a tudo 
o que fora imposto para receber 
condignamente o foral de vila. Tomé de 
Sousa chegara à Bahia em princípios de 1549. 
Em sua companhia, vieram muitas famílias, 
600 homens de armas, numerosos oficiais de 
diversas profissões, 400 degredados e seis 
jesuítas, inclusive o superior da missão, o 
padre Manuel da Nóbrega. Em fevereiro de 
1553, desembarcou ele em São Vicente e, 
dois meses depois, galgou a serra, 
internando-se no planalto. Foi daí que nasceu 
São Paulo. Certa manhã, os da borda do 
campo viram um magote de homens subir na 
sua direção. Na dianteira, chapéus de veludo, 



gibões azuis ou verdes, calções justos, meias 
brancas e sapatos de fivelas de prata, vinham 
Tomé de Sousa e as mais altas autoridades de 
São Vicente, além de muitos acompanhantes. 
Um desses personagens era o austero 
Antônio de Oliveira, lugar-tenente de Martim 
Afonso. Outro, era o ardoroso Brás Cubas, 
provedor da Fazenda Real. 

O guarda-mor da Borda do Campo 
agasalhou-os com a sua cordialidade de 
beirão. Nesse dia, 8 de abril de 1553, a 
povoação foi elevada à categoria de vila, com 
o nome de Santo André da Borda do Campo. 
E João Ramalho, que já era Guarda-Mor, 
passou a ser o seu Alcaide-Mor.

 



XVI - O excomungado 

De volta de São Vicente, onde fora 
acompanhar o Governador-Geral, que viera 
ao planalto tomar providências sobre as catas 
de ouro, João Ramalho chegou ao entardecer 
à vila. Esperava-o diante da Casa da Câmara 
um padre magrinho, mirrado, metido numa 
capa eclesiástica com abas nos ombros, 
lembrando duas asas inquietas.

Entraram no rancho do Alcaide e sentaram-se 
em bancos.

— Tu és o João Ramalho! Pois não?

— Sim, sou eu. Por que perguntas?

— Porque preciso saber. Pertenço ao grupo 
de religiosos que chegaram a São Vicente em 
companhia do Sr. Governador-Geral e que se 
ocupam na cristianização destas partes.

Ficou um tempo a observar o Alcaide e 



depois desembuchou:

— Para falar com franqueza, não estou 
satisfeito. É difícil atinar como te deram a ti, 
degredado, sem rei nem roque,um poderio 
tal sobre o gentio, os colonos e até mesmo, 
como se tem visto, sobre personalidades leais 
a S. Majestade Dom João III, o Piedoso, que 
Deus guarde.

O Alcaide-Mor aborreceu-se com a arguição:

— Se tenho prestígio no planalto não o devo a 
isto ou aquilo, mas aos cinco mil arcos da 
indiada amiga e dos mamelucos que me 
obedecem. O cacique Tibereçá é meu sogro; 
os demais tuxauas do planalto são meus 
aparentados.

— E esse parentesco...

— É por parte de minha esposa Potira, que os 
portugueses teimam em chamar Bartira. Mas 



que foi batizada com o nome de Isabel.

— Esposa?...

— Sim, esposa. Casamo-nos vai para quarenta 
anos, segundo os ritos da tribo, pois cá não 
havia outro. E não tivemos até hoje motivo de 
queixa, o que muitas vezes acontece em 
outras terras.

— Tens muitos filhos ?

— Dela, meia dúzia; de outras, seria difícil 
contar.
— E como sabe que são seus filhos?

— Aqui, não é difícil; sou pai e já agora avô 
desses caribocas de tez morena, olhos verdes 
e cabelos castanhos, que os nossos patrícios 
insistem em chamar de mamelucos. Há meio 
século sou o único branco destes sítios. 
Compreende?

— Que  heresia! É preciso mandar embora 



essa índia!

— A vida no sertão é assim. Não é melhor nem 
pior do que na Europa. Não creio que os reis 
de Portugal, pelo menos alguns deles, 
queiram condenar por isso o seu mais 
humilde e devotado súdito, perdido nestas 
terras de exílio.

— Não quero ouvir-te mais. Tu és o diabo em 
pessoa! Venho intimar-te a que mandes 
construir uma capela na vila, para a 
assistência religiosa de seus habitantes.

— Está  bem. Já  tinha  pensado nisso.

— E, quando estará concluída, para ser 
inaugurada?

— Breve, na próxima lua. Eu mandarei um 
emissário te avisar.

Sempre irritado e de mau humor, depois de 
discutir mais um pedaço com o Alcaide, o 



religioso saiu quase a correr, como era seu 
costume. O vento do campo levantou-lhe as 
abas do manto, à guisa de asas. Então, os 
curumins, que brincavam na praça, puseram-
se a rir, gritando:

— Abarêbebê!

Chamavam-no assim de Padre Voador, 
apelido que deveria acompanhá-lo pelo 
existência a fora.

De Santo André, o padre Leonardo dirigiu-se 
a Inhampuambuçu, que era a hospitaleira 
taba de Tibereçá. O cacique mostrou-se mais 
acessível que o genro. Sua conversa ao pé do 
fogo foi longa. O chefe guaianá prometeu 
batizar-se, converter-se à religião dos brancos 
e ajudá-lo no que pudesse. Depois da ceia, 
levou-o ao tijupá e desejou-lhe boa noite.

Dali por diante, o cacique tornou-se um 
devotado auxiliar não só do padre Leonardo 



mas ainda dos mais que, pouco a pouco, 
foram chegando a Piratininga. Tal submissão, 
em contraste com as violências que os 
brancos estavam cometendo contra os 
silvícolas de diversos pontos, não foi bem 
interpretada por tamoios e tupiniquins, até 
mesmo por uma parte da sua gente. Daí, a 
facilidade com que os primeiros franceses 
aportados no Rio de Janeiro se inculcaram na 
simpatia dos índios. Eles também eram 
brancos, mas calvinistas, contrários aos 
jesuítas.

Certo dia, chegou ao rancho dos padres um 
mameluco procedente de Santo André. Era 
Sebastião, neto de João Ramalho. Ia anunciar 
a padre Leonardo que as obras da capela 
estavam concluídas. Então, o cacique, seus 
parentes, muitos catecúmenos seguiram para 
lá, tendo à frente o padre. É um domingo de 
maio muito azul, com florescências de ouro 



pelos campos e pela serra.

São gasalhosamente recebidos na vila, 
embora o Alcaide não esteja presente. O 
pequeno templo é muito bonito, caiado de 
fresco, e todo ornamentado de flores 
silvestres. Ao lado, há uma armação de 
madeira e nela um sino que repica 
alegremente. O religioso mostra-se 
reservado. Cercado de fiéis, faz a 
consagração da capela, entronizando a 
imagem do apóstolo Santo André, irmão de 
São Pedro, martirizado em Patras.

A modesta nave está repleta: portugueses, 
espanhóis, índios e mamelucos. 
Principalmente, mulheres e curumins. 
Realizam-se muitos batizados, entre os quais 
o do cacique, que passou a se chamar Martim 
Afonso Tibereçá. Isabel já era cristã, fora 
batizada vinte e tantos anos antes, por 
ocasião da chegada de Martim Afonso a São 



Vicente. Agora, ela batizava seus filhos, 
Catarina, Joana, Beatriz, Vitorino e outra 
menina, cujo nome não chegou até nós.

João Ramalho, vindo de fora, apressou-se a 
entrar na capela, mas o religioso não lho 
permite, declarando-o sob o peso da 
excomunhão, por viver amancebado. Sua 
presença, portanto, é proibida no sagrado 
recinto. O beirão fulmina-o com os olhos, a 
boca felpuda contrai-se, engolindo palavras 
de revide. Mas domina-se; inclina a fronte 
revolta, deixa cair ao longo do corpo os 
poderosos braços queimados pelo sol. E, 
com a tempestade a rugir na alma, retira-se — 
vai para o campo.

Terminado o ato religioso, quando os fiéis 
deixam o templo e se reúnem no adro, dois 
mamelucos dirigem-se ao padre Leonardo, a 
fim de lhe pedirem explicações. Exaltam-se e 
estão a ponto de se atracarem. Correm as 



mulheres, em defesa do sacerdote. Entre elas 
está Isabel, que fala com autoridade a seus 
filhos e netos, pondo fim ao incidente.

O Alcaide-Mor de Santo André, como vimos, 
tinha sido excomungado, por mancebia.



XVII - História “verídica” de uma viagem 

Junho chegou frigidíssimo aos campos de 
Piratininga. Mas os dias, varrido o nevoeiro da 
serra, tornavam-se azuis, de uma 
transparência de cristal. Certa manhã, surdiu 
das bandas do sertão um viajante de curiosa 
catadura.

Para alcançar àquela hora a vila de Santo 
André, pernoitara, com certeza, no rancho 
dos padres e, ao calor da fogueira, ouvira 
muitos casos que apresentavam o Alcaide 
como homem sombrio, por muitos crimes 
infame, e, além do mais, excomungado pelo 
primeiro clérigo que por ali aparecera. 
Deviam ser coisas espantosas, pois aquele 
soldado da aventura, o primeiro europeu a 
atravessar os sertões do Brasil de Oeste para 
Leste, saltando grandes rios cheios de 
sucuriús "de uma braça de diâmetro" e 
varando florestas inextricáveis, povoadas de 



feras e abantesmas, sentira-se amedrontado 
com essas  fábulas!

No entanto, depois da primeira noite bem 
dormida, o soldado teuto, natural de 
Straubing, que servira a Pedro de Mendoza, 
fundador de Buenos Aires, e que se arriscara 
por terra de Assunção do Paraguai a São 
Vicente teve de passar e fazer uma parada na 
vila de "Joan Rameille". . .

Era um homem maduro, muito alto e muito 
magro. Do pano escuro, que lhe envolvia a 
cabeça, escapavam farripas de cabelos 
dourados. A barba e o bigode crespos, 
também eram louros, mas estavam 
emaranhados e salpicados de cisco da 
floresta. Aproximou-se das trincheiras e 
baluartes, sobre os quais lobrigou bocas de 
morteiros, e se pôs a gritar em mau 
castelhano:



— Quien vive! Quien vive!

Fora, o vento da serra varria o campo. Dentro 
do burgo fortificado, reinavam solidão e 
silêncio. Não recebendo resposta ao seu 
apelo, o desconhecido pôs-se a medir, com 
largas passadas, a porta defendida. Vestia uns 
restos de uniforme já em farrapos. As pernas 
nuas eram ossudas e negras, queimadas pelo 
solão das enormes travessias. Calçava altas 
botas de couro de veado. Às costas, sustido 
por correias que lhe passavam pelos ombros 
e pelas axilas, carregava estufado surrão em 
que, naturalmente, transportava sua reduzida 
mudança de aventureiro.

Como ninguém o atendesse, tornou-se 
impaciente, ergueu ao céu os olhos de um 
azul claro, raiados de sangue, e repetiu, 
quase com raiva:

— Quien vive! Quien vive! Caramba!



Só então, um mameluco saiu do seu 
esconderijo e se encaminhou para a porta da 
vila, onde se pôs a parlamentar com o 
estrangeiro.

— Onde está "Joan Rameille"?

— Ele foi a São Vicente, tratar de um acordo.

— Preciso descansar um pouco.

— Nesse caso, entre, venha tomar uma cuia de 
congonha.

Ulric Schmidl, que assim se chamava o tento, 
estava tinindo de fome. Não fora esse 
particular, ele teria prosseguido no caminho. 
A aldeia parecia deserta. Ninguém correu a 
vê-lo. Suspeitou que os habitantes ficavam 
escondidos, a espiá-lo de longe, talvez 
prontos a atacá-lo. Aquilo lhe pareceu "um 
valhacouto de ladrões".



— Onde estão os moradores?

— Os homens estão em suas roças ou nos 
ranchos em que se raspa e moe mandioca 
para fazer farinha. As mulheres lavam no 
riacho ou se entregam a serviços domésticos.

— Você, cariboca, é parente de "Joan 
Rameille"?

— Sou seu filho.

— Ahn!...

Vitorino Ramalho era um homem de quarenta 
anos, forte e lesto. Vestia-se pouco mais do 
que um índio, caminhava descalço e tinha os 
cabelos compridos, enrolados na nuca. O 
rosto era pálido, os olhos claros, mas sem cor 
definida. Gasalhosamente, levou o andante 
para seu rancho. A mesma pobreza geral. 
Uma arara empoleirada mastigava coisas que 
bem poderiam ser palavras. Cabras e porcos 



fossavam por ali, à toa.

— Aonde foi a mulher?

— Está na roça, com os filhos. Fiquei aqui, por 
ordem de meu pai, para vigiar a vila.

Respondendo às perguntas do hóspede, 
Vitorino ia ao fogão e o servia de caças 
moqueadas, peixes assados em folhas de 
caetés. Depois, preparou o chá de congonha 
que tomou em sua companhia.

— Me gusta la yerba!

Vitorino riu, sem compreender.

Enquanto fazia aquela bendita refeição, o 
teuto expandia-se, contando causos de sua 
viagem. Atravessara o Rio Urquam e seus 
imensos vales. Eram florestas que olhos 
humanos jamais haviam visto. Lá, viviam 
disformes coruqueans, guaiazis de meio 
palmo de altura e mutuiús, que eram 



gigantes, cujos pés pisavam para trás. Tinha 
visto florestas de árvores de vidro, e outras de 
árvores de fogo, povoadas de toda sorte de 
monstros!

Depois, Ulric Schmidl, atacado de invencível 
preguiça, arrastou-se para um estrado, e lá 
sesteou por duas compridas horas. Quando o 
Sol declinou, levantou-se, foi ao pote e matou 
a sede com vinho de milho. Limpou os beiços 
com as costas das mãos, atirou para o lombo 
o surrão de couro, passou as correias pelos 
ombros e pelas axilas e caminhou para a 
porta.

 — Adiós!

 — Boa viagem!

Chegou a São Vicente — "Vicenda", como ele 
dizia — a 13 de junho. Ali, esperou um barco 
que o aceitasse  como marinheiro, para 
reconduzi-lo à Europa. E isso conseguiu, onze 



dias depois, chegando a Antuérpia a 4 de 
janeiro do ano seguinte. Em 1567, fez 
imprimir em Franckfurt-am-Meim o relato, 
aliás muito imaginoso, de suas andanças pela 
Terra dos Papagaios.

No capítulo da sua estada na vila de Santo 
André, depois de repetir, naturalmente, o que 
lhe haviam contado no rancho dos padres, 
acrescentou: "Na aldeia, não encontramos 
senão seu filho, Vitorino. Fomos muito bem 
recebidos, embora ele nos inspirasse mais 
desconfiança que os próprios índios e, 
deixando esse povoado, rendemos graças aos 
Céus por termos escapado sãos e salvos".

A tradução do seu livro tem por título: 
"História verídica de uma viagem curiosa na 
América ou Novo Mundo, pelo Brasil e Rio da 
Prata, desde 1534 até 1554."



 XVIII - O “Kaf” e a Cruz 

E a vila de Santo André? Pouco se sabe da 
instalação da vila a 8 de abril de 1553, da 
composição da primeira Câmara eleita pelo 
povo e das resoluções iniciais, pois sumiram 
as atas desde esse dia até 22 de julho de 
1555. São, portanto, dois anos e três meses 
de silêncio sobre a vida do primeiro núcleo 
civilizado de serra-acima.

Os papéis, que restam, não passam de um 
rendilhado, feito pelas traças, no qual a gente 
menos lê que adivinha palavras escritas por 
mãos calosas, pouco afeitas a pena de pato.

"Em os vinte e dois dias do mês de janeiro da 
era de mil quinhentos e cinquenta e seis, 
foram juntos os oficiais desta Câmara para 
fazer e concordar em coisas necessárias para 
o bem do povo etc. etc."

Reunidos na Casa da Câmara, mandaram 



chamar João Ramalho, Capitão e Alcaide-
Mor, Garcia Rodrigues, Gaspar Nogueira e 
Baltazar Nunes, assim como outros 
representantes. Após a discussão, ficou 
resolvido que se elevasse o preço do alqueire 
de farinha de mandioca, que era um tostão, 
para seis vinténs, porquanto "a dita medida é 
muito grande para tão reduzido  preço".  A 
proposta  foi  aprovada.

Nas outras sessões, assuntos da mesma 
relevância foram tratados. Na esperança de 
serem recolhidos os bois, vacas e porcos, 
criados em plena rua, estabeleceu-se a multa 
de um tostão por cabeça de animal 
apreendido e levado ao curral do Conselho.
Mas êsse decreto provocou protestos, pois a 
pena estava acima das posses dos seus 
donos. Então, foi reduzida para meio tostão. E 
para um vintém, no caso de ser porco o 
animal apreendido pelo fiscal ou que outro 



nome tivesse.

Tal providência, no entanto, não pôs 
paradeiro à devastação das roças pelos 
animais criados à solta. Como defesa, os 
sitiantes tomaram a resolução de abater a 
flechaços bois, porcos e cabras dos vizinhos, 
e que lhes penetrassem nas terras. Ante o 
alarido, que se levantou, a Câmara reuniu-se e 
intimou os interessados a que, dentro do 
prazo de um mês, cercassem as suas roças.

Causou grande mortandade aos porcos o fato 
de os mesmos fossarem a lama proveniente 
das águas carregadas de resíduos das 
prensas de farinha. Diante disso, a Câmara 
resolveu que cada mandioqueiro espremesse 
as raízes, destinadas à torrefação, dentro de 
suas casas ou quintais e que os sobejos 
fossem atirados numa cova, a fim de não 
envenenarem os suínos. Como nos riachos 
houvesse sacos de mandioca puba a 



fermentar, para o fabrico de farinha manema, 
essa prática foi proibida, sob pena de multa 
de dez tostões para os transgressores. E 
proibiu-se também que para dentro dos 
muros da vila se construíssem privadas, sob 
pena de muita de dez tostões.

A vizinhança dos índios inimigos obrigava os 
moradores a trazer o seu gado todas as noites 
para dentro da vila. E cominava a multa de um 
tostão por cabeça ao proprietário que não 
recolhesse o seu rebanho. Como os ranchos 
eram cobertos de sapé e qualquer incêndio 
poderia alastrar-se, a Câmara estabeleceu a 
multa de meio tostão para quem ousasse, 
dentro dos muros da vila, tirar fogo de 
alguma casa sem ser tampado ou conduzido 
numa panela.

Com o tempo, nesse burgo quinhentista, 
surgiram discussões de maior gravidade. 



Devia ser infiltração política...

Acreditando que o local da vila fora 
erradamente escolhido, pois ali viviam muito 
mal, havia  fome e o gado morria, pediu-se 
que a povoação fosse transferida para outro 
lugar, nas vizinhanças de algum rio. Mas João 
Ramalho veio e, numa sessão, requereu e 
disse que não consentia em tal. E que, no 
caso de sobrevirem algumas mortes, o povo 
deveria comunicá-las a quem de direito.

A penúria crescia. Era proibido a alguém dar 
ou vender um alqueire de farinha para fora, a 
fim de não fazer falta à população e o burgo 
não enfraquecer ainda mais. O Alcaide-Mor 
pediu ao procurador do Conselho, Francisco 
Pires, que não deixasse cumprir um mandado 
de seu genro Jorge Ferreira, Capitão-Mor de 
São Vicente, que requisitava a remessa de 
homens para reforçar a guarnição da 
Bertioga. E concluiu, pedindo que os 



moradores de fora de portas fossem 
convocados a se instalarem na vila, pois 
estava informado de que certos munícipes se 
mostravam dispostos a emigrar. Havia quem 
os desencabeçasse a ir para o litoral. Esse 
agente chamava-se Estêvão da Costa, marido 
de uma filha natural de Martim Afonso de  
Sousa e morador de serra-abaixo.

O Alcaide-Mor rosnou:

— São os engenhos. Seus proprietários 
precisam de homens para os canaviais e o 
fabrico de açúcar. E os vêm buscar a Santo 
André!

Brás Cubas, donatário da Capitania, dirigiu-se 
em carta a Dom Duarte da Costa, 
Governador-Geral, solicitando providências, e 
ele lhe respondeu com um regimento para a 
sua administração, o qual foi lido em sessão e 
constou da ata.



O burgo quinhentista, plantado cinquenta 
braças craveiras sobre o mar, era pobre a 
mais não poder. Gente simples, ocupações 
ásperas e duras. E, o que assustava, cercada 
de índios, que se haviam tornado ferozes pelo 
esbulho das terras, escravização e 
perseguição sem tréguas por parte dos 
brancos surdidos de toda parte, ávidos de 
ouro e pedras preciosas.

No entanto, para morar-se em Santo André, 
era preciso pedir licença à Câmara. Suas 
autoridades obedeciam às Ordenações. Os 
edis tomavam posse do cargo para que eram 
eleitos, pondo as mãos sobre os Evangelhos, 
jurando bem servir à vila e ao povo. Para um 
representante afastar-se do posto tinha de 
pedir licença. E deixava substituto julgado 
idôneo que, igualmente, tinha de jurar fazê-lo 
com o desejado escrúpulo.

As atas das sessões trazem as firmas dos 



camaristas. Mas os escrivães, que se 
sucederam, eram improvisados. E os edis, em 
boa parte, não sabiam traçar o nome. Muitas 
assinaturas que se encontram nesses 
documentos não são de próprio punho. Tais 
camaristas apunham a cruz, como é de praxe, 
como sinal de verdade. Mas, segundo parece, 
quem escrevia seus nomes era João Ramalho.

No entanto, o Alcaide-Mor, ao lançar a sua 
rubrica, entre o nome João ou a inicial J e o 
sobrenome Ramalho, riscava com pulso firme 
aquela ferradura deitada com a abertura 
voltada para a esquerda, particularidade que, 
séculos depois, deveria provocar tanta 
celeuma.

Era o Kaf, a sua derradeira afirmação de 
judeu.



XIX - O Siricaia 

Muitos padres foram chegando ao planalto, 
uns procedentes da Bahia, outros de Portugal 
e da Espanha. Por aqui andaram ou por aqui 
ficaram, para sempre, religiosos cujos nomes 
seria difícil exumar da cinza dos anos — o que 
é pena. Entre esses anônimos, houve bons e 
maus, os primeiros sacrificando-se pela 
religião, os últimos, dando largas ao seu 
temperamento num mundo despoliciado. Foi 
desses infelizes que o Provincial escreveu 
numa de suas cartas: "Mais parecem 
demónios…”

Quando Nóbrega aqui aportou com os doze 
companheiros, hospedou-se no rancho, onde 
já se encontravam, entregues à obra de    
catequização, muitos dos que haviam 
chegado antes. Esse rancho estava situado 
nas terras do Guarepe, próximas à aldeia de 
Inhapuambuçu, do cacique Tibereçá, sogro 



de Ramalho e, por influência daquele e de 
sua filha Potira, um aliado dos brancos.

Era uma casa de chão batido, cercada de pau-
a-pique, coberta de sapé. Dentro, havia redes 
armadas e rolos de esteiras, onde os 
religiosos, na hora de dormir, atiravam os 
corpos cansados. Certa noite, Manuel da 
Nóbrega, ardendo de zelo catequista, 
chamou um dos padres que se encontravam 
havia tempo em Piratininga, e, como 
Provincial dos Jesuítas, pediu-lhe informações 
sobre o trabalho dos companheiros. Ficou 
sabendo que, uns mais arrebatados outros 
mais pacientes, todos eles só mereciam 
louvores.

— E não há exceções? — perguntou.

— Há, se vossa paternidade mo permite.

— E a quem aludes?



— Ao Siricaia. Não lhe conheço o nome 
cristão. Quando cá cheguei,  já todos o 
tratavam por essa alcunha. É uma ovelha 
negra, negríssima, embora seja dos mais 
nobres da terra.

— Onde mora ele?

— Daqui a meia légua, à beira do rio.
— Preciso visitá-lo.

— Bem se vê que vossa paternidade chegou 
há pouco e ainda não conhece o Siricaia e sua 
crônica — se a conhecesse, não se atreveria a 
tanto. A porteira da sua casa está sempre 
trancada para nós e lá dentro se passam 
coisas que bradam aos Céus.

— Pois vamos até lá, apesar de já ser tarde.

Saíram ambos e se meteram por uma trilha 
das que demandavam o rio. O guia na frente, 
batendo o mato com o bordão, o Provincial 



atrás. A noite estava toldada de nevoeiro. Os 
sapos pulavam à frente dos seus pés. De 
quando em quando, ouviam um reboliço nas 
ervas — devia ser caça ou talvez cobras que 
fugiam assustadas. De repente, começaram a 
ouvir cantigas na língua da terra.

— Ali é o seu serralho.

— Serralho?

— Não sei de outro nome que melhor lhe 
caiba.

Adiantaram-se ainda mais. Ao pé do terreiro, 
o Provincial determinou:

— Tu me esperas aqui, pelo tempo de três 
Padre-Nossos. Se eu não voltar, ir-te-ás 
embora e nenhuma palavra a respeito. 
Entendes?

— E se perigar a vida de vossa paternidade?



— Deus me socorrerá, como sempre.

O Provincial caminhou mais algumas braças e, 
já no terreiro, onde se extinguia a fogueira, 
pôs-se a gritar:

— Socorro! Socorro! Aqui d'El Rei!

Atirou-se no chão, desamparado. Na casa, o 
canto cessou. A seguir, algumas sombras 
acorreram para ver do que se tratava. E o 
Provincial sentiu-se rodeado de pessoas que 
lhe faziam perguntas, às quais não quis 
responder. Por fim, chegou um europeu 
corpulento, grisalho, de rosto vultuoso e 
olhos empapuçados. Abaixou-se e examinou 
o clérigo caído por terra:

— É jesuíta. Deve ter chegado das Missões, 
como outros. Algum vagabundo atracou-o, 
levando-lhe os haveres. Mas não está ferido. 
Larguem-no aí que o frio da noite o reporá do



susto, deixá-lo-á são como um pêro!

Fêz menção de se recolher com os sócios, 
mas o Provincial se ergueu:

— Vem cá, homem… Tu é que és o Siricaia?
O outro surpreendeu-se com tais palavras:

— Eu é que pergunto quem és tu, farsante de 
má sorte, que assim queres introduzir-te na 
minha casa, a desoras?

— Só por este meio me seria possível falar-te. 
Vim lembrar-te de coisas que já esqueceste: o 
teu juramento, os teus compromissos com 
Deus!

O réprobo achou graça naquilo:

— Ora, não me faltava mais nada… Mas vejo 
pela cara que és bom garfo e bom copo, 
como se dizia lá na terra, embora aqui não 
haja garfos, nem copos. Vem daí que hoje 
tenho paca grelhada e pacu no brasido, além 



de certa botija de maduro que me foi trazida 
por homens do mar, que andam por aí a 
resgatar ouro com os do planalto...

Nóbrega fêz que não entendeu e 
acompanhou-o. Os familiares correram para a 
cozinha e lá se expandiam em cochichos e 
risos abafados. Siricaia fê-lo sentar numa rede 
e acomodou-se na outra, ambas ao pé da 
mesa, coberta por esteirinha de taquara. A 
caça e o peixe ainda fumegavam, enrolados 
em folhas de caeté. Serviu o hóspede, 
reservando metade para sua ceia. E encheu 
dois vasos de barro vidrado, com o capitoso 
néctar.

— É d'Alcobaça... deve ser Beneditino.

— Vinha lembrar-te que...

— Não, reverendíssimo. A hora é de fazer jus a 
esta ceia, que estava à tua espera. Amanhã, se 
ainda te lembrares da missão que te foi 



confiada por esses masmarros teus sócios e 
eu me sentir disposto, falarás à vontade. 
Prometo-te que, então, serei todo ouvidos, 
mesmo porque a solidão me aflige. Aqui, não 
há teatros, locandas nem tavernas. Cada um 
se diverte como pode.

E riu, uma risada grossa.

Nóbrega, depois de haver tocado de leve nas 
iguarias e levado o vaso de vinho à boca, 
apenas para contentar o anfitrião, agradeceu 
a hospitalidade. Tomou do bastão e 
caminhou para a porta, na intenção de sair. 
Mas o Siricaia não era homem para deixar ir-
se embora um conviva:

— Não. Tu ficas, homem! Já que forçaste as 
minhas pousadas, eu tenho direitos sobre ti. 
Estira-te na tua rede que eu me estirarei na 
minha.

Foi à cozinha e ordenou silêncio. Passou pelo 



candeeiro e apagou-o:

— Boa noite, reverendíssimo...



XX - As razões do réprobo 

No dia seguinte, o dono da casa dispôs-se a 
conversar com o hóspede. Depois de ligeira 
merenda, de batatas doces regadas por cuias 
de chá de congonha, foram para o terreiro e 
ali se sentaram em esteiras, à sombra de 
árvores copadas.

Em seguida a alguns rodeios, para preparar o 
ambiente, o Provincial encarou de frente o 
problema:

— Meu irmão, não precisarei invocar razões 
teológicas, que tu as conheces tão bem como 
eu. Quero, apenas, advertir que tu caíste nas 
malhas das tentações, que são as armas 
preferidas por Satanás. Estás a caminho de 
perder a alma, por toda a eternidade.

— Pensei muito nessa hipótese, mas depois, 
por humildade, me convenci de que minha 
alma não vale nada diante da obra do Criador 



que, tendo criado o céu e as estrelas, não 
pode preocupar-se com a conduta das 
minhocas da criação. Que interessa a Deus a 
vida boa ou má, escandalosa ou edificante de 
um qualquer perdido para sempre nestes 
campos de Piratininga — que nem sequer 
ainda constam dos mapas?

— Enganas-te, meu irmão. Não precisarei 
lembrar-te de que para Deus não há sábios, 
nem minhocas, mas partículas de Sua criação 
infinita. Todas elas são de uma importância 
decisiva na harmonia dos mundos. Os grãos 
da areia do deserto, como as gotas da água 
do mar, são disciplinadas, são dóceis à Sua 
vontade. E essa Vontade está espalhada por 
toda parte, pelos reinos da natureza. Será 
preciso lembrar-te que não se move uma 
folha sem ser pela Sua divina vontade?

— Ora, padre, eu não chego sequer a ser uma 
dessas folhas... E, se assim procedo, 



logicamente, não fujo aos Seus desígnios.

— Vejo que a lepra subiu do teu corpo e 
maculou o teu coração. Usas os argumentos 
de Satanás. Lembra-te de que não és uma 
folha perdida na floresta, mas alguém que, 
após longos estudos e sucessivas ordens 
sagradas, foi mandado para um campo de 
batalha, no fim do mundo, onde a Fé está 
ameaçada de periclitar.

— E que poderia eu fazer de útil diante da 
enormidade da missão? Nada! E que poderei 
eu fazer de nocivo, com esta conduta que os 
irmãos me reprovam?  Também, nada!

— Subestimas as lições do exemplo? Os 
seculares tomam-nas dos sacerdotes e os 
gentios as de todos. Já não és criança, teu 
rosto sofrido e teus olhos pisados denunciam 
que a carcaça está prestes a ceder aos 
continuados desregramentos que, nesta 



loucura que te acometeu, confundes com 
gozos.

— Se é uma loucura, minha responsabilidade 
diminui, talvez desapareça.

— E como te apresentarás diante de Deus, no 
dia do Juízo?

— Irei pela mão de Santo Inácio,fundador da 
Ordem.

Nóbrega alarmou-se:

— Nessas palavras haverá, porventura, uma 
acusação?

— Não. Longe disso. Há apenas a confissão de 
um mortal que se sente sem coragem para 
enfrentar a Justiça Divina.

— Por que julgas Inácio tão forte?

— Pelo que sei. Só em Portugal, com algumas 
centenas de milhares de habitantes, já se 



contam inúmeras vítimas.

— Ele salvou o que devia ser salvo. E tu não 
queres ser salvo, também?

— Prefiro isto aqui. Num tempo de ódios 
espantosos, prefiro o amor que, talvez, não 
mereça tal nome. Entre estas moçoilas 
brasílicas, algumas "san tam fremosas que 
nam hão nenhuma inveja das da Rua Nova, 
em Lisboa..."

— Estás raciocinando com a protérvia e o 
cinismo dos maiores réprobos. Se estivesses 
no Reino, talvez fosses alcançado...

— Bem o sei. É por isso que cá estou. Nem lá 
botarei os pés. Quando morrer, serei 
enterrado aí no terreiro e as belas dançarão e 
cantarão sobre meus ossos. Cada nação, cada 
época, cada raça, têm a sua civilização. Eu 
prefiro esta. É mais bela e muito mais 



humana.

Nóbrega fixou-o:

— E o Inferno?
Siricaia riu:

— Ora, o Inferno pode ser um equívoco.

— Sabes perfeitamente que o pecado mortal é 
uma grave ofensa contra Deus e, como a 
gravidade da ofensa aumenta na proporção 
da dignidade da pessoa ofendida, resulta que 
o pecado contra Ele tem infinita gravidade, 
porque Deus é infinito. O pecador faz jus a 
uma pena, sanção ou castigo infinito na 
duração, ou seja, eterno.

— O pecado mortal não representa uma 
ofensa contra Deus, mas contra a própria 
pessoa que o comete. E não há pai, por 
desnaturado que seja, capaz de condenar um 
filho aos tormentos eternos. Como vês, eu sou 



mais religioso que tu, pois não acredito nas 
coisas lamentáveis que atribuis a Deus...

— Vade retro, Satana!

Siricaia acabou por se sentir enfarado com 
aquela teimosia do grande apóstolo. Pediu-
lhe em boas palavras que, se quisesse voltar, 
as portas estavam abertas, mas não lhe 
falasse mais naquele assunto. E, como o 
padre teimasse, ele foi mais franco:

— Chega. Se voltares por aqui com a ideia de 
me resgatar a alma, não sei o que faça. Estás 
vendo aquela maça no canto?

Manuel da Nóbrega, vendo o homem tão 
exaltado, tomou do bordão e retirou-se. No 
acampamento, não falou a ninguém sobre o 
assunto. Ninguém lhe fez perguntas. E o 
tempo passou. Só mais tarde, o tresmalhado 
Siricaia, talvez na hora extrema, com medo 
das ameaças do Céu e dos horrores do 



Inferno, voltou ao aprisco, tornando-se — no 
dizer do cronista da Companhia — um 
exemplo de honestidade, um raro espelho de  
virtude.

Com João Ramalho, um pobre degredado, 
não foi invocada a mesma doçura. Não 
procuraram encaminhá-lo, no caso de que ele 
verdadeiramente o precisasse, o que não se 
provou. Excomungaram-no por pecado de 
mancebia, sendo o seu crime infinitamente 
menor que o do convicto Siricaia, um "dos 
mais nobres desta terra". E, sem nenhuma 
consideração, expulsaram-no da capela que 
ele próprio, Ramalho, havia feito construir!



XXI - A missa consagrante 

Foi um dia diferente, tão diferente que ficou 
na História. O verão estava em meio, com o 
céu de azul intenso, com as nuvens 
acumuladas na fímbria do horizonte, com o 
zunido de todas as cigarras.

Isso se passou nos campos de Piratininga, 
num espigão coberto de barba-de-bode, que 
descia em barrocas para o vale do 
Tamanduateí. Nesse espigão, havia uma 
árvore alta, de copa esgalhada, mas tão 
viçosa e escura que parecia ter rapado todo o 
verde e toda a umidade que havia a cem 
braças em redor, nos capinzais esturricados.

Perto da árvore, haviam construído um rancho 
de 14 pés de comprimento por 10 de largura, 
coberto de folhas de guaricanga. Servia ao 
mesmo tempo de residência ao padre Manuel 
de Paiva e seus doze companheiros, assim 



como de colégio e igreja.

Naquele dia 25 de janeiro de 1554, a colina 
fora tomada por centenas de índios das 
redondezas, muitos dos quais frequentavam a 
escola do Padre Mestre. Padre Mestre era 
uma figura encantadora. Chamava-se José de 
Anchieta. Nascera a 7 de abril de 1534, em 
Tenerife, capital das Grãs-Canárias, 
pertencentes à Espanha. Naquele tempo, 
ainda não contava vinte anos, nem tinha 
recebido todas as ordens sacras. Mas era 
poeta, compunha autos religiosos em língua 
tupi e os fazia representar pelos seus alunos, 
para melhor lhes ensinar os mistérios de Tupã 
e de sua Santa Família, que constituíam a 
religião dos caraíbas.

Era dia de São Paulo, um judeu que fora 
legionário romano e, como tal, perseguira os 
cristãos. Sua conversão se dera na Estrada de 
Damasco, quando Jesus, morto em 



Jerusalém, lhe aparecera no fulgor de um 
raio, para lhe perguntar:

— Por que me persegues, Saulo?

Quando tocou o sino alegre, pendente de um 
jirau, ao lado do rancho, apareceu o padre 
Manuel de Paiva, ostentando os paramentos 
rituais. Ele ia celebrar a missa consagrante da 
fundação do novo colégio. Lá entraram 
Tibereçá, com seus familiares, entre os quais 
Isabel, mulher de João Ramalho; Piquerobi, 
cacique de Ururaí, cuja filha, batizada com o 
nome de Antônia, tinha casado com Antônio 
Rodrigues, dos primeiros portugueses 
chegados; Caiubi, cacique de Jeribatiba, que 
diziam contar cerca de 130 anos, e sua gente.

Cá fora, em pé, de cócoras, sentados ou 
deitados ao sol sobre a macega amarelada, 
onde apontavam formigueiros e cupins, 
estendia-se a turba procedente das aldeias 



próximas. De Santo André, iam chegando os 
europeus e índios catequizados. Alguns 
mamelucos não quiseram imiscuir-se com a 
gentarada festiva — ficaram à distância, 
deslumbrados pelo aparato, mas indispostos 
com o caminho que os acontecimentos 
estavam tomando:

— Eles querem fundar um império teocrático 
nestas terras, mas eu ainda os acabo a 
flechaços!

Depois da solenidade religiosa, a multidão 
derramou-se pelas bandas do Anhangabaú, 
do Tamanduateí, da Tabatinguera, do 
Caguaçu, de Santo André.

Os jesuítas, por sua vez, recolheram-se ao 
rancho de pau-a-pique e, depois de ligeira 
refeição, entregaram-se a suas tarefas, que 
não eram poucas. Médicos de almas e de 
corpos, uns foram visitar os seus doentes, 



outros foram levar assistência espiritual a 
índios catequizados, que se encontravam às 
portas da morte.

Padre Mestre, porém, ficou no rancho, pois a 
sua escola estava deserta naquele dia 
santificado. No canto, à esquerda, clareada 
por uma janelinha mal construída, estava a 
mesa à qual ele se assentava durante as 
compridas lições de catecismo. Voltou para 
lá, pôs em ordem os objetos que encontrou. 
Depois, colocou em seu lugar o tinteiro de 
larga boca, alisou a pena de garça, que ele 
próprio havia pacientemente aparado, foi 
buscar as quartilhas de papel e nelas 
procurou o título: “Arte de Gramática da 
Língua mais usada nas costas do Brasil”. 
Ajeitou-as e, então, molhou a pena na tinta, 
acomodou-se na cadeira e pos-se a escrever, 
a escrever.

Lá de fora, chegavam os gritos dos 



passarinhos na árvore copada, o trisso das 
perdizes por entre as toucas de barba-de-
bode, o estrídulo harpejar das cigarras no 
mormaço. Só acordou do trabalho, quando, 
ao declinar da tarde, a janelinha escureceu e 
ele não pôde mais distinguir as palavras que 
ia lançando no papel.

Nesse ponto, ouviram-se passos e a esteira, 
que vedava a porta do rancho, moveu-se. 
Entrou um familiar da Ordem, magríssimo, 
pálido, de olhos oblíquos e foi procurar a 
rede, para descansar.

— De onde chegas, pobre leigo, assim 
estropiado?

— De Santo André.

— Foste lá catequizar os índios, dar socorros 
religiosos aos homens e mulheres da vila?

— Não. Isso é para vós, que sois vinho de 



outra pipa. Fui fazer política. Minha reza é 
trançar pauzinhos. Depois de duas horas que 
lá passei, o "Excomungado" deve sentir-se 
ainda mais aluído. Ele e seus "ramalhos" de 
má morte já podem considerar-se atirados 
por terra!

— E que dizem eles?

— A lenga-lenga de sempre. Que a doação 
feita por Dom João III a Martim Afonso 
estipulava que, por dentro de terra firme, 
pelo sertão, não poderiam ser feitas vilas a 
menos de seis léguas de distância uma da 
outra, sem licença prévia. Nós, porém, de 
caso pensado e com o apoio do Rei, só para 
aniquilar aquele herege e seus mamelucos, 
viemos fundar a três léguas de distância este 
colégio, semente de futura vila. 
Compreende?

— E agora?



— Agora, estamos trabalhando em Santo 
André e em Lisboa, a fim de mudar o foral da 
vila da Borda do Campo para a futura vila dos 
campos de Piratininga.

Quando Anchieta olhou para a rede, o leigo 
já dormia, mas, dormindo, roncava 
beatificamente.

Escurecia. Então, Padre Mestre foi ao 
pequeno altar, ajoelhou-se e entregou-se às 
suas profundas preces de louvor à Virgem 
Maria.



XXII - “Santa Curuçá rangaua recê” 

Santo André entrara em rápido declínio. A 
imposição de Aberébebê a João Ramalho, 
para que rompesse com a índia Isabel, 
companheira de tantos anos e mãe de seus 
filhos, fizera-o sofrer mais do que se podia 
esperar de um aventureiro de quem se dizia 
"por muitos crimes infame". E o pior era que 
ela, a doce Potira, tornando-se cristã, aos 
poucos foi-se transformando. Chegara por fim 
a abandonar a vila, indo morar com o pai, 
Tibereçá, que se havia transferido com sua 
gente para o vale do Anhangabaú, a fim de se 
sentir mais perto do colégio dos padres.

A excomunhão começara por lhe destruir a 
família, que já durava cinquenta anos: a 
mulher abandonou a casa, e os filhos 
rebelaram-se contra os parentes e os caraíbas 
que criavam tal situação. Os mamelucos 
voltavam-se contra a catequese e, quando 



algum jesuíta os ameaçava com o poder da 
Ordem estabelecida na Península e que 
podia estender-se até aquelas terras, 
retrucavam:

— Se cá vier, eu acabarei com ela a flechaços!

Mas o número de cristãos multiplicava-se por 
toda parte e, a começar pelos pacíficos 
guaianás, a situação de Alcaide 
excomungado, lembrada incessantemente, 
criava-lhe obstáculos terríveis. As palavras dos 
catequistas calavam fundo em suas almas. E, 
em Santo André, tinham ainda maior 
repercussão, pois era uma vila de cristãos — 
na frase do Provincial — onde todos os cristãos 
desejariam ir viver, se lhes dessem licença.

A maior parte da população constituía-se de 
portugueses e índios catequizados, gente 
cujo nível intelectual correspondia ao da 
Península que, por aquela época, estava 



alumiada pelas fogueiras em que se 
queimavam hereges. Era natural, pois, que 
muitos moradores da Borda do Campo 
desejassem mudar-se para Piratininga, onde 
havia portas que se comunicavam com o Céu.

Daí, aqueles abaixo-assinados dirigidos à 
regente D. Catarina, em Lisboa, e ao terceiro 
Governador-Geral, Mem de Sá, na Bahia, 
solicitando a incorporação de Santo André a 
São Paulo, por ser lugar mais forte e 
defensável tanto dos contrários como dos 
nossos índios, como ainda por "muitas outras 
coisas que a eles e a nós moveram."

Os índios, incessantemente trabalhados, já 
não inspiravam total confiança. E quanto a  
"muitas outras coisas" não havia dúvida de 
que se tratava da assustadora figura do 
excomungado, naqueles dias em que os 
inacianos já tinham alcançado quase 
inteiramente o domínio espiritual da 



Capitania. E, para eles, não havia sutilezas de 
separação: onde não eram os únicos a 
mandar, proclamavam-se ferozmente 
perseguidos.

Ao mesmo tempo, os engenhos de São 
Vicente, com seus grandes canaviais, 
moendas e tachos a ferverem dia e noite, 
alimentados a lenha, necessitavam de braços 
— prometiam altos salários e mandavam 
agentes desencabeçar os europeus de Santo 
André. Isso sem falar nos moradores que, de 
acordo com a deliberação de D. Ana 
Pimentel, esposa e representante do 
donatário da Capitania, em 1554, 
abandonavam o burgo ramalhense e 
penetravam no sertão, à cata de ouro e 
pedras preciosas para depois “resgatar” com 
os do litoral.

O beirão, sentindo-se impotente para lutar 
com tantos inimigos, até mesmo no recesso 



de sua família, de sua casa, acabou por cruzar 
os braços diante dos parentes mais chegados, 
que pediam mudança de Santo André para 
São Paulo.

Nesses dias de terrível desânimo, dirigia-se 
ele para o vale do Anhangabaú, a fim  de 
visitar Isabel. A taba do sogro não se parecia 
com a de Inhapuambuçu, tão cheia de doces 
lembranças. Já apresentava alguma coisa de 
granja peninsular. A oca começava a ser casa, 
embora humilde. A ocara já tinha muito de 
terreiro, onde se viam homens afiando 
machados e foices, mulheres ocupadas em 
trabalhos domésticos. Caminhou para os 
fundos, onde se recolhera a esposa.

Naquele exílio voluntário, talvez para livrá-lo 
de sua presença pecaminosa, responsável 
pela excomunhão, a pobre velha gastava os 
dias em preces e atos de caridade. Viu-a 
ajoelhada diante do Crucifixo, alumiado por 



minúscula lamparina. Estacou à porta, 
indeciso, e chamou:

— Potira!

Ao ouvir seu nome de donzela, Isabel 
surpreendeu-se. Mas, ao deparar com o 
marido em pé no limiar, exclamou:

— Não quero mais te ver! Volta para a terra 
dos hereges!

— Mas Potira, só por que eles nos impõem. . .

A índia reagiu:

— Não! Nunca mais me procures! Volta para 
lá!

Diante de tal obstinação, o marido inclinou a 
cabeça e voltou pelo mesmo caminho.

Tempos depois, informado de que ela 
passava mal, voltou à aldeia do Anhangabaú. 
Foi encontrá-la deitada sobre umas esteiras, 



as mãos postas, os olhos em alvo. À sua 
cabeceira, de cócoras, estava um padre a lhe 
receber a confissão:

— Santa Curuçá rangaua recê!

E, com as mãos ósseas, fazia o pelo sinal.

Ao ver o marido, ainda teve forças para 
mandá-lo embora. Ramalho afastou-se com 
passos indecisos. Talvez estivesse chorando. 
Mas, repondo-se, caminhou para a porta, 
ganhou o campo e perdeu-se para as bandas 
da serra e do mar. Seu corpo gigante parecia 
carregar enorme peso — ia arcado, passos 
bambos, olhando fixamente para o chão.

Sentia-se arrasado. Na Câmara, coleavam as 
correntes desagregadoras. A capela não tinha 
pároco. Os padres  de São Paulo já não iam a 
Santo André. E surpreendia cochichos, 
naturalmente falavam da sua excomunhão. E 
o Alcaide, com o inferno na alma, já não 



opunha resistência, assinava tudo, fosse o que 
fosse.

Certo dia, chegou um mensageiro das bandas 
de São Paulo:

— Isabel, tua mulher, mãe de teus filhos, 
morreu ontem — enterraram-na nos fundos da 
casa, debaixo do pé de manacá.

Então, o Alcaide sentou-se, atirou os braços 
sobre a mesa, deitou neles a cabeça e 
chorou. Sem saber por que, lembrou-se 
daquela flor que Potira, havia tantos anos, lhe 
deixara entre os dedos adormecidos, ao 
partir de Engaguaçu. E murmurou:

— Manacá... Manacá... Mor de amor, flor de 
veneno...



XXIII - Adeus, Santo André! 

O trabalho silencioso e tenaz dos inimigos, 
fosse na Península, na Bahia, em São Vicente, 
ou em Santo André, produziu os desejados 
frutos: João Ramalho, príncipe do planalto, 
que poderia ter sido rei, estava de costas.

Mem de Sá, terceiro Governador-Geral, era 
um clérigo sem batina. Desembarcando na 
Bahia, não se dirigiu ao palácio instalado à 
sua espera: recolheu-se ao convento, meteu-
se numa cela e de lá, orientado pelo seu 
diretor espiritual, iniciou a administração que, 
na realidade, foi muito proveitosa para a 
Coroa. Lutou contra os calvinistas da França 
que aqui se instalaram e contra os hábitos 
pagãos dos índios.

Em meados de 1560, a pedido dos jesuítas de 
Piratininga, o piedoso Governador-Geral 
mandou uma ordem a João Ramalho para 



que abandonasse a vila e incorporasse sua 
gente aos moradores de São Paulo. Essa 
medida já era esperada. E o que restava da 
população, diante da ameaça de muitas 
partes e dos boatos que corriam, soprados 
não se sabe por quem, apressou-se em se 
mudar para a aldeia nascente de Piratininga, 
que só depois disso tomou incremento.

Durante dias, formou-se um vagaroso carreiro 
de retirantes entre a porta defendida de 
Santo André e o Pátio do Colégio. Viam-se 
homens de sapicuá, um saco para a frente e 
outro para trás, apoiados no bastão, 
conduzindo o pouco que possuíam para a 
nova aldeia. Muitos andrèenses partiam com 
a vara às costas, equilibrando dois cestos de 
taquara, um em cada ponta. Índios 
catequizados levavam todos os seus haveres 
num embrulho amarrado por cipós imbés, no 
alto da cabeça. Seguiam-nos as mulheres, 



carregando o arco e as flechas, e os curumins, 
arrastando uma cotia domesticada. Moças 
núbeis seguiam rindo com os namorados. 
Velhos, que mal podiam mudar os passos, 
punham-se de cócoras e descansavam 
longamente à sombra dos jacatirões.

Ali, surdiu do mato Francisco Pires, tangendo 
pela frente seus bois e vacas, que batiam com 
a cauda nas ilhargas, para afugentar as 
mutucas. O gado atardava-se no caminho, 
retouçando as ervas da trilha, ou metendo as 
ventas cheias de fungadelas nas águas 
espertas, que brotavam dos barrancos, 
formando córregos.

Velhas em grupos traziam às costas samburás 
com os guardados caseiros. Não raro, tiravam 
o rosário e, à medida que caminhavam, iam 
movendo a boca murcha, em orações. E as 
meninas, divertidas com o longo passeio, 
corriam de uma banda para outra, a colher 



capetingas, juás e ferrabois.

Lá vinha o Pêro Galego, conduzindo a 
porcada. Dois cevados, uma porca 
magríssima e múltiplos leitõezinhos que, 
assustados por qualquer coisa, sururucavam, 
grunhidores, pela capoeira, dando ao 
porqueiro e sua gente um trabalhão para 
agarrá-los. Isso era feito com muitos gritos, 
pragas cabeludas à moda de Ourense e 
risadas de rebentar a corda que lhes sustinha 
as pantalonas.

Alguns mocetões, os dorsos nus e 
espelhantes de suor, transportavam cochos, 
gamelas e tipitis dos farinheiros. Outros 
tantos se arcavam ao peso da roda de 
madeira, circundada de ralo com que se 
ralavam as mandiocas para a fabricação da 
farinha. E homens forçudos, como se 
estivessem a divertir-se, rolavam o tacho de 
cobre que, ajustado à boca de um forno 



baixo, servia para cozer a farinha, movendo-a 
de um lado para outro, escaldante, com os 
ágeis cuités.

Simão Jorge, de pouquíssimas letras, escrivão 
da Câmara, inabilitado por falta de 
"conhecimento", trazia os objetos que, nos 
dias de ajuntamento, eram postos sobre a 
mesa maior: o livro de atas, quartilhas de 
almaço, tinteiro de barro vidrado, pote de 
areia que servia de mata-borrão e um lote de 
penas de ave, bem aparadas para a escrita.

Sebastião Rodrigues, que nas atas aparece 
como Bastião Roiz, ajudado por alguns 
latagões, transportava o pelourinho da vila, 
feito com duas ou três pranchas, que fora 
erguido a 7 de setembro de 1555, diante da 
casa da Câmara. No entanto, como 
sobreviessem dificuldades, parece que o 
mestre de obras o mandou retirar e disso 
decorreram medidas enérgicas. Onde se viu 



uma vila sem pelourinho? Por fim, descobriu-
se que o pelourinho fora queimado. E o 
Bastião Roiz e seus sócios o levavam agora 
para São Paulo, mais como símbolo da Justiça 
do que como poste, destinado a expor 
criminosos, na praça pública. Mas assim 
mesmo, segundo parece, o pelourinho de 
Santo André foi logo erguido diante do 
Colégio dos Padres, na nova vila.

Quanto à forca, não foi encontrada para a 
viagem. Fora várias vezes erguida e outras 
tantas derrubada. Naturalmente pelos que 
nela viam o remate de suas existências "sem 
peia, nem freio". Em São Paulo, quatro anos 
depois da mudança da gente de Santo André, 
o procurador requereu que se levantasse "a 
forqua a custa de quem de direito fôr". Sua 
crônica foi longa, atormentada e difícil.

Aquela gente, que se mudava de vila, 
caminhava devagar, descansando um bocado 



em cada sombra, debaixo de cada árvore, 
bebendo água fresca em todos os olhos 
d'água que encontrava no percurso. E a 
mudança levou alguns dias.

Na povoação de São Paulo, os retirantes 
hospedavam-se às pressas nos ranchos dos 
amigos e conhecidos. Surgiram muitos 
casebres nas barrocas do Tamanduateí, do 
Anhangabaú, ou nas descidas da 
Tabatinguera.  Improvisaram-se hortas, 
quintais de criação e, pelas vizinhanças, onde 
havia gente amontoada, sem abrigo, 
apareceram moleques a vender beijus de 
goma e de tapioca.

João Ramalho foi dos últimos a abandonar 
Santo André. Já à porta, transpondo a 
trincheira, viu o irmão-leigo a conversar num 
grupo de homens que preparavam a carga 
para transportar.



— Que quererá mais de nós aquele intrigante?

Saiu numa roda de mamelucos e lá foi, rumo 
de São Paulo. Devia contar, por essa altura, 
noventa anos. Estava volumoso e arcado. Mas 
ainda se locomovia com desembaraço. 
Adiantou-se pelo campo, procurando a trilha 
marcada pelos pés dos que, ao longo do 
tempo, faziam aquele caminho. Subiu pela 
colina e, quando chegou no topo, voltou-se 
para trás, a fim de olhar pela última vez a sua 
vila. Mas, quase caiu de susto!

As centenas de ranchos de taipa, cobertos de 
sapé, não passavam de uma só fogueira. 
Sobre ela, erguia-se espessa fumarada — era 
como enorme serpente fuliginosa que, 
firmando as presas no chão, retorcia a cauda 
lá em cima, no céu do crespúculo, onde 
espiavam as primeiras estrelas.



XXIV - Ouro e sangue

Desconhecem-se os primeiros tempos da vila 
de São Paulo de Piratininga como, 
igualmente, os de Santo André da Borda do 
Campo, pois as atas iniciais das respectivas 
Câmaras tiveram inexplicável sumiço.

A povoação do Colégio, administrativamente, 
só começa a viver em 1562 e isso mesmo 
como continuação de Santo André. A 
primeira sessão de que se tem a ata é a de 1.° 
de janeiro desse ano. Reúne-se na casa de 
Antonio Cubas, pois não há um paço 
municipal. As reuniões são sempre numa casa 
ou em outra. Chegou-se a reunir ao ar livre, 
pelo mesmo motivo.

Dois anos após a mudança, ainda 
encontramos o mesmo Conselho de Santo 
André, as mesmas autoridades de Santo 
André! E a figura de João Ramalho, nos 



espigões de Piratininga, parece mais 
eminente do que o fora na vila da Borda do 
Campo, a três léguas de distância!

Mas, para conservarmos a boa ordem da 
narração, ainda estamos em dezembro de 
1560, meses depois da transferência da 
população de um povoado para outro. Nesse 
mês, o governador Mem de Sá chega a São 
Vicente, depois de haver tomado e 
desmontado o Forte de Coligny, na baía de 
Guanabara, e dispersado os calvinistas 
franceses inimigos dos jesuítas, que 
esperavam opor a "França Antártica" de 
Villegaignon ao "Império Teocrático" de 
Inácio de Loiola.

O Governador-Geral, naqueles dias, já não 
pensava em Calvino, pensava em ouro. Ouro 
e pedras preciosas. O erário português, com 
a morte de Dom João III e a menoridade de 
Dom Sebastião, sob a regência de D. Catarina 



e do cardeal Dom Henrique, estava pobre a 
mais não poder. Por isso, apressadamente, 
ele galgou a Paranapiacaba, atravessou as 
ruínas de Santo André, então morada de 
ratos, cobras e morcegos, e ali pôde admirar 
a sua vitória melancólica sobre João Ramalho. 
E chegou a São Paulo de Piratininga, então já 
com o foral de vila, transferido do primeiro 
núcleo lusitano do planalto.

Aí, colhe dados sobre o pouco que se sabia 
do sertão. Inteira-se das providências 
tomadas pelos seus antecessores sobre as 
minas de ouro e prata. Organiza uma 
expedição sob a chefia do minerador Luís 
Martins, que já viera nomeado pelo Governo 
de Lisboa, e o manda internar-se no 
desconhecido, escoltado por europeus 
tirados à escassíssima população da vila.

Nessa "entrada", o aventureiro reinol chegou 
até às proximidades do Salto de Itu, mas foi 



repelido pelos índios, de lá voltando, às 
pressas, com alguns claros no assustado 
bando. Assim mesmo, se salvou a pele, foi 
porque todos iam bem providos e 
apetrechados de armas de fogo, contra as 
quais de pouco valiam, em campo aberto, as 
flechas indígenas. Mas — e isto é muito 
importante — assanhou terrivelmente os 
silvícolas contra a vila de Piratininga.

De regresso, já desanimado pelo que lhe 
sucedera no sertão, quis o acaso que ele 
passasse pelas minas do Jaraguá, ali perto, à 
vista do Colégio, de onde extraiu ouro e 
pedras verdes, cujas amostras apresentou a 
Mem de Sá. Como se deduz, Luís Martins foi 
feliz na sua entrada, mas dali por diante a 
população da vila nascente, desarmada e 
desprevenida, começou a sofrer sucessivos 
ataques dos silvícolas, até redundar no 
morticínio que se lhes seguiu.



Então, face ao perigo iminente, João Ramalho 
é nomeado Capitão-Mor de São Paulo, para 
defendê-lo. A Câmara e o povo aclamam-no. 
Outorgam-lhe os poderes indispensáveis à 
defesa do burgo ameaçado. O beirão está 
velho, mas se consola com a presença do fiel 
Caiubi, tuxaua de Jeribatiba que, pelo 
número de anos, poderia ser seu pai.

Em companhia dos caciques amigos e do 
noviço José de Anchieta, passava Ramalho as 
manhãs a percorrer os muros de taipa, os 
baluartes e guaritas, examinando tudo, 
tomando providências. Depois, de pé, no 
muro que resguardava o lado das várzeas, 
seu olhar experiente descortinava as lavouras, 
as criações, as pastagens que iam ter aos rios 
tortuosos, com árvores a se mirar nas águas 
tranquilas.

Entrincheirados os índios amigos ao redor da 
vila e os colonos europeus distribuídos pelas 



roças próximas, assentadas todas as medidas 
para sustentar aturado cerco, o Capitão não 
descansa. Ele aprendera na dura prática de 
cada dia os processos de luta do gentio e 
sabe agir com cautela, paciência, ou decisão. 
Dispõe de uma estratégia para cada 
problema. A Câmara, por seu lado, convoca 
sessões. Não raro, reúne-se no adro da Igreja 
e do Colégio. Continua a não ter casa para o 
Conselho. E dá mão forte ao Capitão-Mor da 
defesa. Em janeiro resolveu, por seu 
intermédio, mandar recolher os moradores 
de fora de portas para a vila, a fim de 
engrossar as suas forças.

Em julho, a sessão realizada na casa de um 
dos camaristas teve por fim alertar a 
população, pois estavam circulando boatos 
assustadores. Os tamoios e tupiniquins 
planejavam violento assalto à vila, para 
destruí-la e incendiá-la. Era preciso tomar 



uma providência decisiva. É que os homens, 
como de costume, teimavam em sair de 
manhã para suas roças e só voltavam ao 
escurecer. Tornava-se preciso intimar a todos 
eles e a cada um de per si para que ficassem 
na praça em perigo, prontos a pegar no 
trabuco, para defendê-la de um momento 
para outro.

E os boatos foram crescendo. Cada 
piratiningano, que chegava das localidades 
vizinhas e transpunha as portas da muralha, 
guarnecidas de sentinelas, começava por 
despejar um cesto de novidades. Os índios 
contrários, pouco a pouco, estavam-se 
reunindo numa cinta ao redor de  Piratininga. 
O Jaraguá era seu reduto principal; para a 
giba desse morro convergiam, dia e noite, as 
tribos inimigas. Os guerreiros avançavam na 
calada da noite, adiantando-se de rastros, 
carregando nas costas as armas. Dispunham 



de facões, de espadas, de punhais e até de 
armas de fogo, que os franceses, expulsos da 
Guanabara e infiltrados no sertão, lhes 
forneciam, adestrando-os ao mesmo tempo 
na arte de manejá-los. Aqueles franceses 
eram caraíbas, mas, como calvinistas, também 
estavam em luta contra os portugueses.

Durante a noite de 9, os esculcas 
piratininganos, arrastando-se cem braças para 
fora das fortificações, voltaram a correr com 
uma notícia alarmante: os contrários tinham 
erguido em alto poste uma cabaça com 
cabelos humanos, toucada de vistoso 
acangatara. Nos buracos, correspondentes 
aos olhos, nariz e boca, brilhava uma luz 
interior. Aquilo era decisivo: correspondia à 
declaração de guerra!



XXV - Assalto à vila de São Paulo 

Ao alvorecer, desencadeia-se a batalha. Um 
exército de índios de várias nações, com 
arcos, flechas, tacapes e zarabatanas, às vezes 
empunhando espingardas de pederneira, 
vem quebrar-se contra as barrocas mas, 
depois dos primeiros encontros, é paralisado 
no vale do Tamanduateí. Soa 
incessantemente a inúbia guerreira. Roncam 
os mimbis, chocalham os maracás, rufam os 
uaís, que são tambores feitos de troncos de 
árvores, cavados, com uma pele curtida, 
esticada na abertura.

A onda humana investe mais uma vez, 
barafusta pelas caiçaras, consegue subir de 
arma na mão pelos baluartes, pular para as 
trincheiras, mas vai quebrar-se no muro de 
taipa, com fisgas e seteiras, onde se abrigam 
os brancos que, a salvo da tempestade das 
flechas e das poucas balas que vêm do vale, 



podem dormir na pontaria, abatendo um a 
um, calculadamente, os contrários que, 
progredindo, se vão tornando melhores 
alvos.

O combate entra pela tarde, pelo escurecer. 
E, à proporção que o povo piratiningano 
resiste, aumentam lá em baixo os gritos, 
ameaças e pragas. Diante da inesperada 
resistência, os assaltantes, cegos de raiva, 
iniciam as vinganças. Das várzeas, onde já 
anoitece, começam a subir penachos de 
fumo. São os incêndios. Surgem fogueiras 
pela baixada e pelo pendor das colinas, onde 
havia casebres, malocas e currais. As 
plantações são revolvidas e o gado é abatido 
a flechaços.

Ao claro luar de julho, as nações 
confederadas reúnem mais uma vez as suas 
forças e arremetem, como avalancha de 
guerreiros enlouquecidos de furor, contra as 



tranqueiras de galhos secos, os baluartes de 
terra batida e os muros de taipa com guaritas 
nos ângulos. De quando em quando, ouvem-
se estrondos de bombarda diante das portas 
da praça. Fala-se em voz baixa, de boca para 
ouvido, que Cunhambebe deve andar por ali. 
É um boato assustador. Esse tamoio lendário 
se celebrizara anos antes, como aliado dos 
franceses. Sozinho, nadando, apresara uma 
lancha de guerra, apropriara-se do canhão e 
da pólvora e, assim, tornara-se invencível. 
Quando era preciso, botava a roqueira nas 
costas e disparava contra o inimigo, pois não 
só aguentava o seu peso mas também 
sustentava, quase imóvel, o poderoso 
impulso do recuo...

O boato corria entre os homens de armas. 
Mas João Ramalho e Tibereçá estavam ali 
mesmo, dando ordens, com uma calma quase 
sobrenatural.



Mulheres e crianças eram recolhidas à 
paupérrima e estreitíssima casa que, nos 
primeiros tempos da vila, reunia a Igreja e o 
Colégio. Estão de joelhos e, contritamente, 
rezam. Suplicam um milagre. Os dez padres 
sitiados multiplicam-se na noite. Fazem os 
primeiros curativos nos feridos. Nos 
momentos mais críticos, correm para as 
fortificações e, com a palavra e a ação, 
exaltam os combatentes.

A desoras, os piratininganos, exaustos e 
amedrontados pelas proporções do ataque, 
sentiram um momento de desânimo. Então, 
uma índia velha, esquelética, tendo nos olhos 
a chama da fé que faz as santas, gritou-lhes:

— Que medo é esse, soldados? Não vos 
lembrais de que estamos pelejando ao lado 
de Jesus Cristo, como pessoas que já 
pertencem ao Céu? E que os nossos inimigos 
são gentios, comedores de carne humana? 



Fazei todos o sinal da cruz, que os padres vos 
ensinaram, e, nele confiantes, acometei com 
vossas armas. E o nosso Deus nos dará a 
vitória contra os pagãos!

A velha que assim arengou era batizada e 
tinha um nome cristão que a História 
esqueceu. Era a mulher de Tibereçá, mãe de 
Isabel e sogra de João Ramalho.

Ouvindo suas palavras, os defensores do 
reduto reanimaram-se e a luta prosseguiu 
bravia. A Lua boiava no céu limpo. Sua 
claridade caía sobre a Igreja, o Colégio, o 
casario humilde do pátio, a cinta de muros, de 
trincheiras, de baluartes e paliçadas, já 
incendiadas por essa altura em alguns 
pontos.

Nas sombras, que se espichavam pela terra e 
tarjavam as fortificações, deslizavam vultos 
que não eram cobras, mas guerreiros das 



duas hostes contrárias. Quando se 
encontravam, lutavam mudamente, corpo a 
corpo, até que um deles era subjugado. 
Então, o outro levantava-se, brandia o tacape 
e deixava-o cair, com a ponta mais grossa, 
sobre a cabeça do inimigo, emplumada pelo 
cocar, e o crânio esmigalhava-se. Apenas, o 
ruído de uma cabaça que se esfacela 
violentamente e nada disso se percebia na 
confusão dos entreveros.

E as cobras humanas a deslizarem 
maciamente na sombra, que o luar projetava 
ao lado dos muros, das trincheiras, das 
estacadas. Lá em baixo, entre os assaltantes, 
formavam-se rodamoinhos mais escuros do 
que a noite e investiam contra as fortificações. 
Durante certo tempo, ouviam-se o 
entrechocar de paus contra paus, de ferros 
contra ferros, os panásios espaçados das 
armas de fogo, abrindo rombos sobre o silvo 



das flechas, o referver de gritos de incitações 
e os gemidos. "Aquilo devia ser 
Cunhambebe” — sussurravam os sitiados. Era 
o fantástico tamoio que transportava o 
canhão às costas. . .

À primeira claridade da aurora, um quadro 
desolador estendeu-se aos olhos dos 
combatentes. Nos vales e nas encostas, ainda 
fumegava, brandamente, o rescaldo das 
fogueiras, assinalando os lugares dos 
ranchos, casebres, malocas e currais. Nos 
pastos, apareciam, aqui e ali, as manchas 
ruivas e imóveis dos bois mortos. As 
fortificações estavam juncadas de cadáveres. 
Os guerreiros do burgo eram reconhecíveis, 
pois traziam algumas peças de roupa. Os 
índios atacantes não vestiam mais do que a 
tanga, o colar e os enfeites de plumas. Lá 
estavam eles, mortos, rolando pelas faldas 
dos espigões em que assentavam a Igreja e o 



Colégio, debruçados nas bordas dos 
baluartes, como imobilizados na arremetida, 
ou enredados, pendurados, nos galhos das 
tranqueiras.

Os confederados compreenderam que 
estavam vencidos. E, numa calculada 
arremetida dos piratininganos, começaram a 
ceder terreno até que, vendo-se furiosamente 
perseguidos, recuaram em tumulto. João 
Ramalho e Tibereçá, com a sua gente, 
perseguem-nos na direção do Paraíba. Nessa 
ofensiva, Vitorino, filho do Capitão-Mor da 
defesa, é ferido em combate e morto.

Martim Afonso Tibereçá, o grande chefe 
aliado, cavaleiro da Ordem de Cristo, com 
tença anual do Governo de Lisboa, é ferido e 
transportado para a vila, vindo a falecer, 
meses depois, na noite de Natal, em sua 
choupana situada onde começava a surgir o 



pátio de São Bento.

José de Anchieta, numa de suas cartas, 
consídera-o fundador e benfeitor da Casa dos 
Jesuítas, pois, havendo ajudado a construí-la 
com as suas próprias mãos e a sustentá-la nos 
primeiros dias, quando por aqui não havia 
cristãos, "agora quis Deus que nos 
defendesse e pôs em sua mão a vida de dez 
Irmãos que nos achávamos em Piratininga e 
todo o mais povo de portugueses". 



XXVI - O testamento de Ramalho 

Quase dois anos depois desses 
acontecimentos, João Ramalho ainda andava 
pelos vales do Paraíba, onde havia tamoios e 
tupiniquins. Seu nome continuava aclamado 
pela povoação nascente nos campos de 
Piratininga. A tal ponto que, nas eleições, foi 
ele escolhido para vereador, cargo de grande 
confiança dos munícipes.
Em seu retiro, nas terras pertencentes a Brás 
Cubas, onde morava em casa de um parente, 
João Ramalho recebeu a notificação e 
apressou-se em vir à vila. A viagem de Moji 
das Cruzes a São Paulo foi-lhe penosa. 
Hospedou-se nas pousadas de Lourenço 
Martins. Ali, vão procurá-lo João Fernandes, 
escrivão, e Baltasar Rodrigues, procurador, 
pedindo-lhe, em nome do Conselho, que 
assuma o posto para que fora eleito.
No entanto, o arraiano do Paraíba recusa, 



declarando-se velho e cansado. Alega já ter 
passado dos 78 anos, bem vividos e sofridos. 

Sua idade já não lhe permite viver em idas e 
vindas. Em suas palavras, sente-se, porém, um 
ressaibo de amarguras. Setenta e oito janeiros 
para o beirão não deviam ter tal importância, 
pois a sua vitalidade era extraordinária: dez 
anos antes, foi testemunhada por Tomé de 
Sousa que, assombrado, escrevera ao 
soberano português: 

"... João Ramalho, natural do termo de 
Coimbra, que Martim Afonso já achou nesta 
terra, quando cá veyo. Tem tantos filhos, 
netos, bisnetos e descendentes que ho não 
ouso de dizer a V. A. ... Não tem cãs na cabeça 
nem no rosto e anda nove léguas a pé antes 
do jantar". 

Também ali perto vivia aquele cacique Caiubi 
que, de tão idoso, já não tinha luas para 



contar.  Diziam-no de 130 anos.
Na realidade, talvez João Ramalho não 
tivesse, nesses termos precisamente, aludido 
à sua idade. Talvez houvesse dito que, há 
setenta e oito anos, "andava por estas terras"; 
isso estaria mais conforme com a sua 
declaração posterior, documentada. Tanto 
mais que nem todos os historiadores estão 
concordes quanto ao número de anos por ele 
invocados para se eximir ao cargo que já não 
o interessava. 

Sentia-se amargurado. Preferia passar o resto 
da vida numa região isolada, num sertão 
infestado de índios contrários. A julgar pela 
ata da sessão de 15 de fevereiro, poderia 
tratar-se de um degredo. Essa palavra fora 
riscada, emendada, complicada. Se não 
degredado, pelo menos afastado da vila que 
se enchia de fidalgos importantes. Seu auxílio 
fora decisivo para a Coroa, para os próprios 



padres. O cronista da Companhia, um século 
depois, ainda se atirava ferozmente à sua 
memória, ao comportamento de seus filhos e 
netos. A política de certos reinóis para com 
ele, desde os primeiros tempos, parecia ter 
sido essa: utilizar-lhe o prestígio, a 
experiência, a lealdade sem limites, mas 
combater ao mesmo tempo a sua misteriosa 
pessoa e os seus incríveis mamelucos, que se 
julgavam donos da terra, que se mostravam 
desaforados e brigões.
Já não se necessitava tanto da sua presença. 
Ele, por seu lado, nunca precisara de 
ninguém, exceto daquela doce Isabel, que lhe 
haviam tirado e que agora dormia para 
sempre, sob um florido pé de manacá. Morto, 
também, estava seu filho Vitorino, na luta 
contra os inimigos da vila, entre os quais 
contava parentes e companheiros 
desgostosos com o aniquilamento de Santo 
André. Igualmente, Tibereçá estava morto. O 



poderoso chefe guaianá que não só lhe 
salvara a vida, quando fora o primeiro branco 
a galgar a serra, mas também, por nímia 
grandeza de alma, lhe dera por esposa a 
graciosa filha. As pessoas mais queridas já 
estavam mortas. E os vivos, apesar das 
demonstrações de entusiasmo, não tinham 
por ele o carinho que tanto merecia. Em 
longuíssima existência nestas terras, tinha 
aprendido com os silvícolas aquela 
desconfiança sempre alerta que os levava a se 
deitar no mato para escutar o chão e 
averiguar se vinham inimigos no seu encalço. 
As filhas estavam amparadas. Tinham-se 
casado havia muito. Seus filhos e netos já 
constituíam boa parte da sociedade, que 
brilhava no fim do século. E, como tivesse 
outra maneira de pensar e de sentir, o 
patriarca quase centenário começou a julgar- 
se demais, num mundo diferente. Não queria 
ser uma petra scandali para os nomes que, 



por suas alianças, vinham surgindo de 
geração para geração. Eram os Camacho, os 
Luís, os Carvoeiro, os Bueno, os Camargo, os 
Grou, os Grã, os Ferreira, os Preto, os 
Monteiro, os Dias, os Gago, os Álvares, os 
Rodrigues, os Gonçalves, os Castanho, os 
Pacheco, os Pires, os Torres, os Cunha, tantos 
outros. Dali a pouco, começaria um século 
novo, resplandecente de heroismo e de 
glórias. 

João Ramalho sentiu-se um sobrevivente no 
mundo novo que já não era o seu. No dia 
seguinte, tomou o bordão, chamou Sebastião 
e ambos partiram no rumo do Paraíba. Não 
mandou notícias, não pediu notícias dos que 
tinham ficado. Lá, no alpendre da casa do 
neto Sebastião, havia uma rede só para ele. 
Três vezes por dia, a bondosa Filipa, esposa 
do mameluco, ia levar-lhe a comida. E o velho 
andava por ali, absorto, pensando em coisas 



distantes. Quando chegara, o casal tinha uma 
filhinha de colo. E os anos foram passando. 
Um dia, admirou-se ao ver uma mocinha lhe 
trazer a refeição:
- Zabelinha, como você está crescida! 

No dia seguinte, João Ramalho e Sebastião 
partiram para São Paulo de Piratininga. 

Hospedaram-se nas pousadas de um 
conhecido. Depois de uma semana de 
descanso, em que ele pôs os papéis em 
ordem, dirigiu-se ao 1o Tabelião de Notas da 
vila, perto da Tabatingüera. Era a casa de 
Lourenço Vaz, que exercia essas funções. 

O notário, prevenido de véspera por 
Sebastião, estava pronto para averbar o 
testamento. Lá estavam sentadas no banco 
quatro testemunhas, das pessoas mais antigas 
e respeitáveis da povoação. E, com elas, o juiz 
ordinário, Pedro Dias. O testador sentou-se 



numa tripeça junto à mesa. Lourenço Vaz 
instalou-se no posto que lhe competia, 
arrumou as quartilhas de almaço sobre a 
mesa, diante de si, molhou a pena de pato no 
tinteiro e foi escrevendo... 

Aos três dias do mês de maio de 1580 anos da 
era de Nosso Senhor Jesus Cristo, perante
mim, tabelião, Lourenço Vaz do 1o Ofício de 
Notas, na presença de Pedro Dias, Juiz 
Ordinário e de quatro testemunhas, diz João 
Ramalho natural de Vouzela, comarca de 
Viseu, Província da Beira, Portugal, filho de 
João Velho Maldonado e de Catarina Afonso 
Belbode, casado na terra com Catarina das 
Vacas, que já se encontra por estas terras há 
noventa anos. 

O tabelião escrevia, escrevia, João Ramalho 
esperou que ele escrevesse e depois retomou 
o fio das suas declarações:
— Diz que se encontra por estas terras há 



noventa anos... 

E o testamento prosseguiu correto, legal. Por 
ele se comprovava que João Ramalho 
chegara ao Brasil antes de Cabral, antes 
mesmo de Colombo ter aportado a 
Guanaami, nas Antilhas. Mas, por ser de suma 
importância histórica, sumiu. O caderno 
rubricado por João Soares, em cuja página 10 
fora averbado o testamento de João 
Ramalho, tomou o caminho ignorado de 
outros papéis do século XVI, que poderiam 
fazer luz sobre os primeiros tempos de São 
Vicente, de Santo André e de São Paulo. Os 
estudiosos sabem de sua existência, através 
das informações de Pedro Taques, de Frei 
Gaspar da Madre de Deus e de uns 
translados, que pertenceram ao arquivo de 
José Bonifácio.



XXVII - O jequitibá fulminado 

Quando João Ramalho e Sebastião chegaram 
a Moji das Cruzes, as vinte famílias do 
povoado estavam reunidas no terreiro, 
assustadíssimas: os tupiniquins andavam pelo 
vale do Paraíba assaltando as roças, levando 
consigo mulheres brancas e escravaria. O 
mameluco sentiu-se arrasado:

— Meu Deus! Que será feito de Filipa e de 
Zabelinha?

Como louco, sem mais cuidar do velho, saiu a 
correr, tomando o caminho que levava às 
suas pousadas, a duas léguas, numa curva do 
rio. Chegou à noitinha. A cem braças de 
distância, parou e escondeu-se. Depois, por 
entre a galharia escura, lobrigou uma luz. Era 
a candeia que os da casa mantinham, 
habitualmente, na varanda, até a hora de se 
recolherem.



Mas o mameluco fora criado naquela vida 
incerta e rodeada de perigos. Esperou um 
pouco e, não ouvindo nada de suspeito, 
dirigiu-se ao casebre, onde moravam quatro 
índios de confiança. Eles estavam sentados ao 
pé do fogo e conversavam, calmamente. Não 
sabiam de nada.

Então, dirigiu-se por entre a folhagem alta das 
manivas, do milharal e do canavial e chegou 
ainda assustado ao terreiro. Espiou por uma 
fresta da janela. O lampião ardia sobre a 
mesa de jantar. Filipa arrumava as vasilhas no 
armário, Zabelinha, recostada na rede, 
ocupava-se em seus trabalhos de agulha. 
Bateu à porta, ouviu o correr das trancas, o 
afastar das escoras e entrou.

— Veio  sozinho? Onde ficou seu João?

Sebastião contou o susto por que passara e, 
colocando ao alcance da mão as armas de 



que dispunha, para o caso de alguma 
surpresa, pôs-se a narrar os episódios da 
viagem:

— João Ramalho, aquela manhã, sentiu-se 
mais doente e teve receio de morrer sem 
tomar algumas providências. Daí a sua 
viagem a São Paulo. Lá chegando, tratou de 
fazer o testamento, distribuindo os haveres 
entre os parentes. E lembrou-se de nós, 
Filipa! Legou-nos terras e dinheiro! Quando 
ele fechar os olhos, ficaremos com o pão 
assegurado! Quiseram que ele aceitasse o 
cargo de vereador, mas recusou. No dia 
seguinte, de manhã, pusemo-nos a caminho, 
de volta. Mas vovô já não é o mesmo. Quando 
anda, arrasta os pés...

Um clarão acobreado entrou pelas frinchas 
das portas e janelas, seguido de pavoroso 
estrondo.



— Desde cedo estava ameaçando trovoada... 
Um solão brabo!

— Mas conte o resto, Bastião.

— Quando chegamos no povoado de Moji e já 
íamos tomar o caminho de casa, vimos um 
ajuntamento perto da capela. Que seria? O 
Jorge Cunha chegou e disse que os índios 
estavam atacando as fazendas do vale, 
incendiando as casas e levando para o mato 
as mulheres brancas, os guaianás do serviço e 
o gado. Fiquei atarantado e deitei a correr 
para cá. Felizmente...

— E ele, o coitado do velho?...

— De certo, alguém de Moji lhe deu pouso. 
Amanhã bem cedo toco para lá, a fim de 
trazê-lo para casa.

Novo clarão, novo estampido e o aguaceiro 
desabou. Choveu torrencialmente a noite 



toda. Com a gritaria da criação no terreiro, 
Sebastião levantou-se e foi dar ordens aos 
índios. Quando voltou, a mesa estava 
arrumada. Tomou a malga de leite com 
farinha de milho e pôs-se a caminho, à 
procura do avô.

O mato apareceu-lhe encharcado. Os 
córregos tinham-se transformado em riachos. 
As untanhas berravam nos brejais. Bandos de 
macacos pulavam a dar guinchos nas árvores 
altas. Caças desorientadas atravessavam o 
caminho, em busca de lugares mais seguros. 
Meia hora depois, chegou ao rancho do índio 
Piraquara, que armava covo à beira do rio e 
trocava o pescado por mantimentos de que 
precisava.

— Compadre, venha ver! — gritou-lhe o índio.

Sebastião entrou. No meio do rancho, 
deitado numa esteira, perto da tacuruba, jazia 



João Ramalho. Correu a examiná-lo. Parecia 
um cadáver. Tinha o rosto arroxeado e 
tumefacto, os olhos abertos, as mãos lívidas.

— Está morto!

— Ontem ele ia por aí, mas rolou no caminho. 
Então, eu o recolhi, certo  de que compadre 
Sebastião viria buscá-lo.

O branco tirou o chapéu, coçou a cabeça, 
atrapalhado, e depois tomou uma resolução:

— Piraquara, fique aqui, que eu vou chamar 
algum vizinho!

O índio acocorou-se ao pé do velho, o 
mameluco saiu quase a correr pela trilha 
coberta de água. Mas estiava. O vento varria 
as nuvens pejadas de chuva. Um solzinho 
arisco alumiava por vezes as poças.

já perto do povoado, encontrou dois padres 
que, tendo passado a manhã em Moji, 



regressavam a São Paulo. Saudou-os e falou:

— João Ramalho, meu avô, morreu!

Os mamelucos não eram bem vistos, mas 
aquele que ali estava, grisalho e aflito, 
inspirava confiança:

— Onde morreu?

— No rancho do Piraquara, daqui a uma légua.

— Os religiosos trocaram algumas frases entre 
si. Depois:

— Vamos até lá, enfim... É um pobre velho que 
sempre viveu entre os índios; jamais quis 
nada de nossa ajuda e ministério.

Assentaram em acompanhar Sebastião e lá 
foram. Mas, de quando em quando, 
espiavam-no de esguelha, para averiguar se 
aquele "mau fruto de árvore ruim" escondia o 
propósito de assassiná-los...



Chegaram, alfim, ao rancho do Piraquara. Um 
dos clérigos, mais animoso, correu a auscultar 
o réprobo e concluiu que ele não estava 
realmente morto. Tomou da lancêta trazida 
para tais ocasiões, sangrou-o no braço. O 
sangue negro brotou com certa dificuldade, 
pois parecia grosso e depois esguichou do 
corte, formando uma poça no chão, a qual 
pouco a pouco se foi coagulando.

Descongestionado, o doente pôs-se a 
mastigar em seco e tentou falar, mas não 
conseguiu. Então, mergulhou num sono 
reparador, respirando compassadamente.

— Com a graça de Deus, está salvo!

Os clérigos debruçaram-se sobre o homem 
adormecido e, segundo afirmaram depois, 
confessaram-a absolveram-no de seus 
incontáveis pecados. Mas entardecia. Foram à 
porta do rancho e, como o tempo já tivesse 



levantado de todo, puseram-se a caminho. 
Sebastião acompanhou-os até à primeira 
curva, descobriu-se e desejou-lhes boa 
viagem.



XXVIII - E prosseguiram no caminho…

João Ramalho acordou alta noite, com sede. 
Sebastião, cansadíssimo, dormia 
profundamente, ressonando. Piraquara, que 
tinha sono leve, levantou-se, foi buscar a 
porunga e deu-lhe uma cuia de água.

— Dormi muito, não?

O índio achou mais prudente não responder.

Ele virou para o canto e adormeceu de novo. 
Dali a pouco, a passarinhada acordou na 
mata, o sol broslou de ouro as copas escuras, 
um boi do sítio próximo pôs-se a mugir.

Cedinho, para evitar a soalheira, que se 
anunciava brava, João Ramalho levantou-se e 
partiu para a casa do neto, onde era 
ansiosamente aguardado por Filipa e 
Zabelinha. Mudava os passos com 
dificuldade. Mas era amparado de uma banda 



peio índio e de outra pelo mameluco.

Afirma-se que ainda viveu alguns anos. Mas 
ninguém chegou a saber, quando e em que 
lugar cerrou os olhos para sempre. Fosse 
onde fosse, o herói deve ter sido enterrado à 
beira do Paraíba, no pendor da colina, num 
certo ponto em que, entra ano sai ano, está 
sempre em flor aquele viçoso pé de manacá.

FIM
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