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I
A CA p I t A n I A d e Sã o VI C e n t e 

e  A  C o l o n I z A ç ã o d e pI r A t I n I n g A

Renomados historiadores se debruçaram e escreveram a respeito da colo-
nização do Brasil e é possível compreender nesses textos que os povoamentos 
da Ilha de Vera Cruz que viria a ser Terra de Santa Cruz, assim chamada por 
um tempo, foram formados preferencialmente ao longo dos rios, como acon-
tece desde a Antiguidade. Depois que por aqui aportou Pedro Álvares Cabral 
e sua esquadra em 1500, imaginando inicialmente que havia descoberto uma 
ilha e logo em seguida que se tratava de uma terra mais extensa, tudo mudou. 
As mudanças não ocorreram somente para os índios tupiniquins, anfitriões do 
navegante, aconteceu uma transformação para os habitantes das Américas de 
modo geral. Com o advento das Grandes Navegações a Europa também esta-
va prestes a mudar com os descobrimentos marítimos proporcionados pelas 
grandes aventuras dos exploradores. Os portugueses que sucederam Cabral 
chamaram os nativos de índios, os jesuítas os chamavam de gentios, pagãos; 
mas em seu conceito de civilidade medieval repetiram o mesmo que os “bár-
baros” aqui estabelecidos já faziam, instalaram-se às margens dos rios e daí 
seguiram para explorar o território. Quanto aos nativos serem pagãos e ao 
pensamento que norteava os conquistadores a esse respeito, foi somente no 
ano 1537 que o papa Paulo III reconheceu a humanidade dos nativos ameri-
canos, antes eram considerados seres sem alma e irracionais. Todavia, foi por 
meio das trilhas indígenas e o conhecimento dos rios por eles navegados que 
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os exploradores chegaram aos locais mais distantes. A expansão e os avanços 
que se sucederam através da navegação no Rio Tietê, a exploração das várzeas 
e daí aos caminhos que tiveram acesso os conquistadores para avançar pelo 
interior do território ainda inexplorado, esses fatores nos fornecem uma com-
preensão bastante precisa sobre as origens do Tatuapé, quando tomamos os 
avanços realizados pelos desbravadores na direção leste, desde Piratininga. 

Os primeiros povoamentos que se desenvolveram a leste da vila, surgem 
com as atividades dos colonizadores, depois que colocaram os pés sobre a ex-
tensa planície povoada pelas aldeias indígenas. No alto da colina primordial, 
onde se estabeleceram os jesuítas em 1554, celebrando a primeira missa no 
lugar que já se chamou Casa de Piratininga, seus habitantes seriam citados 
pelos padres como piratininganos. Essa colina era cercada pelos tortuosos tra-
çados de dois rios: a leste, espalhando-se em várzeas, o Rio Tamanduateí e a 
oeste pelo Ribeirão Anhangabaú que nele deságua. Mais ao norte estava o Rio 
Tietê, que recebia as águas do Tamanduateí, conforme esclareceu a professora 
de História do Brasil da Universidade Católica de Santos, Wilma Therezinha 
Fernandes de Andrade, historiadora com vários livros e artigos publicados 
em jornais e revistas. “Piratininga era o local da taba do Tibiriçá. Ele tinha 
uma aldeia, onde hoje é o centro de São Paulo. Quando chegam os jesuítas, 
eles convertem o Tibiriçá ao catolicismo. Convertido ele fica inteiramente à 
disposição dos jesuítas e indica a eles qual o melhor lugar para fundarem sua 
escola, na verdade era um centro de catequese. Aquela região toda do planalto 
era repleta de índios e o Tibiriçá era o grande cacique. Ele conhecia a região, 
porque morava lá, e indica o local aos jesuítas.” 1 A taba de Tibiriçá, ou seja, 
a aldeia do povo Tupiniquim do qual era o grande chefe, ficava na extensão 
do que conhecemos atualmente como Centro Histórico de São Paulo. Depois 
da chegada dos jesuítas, a oca de Tibiriçá – sua casa propriamente dita – tinha 
como endereço a área onde hoje está o Mosteiro de São Bento. O local para a 
moradia dos padres, onde seria erguida sua “casa”, foi indicado ao padre Ma-
noel da Nóbrega pelo líder indígena e é aquele que conhecemos como Pátio 
do Colégio. Ali a história de São Paulo teria o seu começo, com vista privile-
giada para uma colina que ficava ao longe na direção leste, depois da extensa 
planície em parte inundável pelo rio do grande tamanduá. Atualmente, os dois 
rios que ajudaram moldar aquele centro de catequese, que logo acolheu índios 
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e colonos e se tornou um povoado, estão canalizados. O Tietê, por sua vez, foi 
totalmente desfigurado ao longo do seu percurso urbano. Mas, ainda é cedo 
para avaliarmos as inúmeras dores de cabeça que o avanço da “civilização” 
demandará. O importante agora é o sonho de Nóbrega: fundar uma comuni-
dade pura, voltada para a religiosidade e o trabalho, cujos elementos e mão de 
obra estão totalmente disponíveis e até solícitos; os nativos ofereciam ajuda e 
se submetiam aos padres, entretanto havia os contrários.

Nesta viagem às origens do Tatuapé, toma-se conhecimento de longínquos 
registros históricos. Entre eles, constata-se que existem divergências; às vezes 
interpretações ambíguas. Além disso, há versões sobre fatos históricos que 
superam o aprendizado dos tempos escolares e só são encontradas respostas 
com mais clareza e profundidade nos bancos acadêmicos. Neste percurso, 
chega-se a defrontar com afirmações que indicam a relação do colonizador 
português Braz Cubas com a origem do bairro desde 1540 ou 1551, atribuin-
do essa relação a uma sesmaria. Essa concessão em terras de Martim Afonso 
fazia divisa com a de Pero de Góes. Em levantamento comprovado pelas pes-
quisas da professora Wilma Therezinha, o escudeiro e o guerreiro da Corte 
portuguesa, foram vizinhos. “Realmente o Martim Afonso doou sesmarias em 
Piratininga. A primeira sesmaria doada no Brasil foi a de Pedro de Góis. Resu-
midamente, essa sesmaria começava no Largo do Caneú, defronte a Serra de 
Taperovira que depois vai se chamar Serra do Quilombo, seguia pelo planalto 
até o Rio Tietê, passando por um Pinhal na passagem chamada Conceição, 
alcançava o Caminho de Piratininga, encontrando com a Serra de Parana-
piacaba, descendo pelo Vale do Ururay que hoje é o Rio Mogi até a Ilha de 
Caremacoara na Barra de Cubatão, até o Largo do Caneú. A sesmaria de Braz 
Cubas se limitava com a de Pedro de Góis.” 2 Os mapas antigos consultados 
para esta viagem, no entanto, não apresentam um local chamado Tatuapé, que 
só será visto muito tempo depois. Portanto, seria mais lógico dizer de maneira 
mais abrangente, que Braz Cubas conheceu suas terras até onde pode chegar 
e povoar, ou seja, nas proximidades do Rio Tietê na extensão das suas posses, 
onde surgiriam outros tantos povoados que se tornariam bairros e municí-
pios, mas que nem por isso foi atribuída ao fiel escudeiro de Martim Afonso 
a fundação dos mesmos. No Anexo IV, que se encontra no final deste livro, 
será possível observar os limites da concessão de sesmaria feita a Braz Cubas 
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Mapa da região de Santos e São Vicente, mostrando a chegada da Armada de Martim Afonso de Sousa, 
e a distribuição conhecida de uma parte da sua gente, situação que ainda se conservava em 1534.

A –   Tomando por base o “Diário da Navegação”, vê-se aqui o trajeto provável da Armada de Martim 
Afonso, ao chegar de fora e ao penetrar na “abra” do “Porto de São Vicente”.

B –   Ponto da “abra” do “Porto de S. Vicente”, onde fundeou a Armada pela primeira vez, abrigando-
se do mau tempo – “ESTA NOITE NO QUARTO DA MODORRA FOMOS SURGIR DENTRO NA 
ABRA, EM FUNDO DE SEIS BRAÇAS DE AREIA GROSSA”.

C –    Praia da “Ilha do Sol”, onde a 21 de janeiro teria fundeado a Armada (atual Praia do Góes, 
na Ilha de Santo Amaro) – “SEGUNDA-FEIRA VINTE E UM DE JANEIRO DEMOS A VELA E 
FOMOS SURGIR NUMA PRAIA DA ILHA DO SOL; PELO PORTO SER ABRIGADO DE TODOS 
OS VENTOS”.

D –   O “Porto das Naus”, fronteiro ao “Porto de S. Vicente”, onde fundeou a Armada de Martim 
Afonso, na tarde do dia 22 de Janeiro – “TERÇA-FEIRA PELA MANHÃ FUI NUM BATEL DA 
BANDA A LESTE DA BAHIA E ACHEI UM RIO ESTREITO E A TARDE METEMOS AS NAUS 
DENTRO COM O VENTO SUL”.

E –   O verdadeiro “Porto de S. Vicente” onde a 22 de janeiro desceu em terra Martim Afonso, mandando 
fazer uma casa para guardar as velas e a enxárcia dos navios, e onde mandou por a seco uma 
das naus da expedição, presumivelmente a capitânia. – “COMO FOMOS DENTRO MANDOU 
O CAPITÃO JÁ FAZER UMA CASA EM TERRA PARA METER AS VELAS E ENXÁRCIA. AQUI 
NESTE PORTO DE SÃO VICENTE VARAMOS UMA NAU EM TERRA”.

   1 – Outeiro de Santa Catharina, onde se estabeleceu o fidalgo Luiz de Góes.
   2 – Ponto da ilha, onde se fixaram Paschoal Fernandes e Domingos Pires.
  3 –  Encostas do morro de “S. Jerônimo” (atual Monte Serrat) onde ficou Braz Cubas,  

(então moço de vinte e três anos).
  4 –  Ponto onde se localizaram os nobres José, Francisco e Paulo Adorno, irmãos de origem genovesa,  

e onde fundaram o “Engenho de S. João” em 1533.
  5 –  Lugar em que se estabeleceu o ferreiro da Expedição, Mestre Bartholomeu Gonçalves  

ou Fernandes.
  6 –  Aqui ficou e obteve sesmaria, o fidalgo Jorge Ferreira, mais tarde casado com uma filha de  

João Ramalho. Este lugar chama-se “Itapema”.
  7 –  Ilha Pequena (atual Barnabé) onde ficou Henrique Montes, “prático da região e guia da Armada de 

Martim Afonso”. Assassinado Montes em 1534 ou 35, passou esta ilha com as terras de Jurubatuba 
à propriedade de Braz Cubas.

  8 –  Aqui ficou o fidalgo Pero de Góes, com sesmaria. Era irmão de Luiz de Góes e fundou o grande 
“Engenho da Madre de Deus” com Capela.

  9 –  Neste lugar se estabeleceu o fidalgo Rui Pinto.
10 –  Neste ponto, à margem do Rio Cubatão, se estabeleceu Francisco Pinto, pai do fidalgo Rui Pinto. 

Mais tarde, estas terras parecem ter passado à propriedade do nobre Antonio Rodrigues  
de Almeida.

11 –  Terras do Antonio Rodrigues, a ele doadas alguns anos antes da chegada de Martim Afonso,  
pelo Governador das terras do Brasil Cristovão Jacques, sendo Capitão do povoado de S. Vicente, 
Pero Capico.
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12 –  Aqui se fixou Pero Corrêa, vulto famoso da colonização, em terras outrora concedidas por 
Cristovão Jacques, ao “bacharel” Mestre Cosme, fundador da primeira São Vicente.

13 –  Neste lugar estabeleceu-se Fernão de Moraes.
14 –  A São Vicente que Martim Afonso fundou novamente e repovoou nos últimos dias de Janeiro de 

1532, e onde encontrou ainda, como restos do antigo povoado do “bacharel” e de Gonçalo da 
Costa, uma casa de pedra servindo de Forte e mais alguma construção escapada à destruição 
operada pela gente do “bacharel” por ocasião da retirada para Iguape.

15 –  Lugar onde morava Antonio Rodrigues, o Porto de “Tumyarú”, por ocasião da chegada da  
Armada, em 1532.

Figura 3
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em 1536, onde é dada a medida do terreno e o quanto ele se estende na faixa 
litorânea da capitania – muito mais conhecida na época. Mas o limite que 
poderá avançar ao sertão é o da linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, até 
a extensão das terras da Coroa portuguesa. Porém, a menção sobre uma para-
gem chamada Tatuapé, às margens do Tietê, só encontramos, documentada, a 
partir de 1611. Outros autores fazem alusão a esse mesmo lugar nos idos de 
1600 e 1608. Logo, nos encontraremos com eles. 

Braz Cubas foi o primeiro desbravador oficial da Capitania de São Vicente 
que sob a ordem “d’El Rey”, entregue pelo então governador-geral Mem de 
Sá, escalou a barreira da Mata Atlântica entre 1559 e 1560 para embrenhar-se 
em direção ao interior nas terras de Sua Majestade. Procurando ouro, prata e 
pedras preciosas, ultrapassou os limites da Borda do Campo, como era cha-
mado o local onde vivia João Ramalho, situado no alto da Serra do Mar e 
desapareceu. Isso não significa que não pudesse ter visitado terras no planalto 
antes dessa data. Duas décadas antes, quando voltou de Portugal, onde rece-
beu sua sesmaria, ele era outro. Em 1540, quando retornou ao Brasil, já havia 
amadurecido um pouco mais, estava agora com 32 anos e pronto para iniciar 
sua venturosa carreira em nome de Martim Afonso e logicamente de Sua Ma-
jestade, rei Dom João III – o piedoso, o colonizador. Era essa sua missão: 
abrir caminho para o interior a qualquer custo, mesmo se a força bruta tivesse 
de ser empregada contra os índios contrários. Era assim que os portugueses 
chamavam aqueles que não tinham lá muita simpatia pelas suas honrosas pre-
senças. A falta de documentação para comprovar que havia um lugar chamado 
Tatuapé antes de 1600, não significa que não existisse. Pelo menos os índios 
deviam conhecê-lo, já que o nome desse caminho foi mantido no idioma que 
o criou, o tupi. Partindo de São Vicente, vizinha à sesmaria de Pero de Góes, 
a terra do leal servidor tomava uma direção que não indica a área onde no fu-
turo estaria localizado o marco para a fundação do Tatuapé, segundo o mapa 
de Benedito Calixto [ver p. 78-79]. A leste suas terras se estendiam até Mogi 
das Cruzes, pelo menos. Essa proximidade com as terras do comandante Pero 
de Góes em direção ao sertão e ao Rio Tietê, chega a confundir em qual das 
concessões estaria o Caminho do Tatu. Para complicar ainda mais, vemos no 
citado mapa a sesmaria de Ruy Pinto que sobe a serra em direção ao planalto. 
A atribuição de uma relação direta de Braz Cubas com o surgimento de uma 
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paragem chamada Tatuapé, a partir da sesmaria que recebe em Portugal no 
ano de 1536, é muito vaga. Ainda que o influente explorador tivesse passado 
pelo Caminho do Tatu ou conhecido seu nome no tempo em que viveu, pouco 
se sabe por onde andou. Os documentos analisados por autores como Frei 
Gaspar da Madre de Deus, indicam que pelejou até chegar às proximidades do 
que viria ser a divisa de São Paulo com Minas Gerais à procura de riquezas, 
já com 52 anos. De acordo com outro mapa, encontrado no livro “Capitães 
do Brasil” de Eduardo Bueno [ver p. 27], é certo que Braz Cubas tinha uma 
fazenda no lugar que ficaria conhecido como Mogi das Cruzes pelos europeus 
e a isso se atribui em parte a fundação daquele município, que por sinal ficava 
muito distante da paragem que viria ser conhecida como Tatuapé. De acordo 
com o mapa, existia um desvio entre a trilha indígena que levava ao planalto e 
a sua propriedade em Mogi. A este tema voltaremos para analisar outras infor-
mações. Entretanto, para não darmos asas a quimeras, sobre a relação do Tatu-
apé com Braz Cubas, chegaremos a esse importante personagem aos poucos, 
demonstrando sua trajetória através dos anos na Capitania de São Vicente. 

Podemos, todavia, fazer algumas considerações antes de prosseguirmos 
viagem. Braz Cubas nasceu na cidade do Porto em janeiro de 1508, filho de 
João Pires Cubas e Isabel Nunes, chegou ao Brasil com 23 anos de idade, a 
bordo da esquadra de Martim Afonso de Sousa, como seu criado, o que po-
deria equivaler ao posto de escudeiro. A história mostrará que o fiel escudeiro 
receberia a amizade e a gratidão pelos bons serviços prestados ao longo de sua 
vida. Portanto, quando chegou a São Vicente, Braz Cubas não era fidalgo. 3  
Ainda saberemos mais sobre a carreira do ilustre lusitano. Por enquanto é 
importante saber que Braz Cubas se inclui entre os mais destacados pionei-
ros que desafiaram a selvagem Mata Atlântica a fim de chegarem ao interior 
da Capitania de São Vicente. Para descobrir o que ele encontrou ao vencer a 
dolorosa subida pela densa mata, no ano de 1532, quando esteve com Martim 
Afonso de Sousa em Piratininga, vamos antes conhecer melhor aquele que é 
um dos primeiros e mais prósperos povoamentos coloniais, a Vila de São Vi-
cente, onde começa esta jornada. A partir desse ponto, vamos caminhar com 
os corajosos aventureiros que desbravaram o hinterland e conheceremos a 
fortificação onde se estabeleceu por alguns meses Hans Staden, rebatendo ata-
ques de índios e piratas. Retomando fatos e documentos históricos, incluindo 



26

uma versão apócrifa da história vicentina, onde voltaremos a nos encontrar 
com Pero de Góes, só assim será possível compreender como surgiriam os 
primeiros caminhos batizados pelos homens brancos, que na verdade usaram 
muitas trilhas dos nativos, sendo que inúmeras delas mantiveram seus nomes 
na língua tupi. No futuro, os primeiros núcleos do século XVII, dariam ori-
gem aos bairros da então São Paulo de Piratininga. Entre a vila planaltina e o 
Porto de São Vicente, fazendo um desvio ao sul e passando pela “Cananea” do 
“bacharel”, até a subida da Serra do Mar com Martim Afonso e Braz Cubas, 
vamos chegar à paragem conhecida pelo nome indígena Tatuapé, por volta de 
1611. Nesta viagem inicial, mais de 80 anos irão transcorrer. Pouco historica-
mente, bastante para as tramas particulares de cada um dos personagens que 
conheceremos na busca das origens do Tatuapé.
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Figura 4 – Século XVI: Neste mapa é possível ver a Trilha dos Tupiniquim (dos “Goianases”)  
e o Caminho do padre Anchieta. Saindo da trilha indígena vemos anotado “futuro caminho  

do Piqueri” que levava diretamente à fazenda de Braz Cubas em Mogi das Cruzes,  
onde é possível observar sua proximidade com o Rio Tietê.


