
Lugares da Memória

Percurso



...de São Vicente ao Páteo do Colégio

• 66,7km pela Rodovia Anchieta

• 1 hora, de motocicleta

• 17,5h, a pé

• São Vicente, a Célula Matter

• Insitituto Histórico Geográfico de 
São Vicente

• Casa Martim Afonso

• Engenho dos Erasmos

• Museu de Santo André Dr. 

Octaviano Armando Gaiarsa

• Serra do Mar, a grande barreira

• Paranapiacaba

• Pateo do Colégio





• Av. do Estado (Rio Tamanduateí)

• Av. João Ramalho (Mauá)

• Rod. Índio Tibiriça

• Rodovia Caminho do Mar











http://www.engenho.prceu.usp.br/
http://www.engenho.prceu.usp.br/








http://www.ihgsv.com.br/
http://www.ihgsv.com.br/


http://casamartimafonso.blogspot.com.br/p/a-casa.html
http://casamartimafonso.blogspot.com.br/p/a-casa.html






























http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cidade-de-santo-andre/33-secretarias/cultura-esporte-lazer-e-turismo/184-museu-de-santo-andre-dr-octaviano-armando-gaiarsa
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cidade-de-santo-andre/33-secretarias/cultura-esporte-lazer-e-turismo/184-museu-de-santo-andre-dr-octaviano-armando-gaiarsa






http://www.pateodocollegio.com.br/
http://www.pateodocollegio.com.br/
















Lugares da Memória

Personagens



Personagens Marcantes do Despertar da Nação



Personagens Indígenas



Aimberê

• Cacique da aldeia de Uruçumirim fundador da coalizão – Confederação dos 

Tamoios

• Filho de Cairuçu, escravo numa fazenda de engenho

"O último tamoio", quadro de 1883 deRodolfo 
Amoedo retratando o extermínio dos tamoios

• Com a morte do pai, jurou vingança e declarou guerra 

aos colonos portugueses e à tribo dos tupiniquins

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amoedo


Cunhambebe
hábil negociador

• Chefe Tupinambá líder tamoio

• Filho de Cairuçu, escravo numa fazenda de engenho

• Aliado dos franceses na baía de Guanabara em 1555

• Obteve ajuda bélica de Villegagnon

• Aprisionou Hans Staden entre 1555 e 1557



Tibiriçá
vigilante da terra

• Adotou o nome cristão Martim Afonso
Tibiriçá - em homenagem ao fundador de São 
Vicente

• Chefe de uma parte da nação indígena 
estabelecida nos campos de Piratininga, com 
sede na aldeia de Inhampuambuçu

• Irmão de Araraig, chefe do guaianazes

• Irmão de Piquerobi, inimigo dos portugueses

• Pai de Bartira

• Grande amigo de João Ramalho

• Repeliu, com bravura, o ataque à vila de São 

Paulo efetuado pelos índios tupis, guaianás e 

carijós

• Durante o combate, Tibiriçá matou seu irmão 

Piquerobi e seu sobrinho Jaguaranho

• Em 1554, acompanhou 

Manoel da Nóbrega e 

Anchieta na obra da 

fundação de São Paulo



Araribóia
vigilante da terra

• Filho do chefe temiminó Maracajá-guaçu 

• Viveu na ilha de Paranapuã (hoje, ilha do 
Governador), na baía de Guanabara

• Inimigos mortais dos tamoios, que os 
expulsaram da ilha em 1555

• No Espírito Santo, ajudou os portugueses a 
expulsar os holandeses

• Ao converter-se ao cristianismo, também 
adotou o nome de Martim Afonso de Sousa

• Comandante dos invasores, Nicolas Durand de 

Villegagnon, firmou uma aliança com os índios 

tamoios, cerca de 70 000 homens

• Como recompensa pelos seus feitos, recebeu um 

terreno do outro lado da baía de Guanabara: 

Niterói, em tupi: “rio verdadeiro frio”

• Expulsou os franceses da 

ilha de Serigipe – a atual 

ilha de Villegagnon –

erguendo um forte, o Forte 

Coligny



Bartira
Mbici

• Filha do chefe dos tupiniquins, o cacique Tibiriçá com a índia Potira.

• Tribo dos Guaianases com sede na aldeia de Inhampuambuçu

• Seu nome católico: Isabel Dias

• Ao se casar com João Ramalho – após coabitar por quarenta anos –

faz com que ele se tornasse membro da tribo



Curiosidades Indígenas

• Caeté: os deglutidores do bispo Sardinha viviam desde a Ilha de Itamaracá 

até as margens do Rio São Francisco. Depois de comerem o bispo, foram 

considerados “inimigos da civilização”. Em 1562, Men de Sá determinou que 

fossem “escravizados todos, sem exceção”. 

• Carijó: seu território estendia-se de Cananéia (SP) até a Lagoa dos Patos 

(RS). Vistos como “o melhor gentio da costa”, foram receptivos à catequese. 

Isso não impediu sua escravização em massa por parte dos colonos de São 

Vicente



Personagens Jesuítas

• José de Anchieta

• Manoel da Nóbrega

• Leonardo Nunes

• Luiz de Grã



José de Anchieta

• Apóstolo do Brasil

• Um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país

• Autor da primeira gramática da língua tupi

• Nascido em Tenerife, no arquipélago das Canárias, em 19 de 
Março de 1534

• Padecia de tuberculose óssea, que lhe causou uma escoliose

• Abriu os caminhos do sertão, aprendendo a língua tupi, 
catequizando e ensinando latim aos índios

• "Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil", 
que foi publicada em Coimbra em 1595



Manoel da Nóbrega
Barecué (Padre Valente)

• Nasceu em Sanfins do Douro em

Outubro de 1517

• “Fina flor” da sociedade portuguesa

• Estudou direito canõnico e filosofia 

na universidade de Coimbra

• Reprovado na prova oral para ser 

professor onde formado por ser gago

• Chega ao Brasil com 32 anos

• “Compleição delicada” e trajando

sempre “as piores roupas”

• Amante do som da viola

Curiosidade: Ao visitor o planalto de Piratininga, 

ficou horrorizado com o que viu da família

Ramalho, a começar pelo seu patriarca – “ele e seus

filhos andam com as cunhadas e têm filhos delas”. 

“Vão à guerra com os índios e assim vivem 

andando nus como os mesmos índios.”



Personagens Colonizadores

• Nicolas Durand de Villegagnon

• (Provins, 1510  — Grez-sur-Loing, 9 de janeiro de 1571) foi um 

cavaleiro da Ordem de Malta e diplomata que, como oficial 

naval, alcançou a distinção e título de vice-almirante da 

Bretanha. Notabilizou-se, entre outros feitos, pela fundação de 

um estabelecimento colonial na costa do Brasil, a França 

Antártica, combatida e erradicada por forças portuguesas



Personagens Mercenários

• Joris van Spilbergen

• Hans Staden

• Nicolas Durand de Villegagnon



Hans Staden

• Aventureiro mercenário alemão do século XVI

• Navegava em uma embarcação portuguesa que tinha o objetivo principal de 

recolher pau-brasil

• A nau também deveria combater navios franceses que estivessem a negociar 

com os nativos

• Também transportava degredados portugueses remetidos para povoar 

a colônia



Personagens Corsários & Piratas

• Joris van Spilbergen

• Francis Drake 

• Thomas Cavendish

• Richard Hawkins 

• Olivier van Noort, the Dutchmen 



Joris van Spilbergen

• Comandou a segunda viagem de circum-navegação neerlandesa

• Entre 1614 e 1618 

• Esteve em São Vicente em 3 de fevereiro de 1615

• Hostilizou os portugueses

• Incendiou a vila



Personagens Colonizadores

• Martim Afonso de Sousa

• João Ramalho

• Mem de Sá

• Cosme Fernandes Pessoa



Mertim Afonso de Sousa

• Nasceu em Vila Viçosa, c.1490/1500

• Estudou Matemática, Cosmografia e 
Navegação

• Iniciou sua carreira de homem de mar 
e guerra ao serviço de Portugal em 
1531

• A historiografia tradicional brasileira 
encara sua expedição como a primeira 
expedição colonizadora

• Fundou em 22 de Janeiro de 1532 a 
primeira vila do Brasil batizando-a de Vila 
de São Vicente, uma homenagem a São 
Vicente Mártir

• Depois, percorreu todo o litoral até a foz 
do rio da Prata, onde sobreviveu a um 
naufrágio, retornando à região de São 
Vicente em 21 de janeiro de 1532

• Apoio de João Ramalho

• Ordenou a instalação do engenho dos 
Erasmos



João Ramalho

• Aventureiro explorador português

• Bruto no trato com as pessoas

• Totalmente aculturado aos índios

• Importante comerciante no litoral

• Filhos mamelucos com extrema 

crueldade

• Capitão, alcaide e vereador de 

Piratininga

• Um dos esponsáveis pela 

expulsão, em 11 de julho de 1562, 

dos Tamoios confederados que 

haviam assaltado a então vila de 

São Paulo, no chamado Cerco de 

Piratininga.



Curiosidades de Ramalho

• Naturalmente, a vila da Borda do Campo tinha um aspecto selvagem. A terra 

era selvagem, os casebres de taipa de mão, cobertos de sapé, selvagens... 

(p.87)



Lugares da Memória

Lugares



Lugares em Tupi

• Paranapiacaba (Tupi, parana+epiaca+caba)

• mar+ver+lugar+onde. Ou, lugar de onde se vê o mar, a vila fica a 40km de São Paulo, bem 
na Serra do Mar e de lá se avista a Baixada Santista.

• Uwa-ttybi – atual praia do Flamengo

• Iperó-ig – atual praia da Gávea

• Uyba-tyba – atual Ubatuba

• Ariró – atual Angra dos Reis

• Ocaraçu – atual conjunto de morros do Cairuçu, ao Sul de Paraty



Lugares da Memória

Tupi



Expressões atemporais 

(Formato de COCAR – Casa Martim Afonso) 

• Ficar com nhenhenhém

• quer dizer falando sem parar, pois nhe’eng é falar em tupi



Expressões atemporais 

• Chorar as pitangas

• pitanga é vermelho em tupi; então, a expressão significa chorar lágrimas de sangue.



Expressões atemporais 

• Caiu um toró

• tororó é jorro d’água em tupi

• “Eu fui no Itororó, beber água e não achei”.



Expressões atemporais 

• Foi para a cucuia

• significa entrar em decadência, pois cucuia é decadência em tupi.



Expressões atemporais 

• Velha coroca é velha resmungona

• kuruk é resmungar em tupi.



Expressões atemporais 

• Socar

• soc é bater com mão fechada.



Expressões atemporais 

• Peteca

• vem de petec que é bater com a mão aberta.



Expressões atemporais 

• Cutucar

• espetar é cutuc.



Lugares da Memória

Na cidade de São Paulo



Lugares em Tupi

• Pari é canal em que os índios pescavam

• Mooca é casa de parentes

• Ibirapuera é árvore antiga

• Jabaquara é toca dos índios fugidos

• Mococa é casa de bocós – bocó é tupi



Referência

• https://mestreneto.wordpress.com/curiosidade/indio/

https://mestreneto.wordpress.com/curiosidade/indio/


Bula de Paulo III

• 28 de Maio de 1537

• Declara que os índios das Américas são  “verdadeiros homens e livres”

• Jesuítas que acompanham Manoel da Nóbrega para converter e pacificar os nativos 
para consolidar a colonia:

• Azpicuelta Navarro

• Antônio Pires

• Leonardo Nunes

• Diogo Jácome

• Vicente Rodrigues










