
0 Tumulo de Anchieta 
LEITE MARANHAO 

( Da Academia Cearense d e Letras) 

Em Vit6ria, numa dependenci a do Palacio do Governo, esta o tumulo 
do P ach·e J ose de Anchieta· 

Nao e noviclacle . . . 
P a ra mim, po rem. fo i um ep is6dio profundamente emotivo a visita 

que. naquele recanto, me fez conhecer o local onde foi sepultado o ap6stolo 
das selvas, o maior e o mais iluminaclo a r tif ice da epopeia j esu\ t ica no 
Brasil. 

T enh o como acentuacla ca racteri st ica psico16gica a atra<;ao pelo passado 
que se ostenta a minha contempla<;ao numa ressurgencia de v ida que se 
el eva ao culto cl as co isas bebs, como sil hueta espid tual de martires e 
her6 is. sac rifi cados em holocausto a civili sa<;ao. 

A li .esta, portanto, um dos alta res desse cul to, sombrio, evocativo e 
eel i ficante. silencioso e m istico. a murm ura r baix inho a pr ecc de um 
martir, e de um santo, por uma P atri a que deveria ser a Canaa bendita 
cla civili za<;ao cri sta ! 

* * *' 

U m pouco de hi st6ri a . .. 
E sabiclo que Anchieta t ransfund iu-se na selva bra sileira, pr incip1l 

1:1ente nas reg iO.es do sul , onde se tornou o centro-esfero da catequese 
indigena. 

Nobrega fe-lo seu luga r-tenente e. nesta batalha esp iritual de huma
ni za<;iio do selvagem. fe-lo escrin io da g ra<;a e do mart ir io, pelo estoic1 <mo 
que !he blindou a a lma na sol u<;ao de problemas e ep is6dios de sacrificio 
e de fe apost61 ica. 

A nchieta era o bastiao it ine rante, a coluna m6vel da catequese. 
Conqui stados os redutos cla soberania selvagem; logo era An c:· iet:o 

transfe rido pelo Superior cla O rdem pm·a outros setor.es rebeldes, de guer-
1 eiros indomaveis e ate antrop6fagos, cuj a ca<;a se planej ava numa equa<;ao 
de vida e morte, isto e : - de vida pela g ra<;a de uma conquista miraculosa, 
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e 11101'tc, pela contingencia fata l de se r tragado pela gula de uma soberania 
\;razonada de sangue no banquete da carne humana abatida pela voracidade 
do selvagem entranhado a terra pelo seu absoluto dominio. 

A neil ieta deve ria se r o cordei ro paciente de sse novo testamento do 
cristian ismo, o Bam Pastor de sse rebanho apacentado no evangelho da 
selva a sombra cia Cruz ... 

Centrali zada a catequese no Espir ito Santo, naquele labir into de monta
nhas e vales ex iguos, vercladei t·as nesgas e pi issados orograficos, ali viveu 
A•1chieta o s.eu ttl timo qua rtel. ,-indo a fa lecer numa a ldeia que serviu de 
nttcleo preferencial para sua a<;iio apostolica. 

La est tt a sua capel inh a r!t stiea e ai t·osa , na alcleia de ontem e cidade 
de hoje, g lori ficada com o seu nome. 

Reritigba fo i o sitio predito par A nch ieta para a exala<;ao do seu 
ttl t i mo sus pi ro, a sua {tlti ma prece de moribundo entre 1i rios e murmurios 
cac\.enciaclos da sel ,-,L 

A ch;wa-se . entao. An cili eta em Vitori a como Superior da Casa dos 
Jesuitas e. quando cheg-ou o novo Superior, Padre Pedro Soares, voltou 
a R eritigb<'t pela ttitima vez . 

Celso Vie ira a s~ im desc re,-e os ultin1os momentos de Anchieta: 
"0 seu reg resso a aldeia foi ccl ebrado pelo choro dos indios, cui as 

lamenta<;oes ecoam na clo r e no praze r com igual retumbancia. Durou-lhe 
lres semanas entiio . a ,-ida bruxolea nte, a inda sorri clente a propria agon ia 
se m um qucixume. ' l' ;mto pod ia nel e amor inef;ivel ao prox imo. que uma 
noite se e rgucu do 1-eito. espect ralm en te , seguiu ate a coz inha . tropego e 
tacteante para a \·i;H o rcm edio a outro en fermo. O s t1ltim os passos notur
!l<lS do santo cram clc caridadc cri sta. Exan ime e fr io. ele caiu de repente 
no chao. como un1 liri o dcs feito po r uma raj ada. Cinco sacerdotes oravam 
<'._ioelh ados fl. cabece ira. E. na a lt~· id ez crescentc de toclo o corpo. a agonia 
qui-eta e suave do hemaYenturadn era como un1 cele:-; te murm ttr io, em que 
sc ex<tla ,·am com a prbpria ,-ida os nomes de J es{ts e Maria. Assim exp irou 
Joseph de .A nchi eta num domingo. no,-e de junho de 1597, com 63 anos de 
id:1de . sen do --111 de rei ig iiio . c clestes . -f-f vi vidos apostol icamente no 
Brasil 1 " 

0 scu corpo fo i trasladado para V itor ia no,; bra<;os dos indios, num 
percurso di f\c il de 15 leg:uas . " acompanhaclo pelo Padre J oao Fernandes, 
a pc. re,·es tido cl e roq uete e estola. " 

Quatro el ias de penoso ;;equi to. "sobre cuj o e<qui fe re splandec ia, em 
noite escura e solu c;a nte pelo ulu!ar dos ventos e sol fc jos clas cascatas, o 
Cru ze iro do S ui." 

Chegado a Vi t\> ri a . foi aberto o caixiio e ex posto a vi sita<;ao o corpo 
inanimaclo mas inco r ruto de Anchieta, que nao exalava odor nem apre
sentava sinai s de decompos ic;ao." 

Foi sepultado na Capela clos J esuitas . 
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* * 
A capela dos J esui tas fo i envolvida pela construc;ao e expansao do 

palacio do Governo atual , g-rande e majestoso edificio que surpreende 
logo a visao e a curiosiclacle do turi sta. 

E Ia, nos fundos da Secretaria cia Agricultura e Obras Publicas, 
se encontra um quarto cia capelinha, reestruturacla e 1·ecluzida a min ima 
espac;o, como santuar io que ab riga o ttm1Ui o de A nchieta, numa expres~i.io 

mistica impress ionante de zelo e cul to hist6rico . .. 
A li esta uma urna s6bre a qual repousa uma li pide de mannore <.Oi l' 

a seguinte inscri c;ao em Ia tim do seculo XVI: 

HlC IACVIT VENE 
RAE P. JOSEPHVS 
DE ANCH IET A SOC. 
L. BRASILIAE APOST 
ET NOVI ORB NO 
WS THA VMATVRG 
OBIIT R E RIT IRA 
DIE IX IVANN 

MDXCVII 

Pendente ao funclo , um C ruci fixo, e de laclu, a direita, dais quadros 
ll1 urais. linclos paineis que reprocluzem ep is6d ios eta vida do ap6stolo clas 
st>lvas. 

U m quaclro traduz o extase de .t\nchi eta . preso como refem dos tamoios 
an trop6fago:-. sob a protec;ao de Cunhamhebe. o terrivel page, quando na 
p1·aia de Iperuig escrevera o poema eta Virgem, f ruto de uma promessa : -
num fundo sugesti vo eta niltureza opulenta, on de o mar e a te rra se osculam 
numa transi<;iio de caric ia e bonanc;a. surge um ilnj o, linda e clelicadissima 
ccmcep<;iio arti sti ca, que afaga e inuncla de ca rinhos a cabec;a do ap6stolo, 
cuj a face transpa r.ece a angt1st ia de uma meditac;ao profunda, em que 
a fe e il tortura lh e cometem o gozo de uma visi.io celeste consoladora e 
am iga. cl6ce am iga que o leva a escrever na a reia molhada e compremida 
pel as on etas. o maj estoso poem a da Vi rgem Imaculada, a maior e mais 
pur a el i ,·ini za<;iio do pen,amcnto humano! ... 

Aos seus pes. e em trac;os :;uti s de manuscrito tremulo , esti.io os 
n •rsos em latim que encer ram o g rande poema, como parte integrante 
claq uele paine! ma ravilhoso. 

0 outro quaclro reproduz Anchieta fa lanclo a um indio: - este 
e,:tit sentado. corpo inclinado apoiaclo nos brac;os cuj as maos se espalmam 
1~a a reia cia praia. tendo o rosto voltado para o mestre, numa expressao 
de curio, iclade e submi ssao como quem ouve palavras de conf6rto e 
car inho . . . 
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Anchieta de pe, mao esquen la s6bre o peito, segura o debrum da 
batina e, mao direita cli stenclicla para o alto, em atitude de ben<;ao ou 
exorta<;ao, tem a face ritimacla numa expressao mimica de felicidade e 
confian<;a. 

Os clois paineis se conjugam por uma plaquete que molclura os se
guintes versos : 

"Eis os versos que outora, 
oh Mae santissima, 

te prometi em voto -
V endo-me cercado de feros inimigos, 
Emquanto os tamoios conspirados, 

pobre refem, tratavam as 
suspiradas pazes, 
Tua Grat;;a me acolheu, 
Em teu materna manto, 
E teu poder me protegen intacto, 

corpo e alma. 
Jose de Anchieta" . 

0 conjunto claquelc santtt itrio de sag ra<;ao hi st6rica envolve a alma 
da gente numa emoc:;ao contemplati 1·a que evoca a vi sao long inqua de 
uma epopc ia reclentora que ec6a nos dcst inos do Brasil , naq uel e labirinto, 
de mont;mhas c regatos, pela voz cl olente clas cascatas, como o cantico 
litLirg ico cle U111;) catecl r;)l em rui na ! . . . 

0 pa s~ ado e o presentc sc choc;1m no cru za mento cle uma ci vi liza<;ao 
;'l,ozonizante, sem amor ciYico, sem fe, e sem hi st6ria numa confusao agn6s
tica cle corru~ao e deliri a . .. 

Aquele mon umcnto clc cvoca<;oes mirificas esttt sob a guarcla patri6tica 
do Jn stituto I-Iist6ri co esp i r itosantense. como os seus congeneres no Brasil, 
id t imo basti ao cbs bclas tracli<;oes e opul ento pat1·im6nio hi st61·ico cia ra<;a 
1:: ra silei ra. 

* * 

i\li est{t o !tt mul o clc Anchieta. tocla1·ia uma Urt) a vasia! ... 
As suas reliqui as, os seus ossos, foram retiraclos pouco a pouco, e 

traslaclaclos para as di1·ersas casas de j esuitas no Brasil e, ate para Roma 
£,1ram remcticlos '·cloi s os<>os encer raclos numa urna de jacaranda fon·ada 
d.: prata" (Cel so Vie ira). 

Quanto aos ossos rcstantes na capela de Vit6ria, " nao ha, cliz Celso 
\ ' ieira, document(;) qut> infGrme s e~ur<J.m~nti o seu destino". 
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Pet·eira de Vasconcelos, citaclo por Celso Vieira, cliz o seguinte: 
" Na sessiio clo Institute Hist6rico e Geogrifico Brasileiro, celebrada em 
17 cle agosto de 1855, foi ap resentacla pelos senhores Pereira J' into e 
Norberta uma proposta para que se solicite clo Governo a entt·ega de ,,,, 
fragme nto clos clespoj os morta is do missionario Anchieta, que se con ' e ' "· 
em uma ca ixa com Javor de prata no tesouro publico cia Corte ou da 
P ro vinc ia clo E spirito Santo". 

Comentando essa in format;iio. escreve Teixeira de M elo : "0 Tesouro 
p1:i1Jlico de que fa la dubitat ivamente Va sconcelos, seria o cia capital cia P. ro
vi ncia do E spirito Santo, se niio se soubesse que se trata aqui cia ig reja dos 
J esuitas na capital daquela provincia, on de se acha vaz ia a lou sa t muh r 
do santo variio apost61 ico. de cujos restos mortais alguns prcsiclentes cia 
r-·rov incia. com ma is cortezania para com os vivos do que venerat;iio para 
com os mortos, tem lan\aclo mao pa ra obsequia r a am igos ou a a ltas per
,-onagens que Yi sita ram a ig reja em que eles j aziam " (Celso Vieira, 
1\nch ieta). 

Nao pa rece ace i t ~. v e l o com entario de Teixeira de l\1-el o, talvez se 
t !·ate de uma lenda que o ilustre hi storiaclor esposou com fund amento na 
concluta i rreve r-ente de certos " presiclentes da P rovincia, au! icos, certa
t.:ente. clo marques de Pombal. 

0 que e mai s aceitit1·el e que. com a expulsao clos J esuitas do Brasil, 
estes tenham conduziclo Uio precioso relica rio, v isto como j a o t inham 
c.uidadosamente sob sua guarcla, j untamente com ossos de N 6breb'a, em 
c:1ixas de j acarand~l forradas cle prata , con forme se conclui c!a :cegui!lte 
in fo rm a<;ao prestada por s~'t e Benev ides a Ramiz Gal viio , em 20 de de
zembro cle 1876 : - "que ex ist iam na sacri st ia cia ig reja dos J esui tas, ao 
lado do palacio clo Governo, cluas cai xas cle prata con tendo, a primeira uma 
cane! a de N 6brega, e a segunda f ragmentos cia cane! a cle Anchieta" 
( Celso Vieira). 

E pois. que tenha siclo hon roso e veneravel o destine dos restos mor
tti s do "griio-page dos cri st iios " , clo grande taumaturgo cia genese bra~i

lcira, cuja voz emuclecera para semp re . mas g ravou na consciencia nacional 
o pmtesto solene "em nome cia li berdade contra a velha opressiio do homem 
pclo homem " . 

Uma visita ao t1tmulo de A nchieta. mesmo carente de seu precioso 
.e venera vel contetldo, se rit sempre uma oportuniclacle de contempla t· as 
or igens brasilei ras na te la mi stica de uma meclitat;iio que fala , bem funclo, 
a mente e ao corat;ao, num apelo crucial de amo r e respeito a libet·cla cle e 
~10 culto de uma Patria cli gnificada pelos an seios e as cliretrizes cia civi
lizat;iio cri sta. 
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