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VITÓRIA DE QUEM?

No mar do Oceano Atlântico existiam numerosas ilhas cobertas pela Mata Atlântica e
pela vegetação de manguezal. Perto destas ilhas um rio se encontrava com as águas
do mar, formando o manguezal com seus caranguejos, siris, ostras, guaiamuns,
sururus e peixes. Talvez pela fartura de alimentos e pelo clima agradável, o povo Tupi
ocupou e passou a viver nestas ilhas.

Os Tupis pescavam no mar e no mangue, além de plantarem milho e outros
alimentos. Eram um povo guerreiro. Este povo não permitia que outros povos, como
os botocudos, se aproximassem das ilhas em que moravam. A guerra entre Tupis e
Botocudos era tão violenta que os Botocudos resolveram ocupar terras muito
distantes das ilhas.

Entre os Tupis não existiam ricos ou pobres. Se a pesca fosse boa, todos comiam
bem. Se alguma praga devorasse a plantação, todos comeriam menos alimentos. Os
homens eram pescadores e iam para a guerra. As mulheres ficavam na tribo
cozinhando ou colhendo alimentos. As crianças eram cuidadas por todos, homens e
mulheres. O cacique era o guerreiro mais experiente e por isso todos ouviam seus
conselhos. O pajé era o sacerdote que falava as palavras dos deuses e que os Tupis
acreditavam. Se um Tupi estivesse com uma doença, o pajé sabia encontrar a planta
certa para fazer um remédio e curar o doente.

Para os Tupis tudo pertencia aos deuses: as árvores, o mar, o rio, os alimentos etc. Por
isso, os Tupis não destruíam a natureza. Os Tupis só retiravam da natureza o que era
necessário para a sobrevivência da tribo.

Mas um dia o pajé acordou mais cedo e foi olhar o mar. O pajé viu uma canoa
gigantesca se aproximando das ilhas. Ele imediatamente foi acordar toda a tribo. Os

Tupis ficaram atrás das árvores observando a canoa gigantesca, que parecia ser quase
cem vezes maior que as canoas da tribo. Eles viram quando homens barbudos e sem
cor na pele saíam da canoa gigante e pisavam nas terras que ficavam próximas da
ilhas. Eles ficaram com medo. Que canoa é essa? Que homens estranhos são esses?
Alguns dias depois, estes homes estranhos resolveram invadir as ilhas. Mas o povo
Tupi guerreou bravamente.

Alguns anos depois, cansados de tanto guerrear, os Tupis ficaram enfraquecidos. Eles
guerreavam com arco e flexa. Os homens barbudos possuíam armas que atiravam
fogo e fumaça sobre os Tupis.
Num dia chuvoso de inverno, os homens barbudos conseguiram entar nas ilhas, matar
os guerreiros Tupis mais experientes e derrotar o restante da tribo.

A partir daquele dia, os Tupis não sabiam mais como seriam suas vidas. O que eles
ficaram sabendo é que as ilhas que eles chamavam antes de Guananira, com a derrota
de seu povo para os homens barbudos passaram a se chamar Vitória. Vitória dos
portugueses contra a tribo Tupi. Assim começou a história de nossa cidade. Mas
outras batalhas ainda estavam por vir. Outras batalhas ainda estão por vir. Que
batalhas são estas?

