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'APRESE·NT A\:A.O 

":CARÁTER E DESCOBERTA DA AM2RICA 
PELOS EUROPEUS" 

Georg Friederici nasceu em Stettin, Alemanha, em 28 de 
janeiro de 1866 e faleceu em Ahrensburg ( Holstein) em 15 de 
abril de 1947. Logo depois de ter completado seus estudos no 
ginásio, ingressou na carreira militar, chegando a patente de majar, 
na qual se r.eformou. Ainda muito jovem foi nomeado adido mili
tar da embaixada alema em Washington. 

Durante sua estadía naquela cidade, aproveitou todo o tempo 
de folga que seu cargo lhe permitía para empreender longas 
viagens pelo Canadá, Estados Unidos da América e Antilhas, no 
decorrer das quais, coletou valioso material etnográfico e etno
lógico. As pesquisas que entao empreendeu constituem o fun
damento sobre o qual se alicer~am seus dois primeiros livros, 
Indígenas e Anglo-Americanos, publicados em 1900 e o Dicionário 
Americanista, dado a lume pouco depois. 

Da América do Norte foi transferido para a China, como 
comandante do Quinto Regimento de lnfantaria Montada. Sua 
estadía ali proporcionou-lhe a almejada oportunidade de estender 
su as pesquisas etnográficas e históricas também aos pavos asiá
ticos. Seu livro deste período lnfantaria Montada na China é 
menos conhecido do que os outros, talvez porque seu título nao 
dá urna idéia exata da riqueza do seu conteúdo. 

De volta a Alemanha seguiu os cursos de etnografía, histó
ria e filologia comparada nas universidades Goettingen, Leipzig. 
Tuebingen e Kiel. Doutorou-se em filosofía em 1906. Em com
panhia do Professor Karl Sapper empreendeu, entáo, urna expe
di~ao científica ao Pacífico, visitou o Arquipélago Bismarck e a 
Nova Guiné. Mais tarde, Sapper regressou a Alemanha e ele 
continuou a viagem. ao sul da China, Siao, Java, Cingapura, e 
Ceilao. Quando se encontrava em Colombo, foi designado chefe 
da expedic;ao hanseática ao Pacífico. visitando as ilhas Taiti e 
Tuamoto, a Nova Guiné Holandesa. a Nova Guiné Alema ( atual 
Nova Guiné Norte-Orienta l) e as Ilhas Malucas. 
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;No decorrer destas viagens, o incansável pesquisador ia 
acumlando e sucessivamente divulgando um verdadeiro acervo de 
conhecimentos antropológicos, etnográficos e filológicos tanto mais 
valiosos por serem colhidos entre os próprios indígenas das várias 
regióes visitadas. A ssim, sucederam-se durante os anos de 1·906 
a 1920 as monografias Esfoladura do Cránio e outros costumes 
de Guerra na América, A navegafao entre os Indígenas, Contri
buifao a Etnografía e a Linguística da Nova Guiné Ale1na e 
Emigrafáo M alaio,..Polinésia. A este último tema dedicou longos 
estudos, chegando a conclusao de que os Polinésios foram os 
mais arojados navegantes de sua época. Ele os considera mes
mo os mais hábeis do mundo, pois foram os primeiros a explorar 
o Pacífico, tendo estado em todas as ilhas ao sul do Trópico, 
em parte as colonizando. Em 1924, publicou Friederici a obra 
Os Puritanos na Nova Inglaterra. No entanto, sua meta cons
tante era reunir o resultado de tantos anos de pesquisas numa 
só grande obra, que expusesse .os aspectos históricos, sociais e 
económicos da descoberta e colonizac;áo da América. Finalmen
te, em 1925, aparecía o primeiro volume de O Caráter da Des .. 
coberta e da Conquista da América pelos Europeus. Em 1936, 
foram publicados os dois outros volumes, dos quais sómente o 
segundo é que se refere ao Brasil ,_ e é aquí apresentado ao 
público brasileiro, em traduc;ao, pelo Instituto Nacional do Livro. 

Rio de Janeiro. julho de 1967 
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NOTA PRELIMINAR 

Os últimos tempos, nada favoráveis a empreendimentos cultu ... 
rais, impediram que a continua\ao e o volume final do presente 
trabalho fóssem publicados, após o primeiro, no prazo conveniente, 
como planejávamos e era nosso desejo. Se os dois volumes finais, 
há muito concluidos, aparecem no corrente ano, devo ... o, unica ... 
mente, a enérgica interven<;ao e ao valioso apoio da Academia 
Prussiana de Ciencias. que muito me honrou com patrocinor a 
obra. 

Quando, na primavera de 1919, ao se reorganizar a História 
Geral das Nafóes, seu autor, Conselheiro H ermann Oncken, con .. 
vidou-me para integrar o quadro de colaboradores, este livro, por 
ele incluído em seu plano de publica<;oes, já se achava terminado 
nos trac;os fundamentais, quanto a organiza<;áo e ao esquema geral. 
Numerosos trabalhos preliminares, em parte publicados, em parte 
ainda inéditos, tinham sido realizados, e grande soma de material 
fóra coligida nas fontes afins e coordenada de tal maneira, que o 
trabalho de muitos anos me permitiu formar opiniao definida e 
sólida da natureza das descobertas, da penetra<;áo e da conquista 
da América pelos europeus. Faltava ampliar, unificar, revisar e 
dar feic;ao definitiva as idéias fundamentais, formadas com base 
na documentac;ao compilada com especial cuidado quanto as fontes. 

Segundo essas idéias fundamentais, sao os indígenas dos 
países de ultramar os responsáveis pela grande diferenc;a entre a 
história dos países europeus e a dos estados surgidos em terras 
coloniais, fora da Europa . O estudo do grande acontecimento 
histórico, do choque entre dois grupos étnicos de nível cultural 
muito diverso, en1 .terras do Novo Mundo, e de suas consequen
cias históricas, nao pode ser efetuado, partindo-se apenas do ponto 
de vista dos invasores europeus, como quase sempre se tem feito. 
De ve-se recorrer a todos os meios acessíveis, para satisf azer a 
exigencia máxima dos n1étodos históricos, que manda ouvir ambas 
as partes, isto é, deve-se acatar também a opiniao dos naturais, 
embora povos sem escrita. 

As pesquisas e trabalhos preliminares por nlim realizados, 
nao como juiz, mas como estudioso do passado, aprofundando-me 
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na época das descobertas, e o aproveita1nento crítico das fontes 
mais próximas aos acontecimentos, ensinaram-me, além do mais, 
que os índios das tribos selvagens daquele tempo nao devem, 
absolutamente, medir-se pela mesma escala dos seus atuais des
cendentes, degenerados e pervertidos, fí sica e moralmente conta
minados. Revelaram-me a participa~áo dos naturais nos aconte
cimentos, sempre e por toda parte tao extensa, que há regioes da 
América conquistadas pelos americanos e náo pelos europeus. O 
tratamento dado por estes aos indígenas e seus descendentes nao 
constitui fato regional e isolado, mais ou menos passageiro, que 
a historiografía nacional ou corrente julgou poder ignorar ou des
virtuar, mas muitas vezes atingiu tao grande alcance e valor his
tórico, que se projetou no universo e fez sentir sua influencia no 
futuro. 

Ssses e outros resultados de meus trabalhos preliminares 
eram do conhecimento de meus colegas, sobretudo do nleu a n1igo 
e companheiro de viagem ao Pacífico, o Conselheiro Doutor Karl 
Sapper. Agrade~o-lhe por ter. em 1919, chamado a atenc;ao do 
autor da História Geral das N a~oes sobre mim e meus primeiros 
ensaios. Recordo também com gratidao dois amigos, infelizmente 
falecidos, cujo grande saber e absoluta probidade científica no 
campo dos estudos americanos sempre me proporcionaram estí
mulo e inspira<;ao, e que, desde o aparecimento de meus livros 
Indios e Anglo-Americanos e Escalpelamento e Outros Costumes 
Guerreiros Senielhantes na América, sempre partilharam de minhas 
idéias; esperaram por este meu trabalho e seus nemes estariam 
mais estreitamente ligados a este livro, se ainda vivessem. Sáo 
eles : James Mooney. do Bureau of American Ethnology, e o 
Doutor Herman ten Kate. 

Queixou-se Friedrich Christoph D ahlmann de que, após longo 
trabalho entre as pedras da constru<;áo, o historiógrafo nao se 
liberta inteiramente da terra, arrastando atrás de si verdadeiro 
caudal de notas, que o perseguem como o pecado original. Ka
rasmin declarou-se, igualmente, apavorado ante a mole de anota
<;oes em sua H istória do I mpério Russo, a firmando, porém, nao 
as poder evitar. Também eu poderia achar inquietante o vulto 
de documentos, referencias e trechos citados nos tres volumes: 
esta é , no entanto, urna descri<;ao, que nada embeleza e nada 
omite, freqüentemente obrigada a contestar de modo incisivo a 
historiografía trad icional. Justifica-se, pois, seguir aqui normas 
iguais as adotadas por Hermann von Holst, em sua fundamental 
obra de pioneiro. Constituifao e D emocracia nos Estados Unidos 
da América. T a1nbén1 ele sentiu a calamidade das notas. Náo 
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podia, entretanto, dispensar referencias e extratos de atas, ao 
pé das páginas, "pois estaria facilitando aos representantes de 
opinióes tradicionais e aos pretensos imparciais um julgamento 
indiferente e superficial de meu trabalho". A presente obra, 
como o revela o subtítulo, foi ideada a guisa de introduc;áo a 
história da colonizac;áo da América pelos povos do Velho Mundo, 
na qual, em plena epopéia das descobertas, a etnologia ocupa o 
lugar que lhe compete. Os interessados pelo assunto tem o di .. 
reito de esperar que as vias de acessó lhes sejam aplainadas e 
indicadas as fontes. Fizemo-lo, com minucioso cuidado, para 
que as notas preencham a finalidade a elas reservada, há trinta 
e seis anos, pelo pequeno trabalho preliminar Indios e Anglo.
Americanos: "Seráo a pedra de toque para quem náo acredita 
e o ponto de apoio para quem quiser pesquisar". 

A disposi<;ao da obra, as atividades coincidentes das diversas 
nac;óes, identicas institui<;óes estatais ou eclesiásticas em muitas 
delas, condi<;óes territoriais semelhantes e atitude análoga para 
com os aborígines, tornam, as vezes, inevitáveis certas repeti<;óes. 
Limitaram-se, no entanto, ao estritamente necessário e, onde nao 
puderam ser contornadas, aparecem em outras circunstancias ou 
sob luz diferente. 

E sta obra nao é uma história da época das descobertas, 
como, por exemplo. o clássico livro de nosso Osear Peschel. 
Creio, entretanto, nao haver omitido um só acontecimento notável 
da história da descoberta e penetrac;áo da América, nem dei,xado 
de comentar qualquer importante ponto de controvérsia. Muito 
agrade<;o ao Professor Doutor Fritz Krause, de Leipzig, presi
dente da Sociedade de Etnologia, por ter ele, com os recursos 
postas a sua disposic;ao pela Sociedade Antropológica Alemá, 
possibilitado acrescentar ao 39 volume um índice onomástico e 
bibliografía. Além disso, com os minuciosos índices no come<;o 
de cada tomo, facilmente encontrará o leitor, em qualquer dos 
tres volumes, os fatos históricos, geográficos e etnológicos estu.
dados, e se inteirará das fontes que serviram de base a descri<;áo. 

Agradec;o também ao Conselheiro Professor Doutor Hermann 
Oncken, nao só por ter incluído meus trabalhos preliminares. 
como obra a ser completada, na clássica História Geral das Naróes, 
por ele publicada, mas também pelos seus incansáveis esforc;os 
nos anos seguintes, em favor de minha obra. até ver finalmente 
assegurada a impressao dos tres volumes. Pela diligencia no 
mesmo sentido, agradec;o ainda ao Conselheiro Professor Doutor 
Albrecht Penck, de Berlim, e ao Professor Doutor Franz Termer, 
de Hamburgo. 

2 
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Devo, finalmente, muitos agradecimentos a Editora F riedrich 
Andreas Perthes, que, ante a necessidade de suspender a publi.
cac;áo da História Geral das N afóes, quis, excepcionalmente, 
prosseguir com a edic;áo deste livro, mantendo, assim, na colec;áo, 
pelo menos um relato sumário dos primórdios da História da 
América, embora as histórias de cada país americano, planejadas 
pelo autor, náo pudessem ser lanc;adas. 

Na leitura das provas e na compilac;áo da onomástica tive 
em' minha esposa urna fiel ajudante. 

Ahrensburg ( Holstein), 3 de julho de 1936. 

, 
CAPITULO IV 

os PORTUGu·asEs 

l. OS PRIMóRDIOS. OS PORTUGU:aSES NA 
AFRICA E NA ASIA. 

'7 

A primeira parte des ta obra f oi dedicada aos espanhóis e 
suas realizac;oes no incipiente período da colonizac;áo do Novo 
Mundo. Foi urna · frota espanhola que, navegando sob a ban..
deira de Castela, descobriu a América para o Ocidente europeu. 
·Navíos espanhóis, como precursores, desvendaram as costas de 
Novo Continente. Foram os espanHóis os primeiros - e, du
rante muito tempo, os únicos - a descobrirem, devassarem ~· 
conquistarem o interior da América, tendo dado a esta ocorrencia . 
um cunho que muito influenciou a obra colonizadora das nac;oes 
européias que os sucederam. Entre estas, figura também Por..
tugal, cujas descobertas marítimas no Novo Mundo, comparadas 
as espanholas, sao ·reduzidas. Os portugueses comec;aram a ex .... 
plórar e a dominar a parte da América que lhes cabía, quando 
a Espanha já tinha terminado esta fase de sua conquista. 

No entanto, se o plano a que obedece este livro incluísse 
urna história do período das descobertas, como, por exemplo, o~ 
trabalhos de Peschel e Ruge, os portugueses deveriam vir em 
primeiro lugar. Cronológicamente, na sucessáo exata dos fatos 
históricos, foram suas ,as naus que, pelo fim da ldade Média, se 
aventuraram cada vez mais, oceano em fora, em viagens suces
sivas, de exito "cada vez maior, no decorrer de decenios. Deram 
novo e decisivo impulso ao dominio dos mares, abrindo novos 
horizontes aos nautas de sua terra e de toda a sua época, tra..
c;ando e aplainando, através do oceano, o roteiro para o Novo 
Mundo. Provavelmente teriam chegado ali, nos decenios seguin.
tes, mesmo sem Colombo. 

c·om as viagens dos capitáes do Infante Dom Henrique de 
Portugal e com o estabelecimento de feitorias na costa ocidental 
da Af rica, comec;a verdadeiramente a colonizac;áo ultramarina mo-
derna. Em sua evoluc;áo corrente, elas constituem o ponto de 
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partida. Também pelo modo de dirigirem o moderno movimento 
ultramarino, pela atitude dos navegantes e colonos para com os 
naturais dos países recém-descobertos, e pela maneira de tratar 
esses povos, os portugueses serviram de exemplo as na~óes que 
os seguiram, embora tal proceder nao constituísse novidade na 
história da colonizac;ao. Nao é, porém, exato que tenha sido o 
príncipe portugues o criador do novo sistema europeu de coloni .... 
za~áo, ou pelo menos o animador ou pioneiro de métodos até 
entáo desconhecidos. 

Já antes daquela época, muitas vezes e sob múltiplas formas, 
praticara-se a coloniza~áo. Uma parte considerável da humani .... 
dade conhecida naquele tempo devia-lhe a existencia e a distri
bui~ao. As ocorrencias em si e o modo pelo qual se desenrolava 
o movimento colonizador muito diferiam em seus detalhes, nao 
havendo dois casos perfeitamente iguais, e, neste sentido, também 
a atua~áo do Infante desfruta de certa independencia. Mas toda 
atividade colonizadora possuía afinidade com outra, anterior, e • 
assim também o processo do Príncipe Dom Henrique conta pre
cursores e apresenta tra~os em comum com fenómenos semelhan .. 
tes de outros tempos, conhecidos ou nao do Infante e seus con
temporaneos. 

As F aroer e a Islandia eram ilhas despovoadas, seµ¡ quais .. 
quer vestigios de habita~áo, quando alguns monges celtas as 
descobriram e ali se instalaram como eremitas. Depois, delas se 
apossaram povos nórdicos, colonizando ... as.1 Partiu da Islandia 
a descoberta e coloniza~ao da Groenlandia, visitada apenas por 
bandos nómades de esquimós. Os Béthencourts, franceses, ha .. 
viam conquistado e colonizado parte das ilhas Canárias. Roubo 
e tráfico de escravos constituíam a principal finalidade de sua 
empresa. • 

Romanos, anglo-saxóes, normandos e dinamarqueses funda .. 
ram colonias de conquista na Inglaterra; povos nórdicos, dina
marqueses e ingleses, pa Irlanda; normandos, na Fran~a seten .. 
trional e na Sicília. Os árabes cruzaram o mar, vindos da A frica, 
e chegaram até a Península Ibérica, onde conquistaram uma co
lonia para o califado dos Omíades, a qual, após a queda desta 
dinastia, teve a sorte de muitas outras. declarou a própria inde-

1. Letronne: /?.echerches Géogrophiques et Critiques (París, 1814). P· 
131 a 146; Dicuil, p. 38~40. K. Maurer: lsland von seiner ersten Bntdek• 
kung bis zum ·Untergange, des Freistaats (München, 1874), p. 1 ~3. 
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pendencia, tornando-se estado autónomo em solo colonial. O 
Extremo Oriente. a india, a Indonésia, as Filipinas, a Nova 
Guiné e os países e ilhas do Pacífico eram teatro da mais movi
mentada coloniza<;ao ultramarina, de que, porém, nao trataremos 
aqui, pois de tais fenómenos os contemporaneos do Infante certa
mente nada podiam saber. 

No último terc;o do segundo milenio antes de c ·risto, navegan
tes fenicios cruzaram o Mediterraneo e, como mercaderes inter
mediários e portadores de cultura, fundaram núcleos nas suas 
ilhas e nas costas da parte oriental e ocidental. em Chipre, na 
África do Norte, em Malta, na Sardenha, na Espanha e outros 
lugares. Na terra dos bárbaros, onde encontraram cultura mais 
primitiva. tentaram estabelecer relac;óes comerciais com a popu
lac;áo indíg~na e obter mercado para seus artigas .e produtos de 
sua indústria. além de entrepostos para compra , e armazenamento 
das matérias-primas daqueles países. Os escravos constituíam 
um dos mais importantes artigos de comércio; a pirataria e as 
cac;adas humanas sempre existiam ao lado do comércio marítimo 
normal. Pontos adequados da costa, ilhotas fronteiras ao con
tinente ou a ilhas maiores, penínsulas facilmente defendidas contra 
possíveis assaltos do interior, eram ocupados, fortificados e insta
lados como feitorias. Estas dedicavam-se a mercancía e a cons .. 
truc;áo naval, sem exerce~ influencia política sobre o país hospe
deiro. Eram resultantes da experiencia e das necessidades do 
comércio fénício, que abrapgia transac;óes em grande escala, pe
queno comércio, venda ambulante e tráfico de escravos, sempre 
efetuados por via marítima e visando a montagem de ramos indus
triais próprios, como o da púrpura e a explorac;ao de lavras de 
minérios úteis e metais preciosos. 

Em condic;óes favoráveis, essas feitorias prosperavam, tor .. 
nando-se comunidades maiores e apossando-se de parte da hin
terlandia, onde passavam a dominar e a escravizar os indígenas, 
dedicando-se a agricultura. Mas, ainda neste caso, a influencia 
cultural sobre os aborígines era insignificante. Nao podiam tam
bém essas feitorias ampliadas prescindir da protec;ao da Metró .. 
pole, quase sempre Tiro. Esta enviava-lhes guardas e inspetores 
e cobrava tributo para o deus da cidade. Nao é provável que 
se ten ha f eito em qualquer regiao a colonizac;áo de extensos 
territórios, como, por exemplo, a dos cartagineses na Libia ou a 
dos gregos na Grande Grécia e na Sicília. Na Pátri'a, a popu .. 
la~ao era insuficiente para emigrac;ao em massa aos territórios 
coloniais. De modo geral, pode-se dizer que as colonias portu-

' 
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guesas na costa africana e índica ostentavam o caráter das colonias 
tírias.2 

A colonia fenicia de Cartago foi a primeira a criar um terri .. 
tório colonial coeso. Só o fez, porém, em meados do quinto 
século, ao comec¡;ar a sub jugar e a escravizar os povos . da Libia, 
em sua hinterlandia. Ali fundou um poderio comercial norte
africano, cuja pressao os aborígines, privados de sua independen
cia, comec;aram a sentir, sob a forma de confiscac;óes e recruta
mento para o servic;o militar de Cartago. Todavía, o que deu 
impulso a Cartago, fazendo-a transformar-:e .de modest.o e~tre
posto marítimo dos fenicios em primeira potencia do Mediterra~eo 
ocidental, com colonias na Sicília, Sardenha, Espanha e nos paises 
dos Sirtes, foi, além do apare~imento de grandes personalidades 
no seu próprio povo, o gigantesco avanc;o da colonizac¡;~o g:ega 
na Grande Grécia, na Sicilia e, em geral, no Mediterraneo 
ocidental.3 

A antiga colonizac;áo grega, pré-helenistica, teve também seu 
caráter peculiar. 

O impulso que fez os gregos expandirem-se pelas costas e 
ilhas do Mediterraneo partiu simplesmente do problema alimentar. 
O solo, em geral árido e pouco adequado ao cultivo de cereais, 
já náo era capaz de alimentar a populac;ao, ~uito ... aumentada ~n~s 
séculos de calma, após o período das migrac;oes. A colonia 
agrícola é , pois, o tipo de colonizac;ao grega pré-helenística; servia 
para . colocar e alimentar a populac¡;ao excedente e, ao mesmo 
tempo, supria a Metrópole de víveres, de madeira para cons
tru~ao naval e, freqüentemente, também, de minérios. 

A polis grega pré-helenística nao se. dedicava a política mer
cantil: suas colonias quase nunca eram feitorias nem entrepostos 
comerciais, mas colonias agrícolas ou militares. baseadas ambas 
em conquista, estabelecidas sem o mínimo fito comercial. Na 
colonia agrícola grega ( apoikia) forma va-se, via de regra, nova 

2 . Movers : Die Phonizier, U, 2, Geschichte der Kolonien (Berlim, 
1850) , p. 5-9, 26-28, 33-34. A obra de Movers é posta totalmente ~e lado pelos 
historiadores da Antiguidade, como destituida de critério. Todav1a, as J?ªrt~s 
II, 2 e III. 1, quando corretamente utilizadas, fornecem material cons1dera
velmente aproveitável. Eduard Meyer: Geschichte des Altertu~, 11, 2 
( Stuttga rt e Berlín, 1931 ) , p. 84-86, 92, 112-113, 128-130. W. Fre~herr voo 
Landau: Die Phonizier, 2• ed. (Leipzig, 1903), p. 6~9. Fr. W. Fre1herr von 
Bissing em Deutsche Literaturzeit:, ano 48, fase. 37 (Berlín, 1927). col. 1816, 
1819, 1820. V. Ehrenberg: Karthago (Leipzig, 1927), p. 10-14. 
. 3 . Otto Meltzer: Geschichte der Karthager (Berlin, 1879~1913), 1, 15& 
e ss., 164 e ss., 184 e ss.; II, 85-90, 95-104. Ehrenberg, loe. cit., p. 14. 
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comunidade autónoma, desmembrada da Metrópole, como novo 
Estado, quase sempre em absoluta independencia política e man
tendo com a Pátria primitiva, de onde trouxera o fogo sagrado, 
ligac¡;ao meramente moral, religiosa, e nao comercial. Estas novas 
cidades deviam sempre sua formac¡;ao a iniciativa privada. A co
lonia militar ( klerouchia), constituía, porém, ocupac¡;áo armada 
de áreas estrategicamente importantes, ponto de apoio em terri
tório conquistado, estabelecido para manter subjugados os povos 
bárbaros, para vigiar eficientemente os aliados, ou servia, simulta
neamente, para abrigar os excedentes da populac¡;ao, habitualmente 
das· camadas sociais inferiores. Diferentes das anteriores, eram 
criadas pelo Estado, a cuja soberanía ficavam subordinadas, e 
que ainda aproveitava com vantagem os cereais, a madeira e os 
mínérios ali produzidos. No decorrer da evolu~áo, na época hele
nística, após a decadencia dos estados metropolitanos, e no ambito 
do novo e grande reino dos diádocos, muitas das colonias antigas 
e das recém-fundadas eram essencialmente comerciais; assim, por 
exemplo, a que ficava situada na margem setentrional do mar 
Negro. Em toda a sua época de colonizac¡;ao, porém, os gregos 
nao manifestaram o propósito de helenizar a hinterlandia de suas 
colonias, nem de tiranizá-las, bem como nao pretendiam fundar 
-grandes colonias com o fim de expandir suas conquistas; em parte 
alguma seu sistema de colonizac¡;áo ultramarina levou a formac¡;áo 
de amplos estados.4 

Aproximamo-nos, assim, dos tempos do Infante Dom Hen
rique. Ocupar-nos-emes, apenas, em poucas palavras, de um dos 
últimos sistemas de colonizac¡;ao ultramarina. · · 

As cidades hanseáticas alemas mantinham entrepostos mer
cantis ,......, espécie de colonias comerciais - em países estrangeiros. 
Entre esses, contam-se sua feitoria dentro das muralhas de Riga, 
a feitoria alema de Nowgorod, a grande colonia comercial de 
Bergen e o Stahlhof, em Londres. Estabelecidas gra~as ao pri
vilégio concedi~o pelos .soberanos dos citados países, gozavam de 
imunidade e liberdade excepcionais, sem, contudo, quaisquer di
reitos soberanos. 5 O sistema de f eitorias e colonias comerciais 
das cidades marítimas itaÍianas, como as de Genova e Veneza, 

4. Johannes Hasebroek: Staat und Handel im a/ten Griechenland {Tübin .. 
gen, 1928), p. 107;110, 112-116. Rich. Laqueur em Vicrteljahrschrift f . 
Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, vol. XXI ( Stuttgart, 1928). p. 325. 

5. Georg Sartorius: Geschichte des Hanseatischen Bundes (Gottingen, 
1802-1808), 1, 181-183, 320. Id., Urkundliche Geschichte des UrsprungS der 
deutschen Hanse, e-d. por Lappenberg (Hamburg, 1830), I, 106, 110, 112, 111 
e SS., 124-154, 195, 205, 209. 

I 
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que atingiram c~rta perfei~áo, é muito semelhante em suas origens. 
Come<;ou modestamente, com Amalfi, que, no Levante, ainda 
ahtes das Santas Cruzadas, montava, tanto em território de cris ... 

1 

taos como de infiéis, lojas e depósitos de mercadorias, que, em 
muitos casos, cresceram, transformando ... se em bairros comerciais-t 
com igreja e administra~ao próprias. 6 Mas as colonias comerciais 
das repúblicas marítimas italianas, Genova, Veneza e Pisa, esta .. 
belecidas mais tarde nos países onde se f aziam as Cruzadas, nao 
eram colonias própriamente ditas; gozavam, apenas, de amplos 
pri:vilégibs por parte dos soberanos locais, sobretudo de natureza 
territorial,, com lojas, bairros comerciais qentro de países civiliza ... 

· dos, e eram ' agraciadas com prioridade~ comerciais de grande 
alcance.- De tipo semelhante eram as colonias mercantis dos ge .. 
noveses, bem ·como as dos venezianos, na margem norte do mar 
Negro como Soldaia, Kaffa e Tana. No Canado de Kiptschak~ 

, porém, dentro de cu jo t~tfitório , ~dministrativo sua existencia era 
tolerada, ao , qual tinham de pagar ~ributos, e cu jos cas Mangu 
(por volta de 1266) , e Usbek (por volta de 1332, 1333) lhes 
tinham concedido as liberdades, h.avia nivel de cultura inferior 
ao dos países das ·Cruz~das, nfi Siria ·e nó ,Bósforo. Por esta 
razáo, as. éolonh:1s mercantis dos· lomBardos juntG ao mar Negro, 
em parte ~nstalados ' em suas pra~as fortificadas., gozavam maior 
independenci.a, adquirindo . o aspecto de verdadeitas colonias. 
Especiár~as. e incenso, t~cidos de 'seda e pedrarias, peles e es .. 
cravos eram: os m~is importantes entre os multiplos artigos de 
comér<;:io daqueles italianos. Es~as colonias mercantis dos geno~ 
veses no mar , Negro, que nao se dedicaram a agricultura, fizeram 
ress~rgir o aspecto' que este mar interior. apresentava na Antigui ... 

. dade, com suas ·cultui:as litoraneas gregas. nas eras helenísticas. 
Nao e·ram', nó entanto. ctontinua~áo da Antiguidade. A natureza 
da terra e dos mares, que permaneceram inalterados, as mesmas 
necessidades e condi~6es comerciais tinham criado essencialmente 
identico estado de coisas.' . 

' - ' 
6. A. H. L. Heeren: Versuch einer Bntwickelung der Folgen der Kreuz-

wge für Europa (Gottingen. 1808). p. 330-331. E. Wappaus: Untersu• 
chungert uber die geographischen Entdeckungen der Portugiesen unter Heinrich 
dem Seefahrer (Gottingen, 1842), 1, 111. 

7. Heeren, loe. cit., p. 327, 354-357: "Em primeiro lugar estava o 
comércio de escravos, o que nao honra os venezianos. ~les compravam escra
vos. cristaos ou nao-cristaos, onde os podiam obter". Wappaus, loe. cit., 
p. 137-142, 183-186, 212-215, 227-229. W. Heyd: Geschichte des Levantehan .. 
deis im Mittelalter ( Stuttgart, 1879 )-. 1, 143 e ss., 150 e ss., '165 e ss., 273 e ss. e 
pass.; 11. 160 e ss., 164. 165, 180 e ss., 184 e ss. Bratianu: Recherches sui 
l~ Commerce Génois dans la Mer Noire au XI/Je Siecle (Paris, 1929). pass., 

· sobretudo p. 204-206, 283, 286, 289-294. -

' 
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Segue .. se diretamente a esses mercadores italianos o movi
mento colonizador do Infante Dom Henrique e de seus sucessores 
lusos. Nos pormenores. nos planos e métodos, nos meios empre .... 
gados, nas metas que se propunham atingir. nos valores e mer
cadorias que buscavam. este movimento nada mostra, que um ou. 
outro de seus predecessores já náo tivessem apresentado de um· 
modo ou de outro. Também o processo utilizado, a realiza.;ao. 
dos projetos e empresas coloniais do Infante eram completamente 
bárbaros, de cunho absolutamente medieval. Nao no bom sen
tido, como o tinham sido os dos fenicios e cartagineses, dos 
vikings e Béthencourts, mas certamente mais rudes e menos cris
táos que o procedimento dos venezianos, cujo tráfico de escravos
Heeren considera uma desonra. O que era inédito nos empreen
dimentos do Infante, o que abría novos caminhos ae Ocidente. 
~ram suas tentativas segur~s. constantes e obstinadas, insignifi
cantes por largo ~spa~o de tempo mas·. no decorrer dos decenios, 
afinal, bem sucedidos. Enviou suas naus armadas as latitudes· 
meridionais, p·rimeiro para negociar, d.epois para colonizar. Alcan
~ou latitudes até entao consideradas, de modo geral, impró.ptias· 
para campo ,Pe atividade do espirito empreendedor europeu.s , 

Tem ... se afirmado e repetido que a idéia das Cruzadas. do 
,c~mbate ao Islame e o desejo de conv~rter gentios e difundir o· 
cristianismo foram . o .Primeiro e mais vigoroso impulso qtte le,.vou 
os portugueses pelos mares em fora, até a Africa, dando iníci<>' 
ao moderno movimento ultramarino. O espírito das Cruzadas, 
porém. em seus aspectos fundamentais, já há muito se apagara 
na Europa. Náo obstante -prevalecia ainda a influencia qe sua 
tradi~áo, e, embora náo tives~e sido for~a propulsora das mais
nobres, foi decisiva nos dias em que despontava o movimento· 
ultramarino ocidental. 

Quando, ao cabo de duzentos anos, a guerra das Cruzadas ... 
do Ocidente contra o Oriente. terminou, com a vitória deste,. 

8. J. P. Oliveira Martins: Os Filhos de D. Joáo /, 2' ed. (Lisboa, 
1901). 11, 35-37. Paulo Merea em Histot'ia da Coloniz~áo Portuguesa do-
Brasil, Seg. Parte, vol. 111 (Porto, 1924), p. 167: "Está dito e redito com 
inteira verdade e justi~a que foran{ os portugueses quem deu a mundo moderno· 
o primeiro exemplo de colónias propriamente · ditas e duma política siste .. 
mática de coloniz~~áo". Entre os filósofos da Grécia Antiga, a impossibi
lidade de se viver na zona tórrida era contestável; essa crem;a estendeu-se 
até a ldade Média, e era aceita inclusive pelos patriarcas da lgreja; o pont<>' 
de vista dos que defendiam a habitabilidade- se perdera. Hugo Berger: 
Geschichte der wissenscha#lichen &dkunde der Gricchen (Leipzig, 1887-
1893), 1, 43 e ss.; 11. 37 e ss., 127; 111, 5. 47, 66 e ss., 123; IV, 20 e ss., 
~67. Vise. de Santarem: Essai sur l'Histoire de la Cosmographie et de
la Cartographie pendant le Moyen-age (París, 1849-1852), 1, 310. 
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.após o desvanecimento do espirito combativo daquele e a queda 
·de Akka, seguiu-se um século de tolerancia religiosa recíproca. 
Entre as nac;oes maometanas na orla setentrional da Africa do , 
Egito ao Marrocos, e as nac;oes cristas do Mediterraneo reinava 
paz, compreensáo mútua e ativas relac;oes comerciais. Numerosas 
-cidades na costa norte e oeste da Af rica abriram su as portas, 
tomando-se táo acessíveis aos adeptos de Cristo quanto aos de 
Maomé. Várias vezes, soberanos católicos concluíram alianc;as 
-guerreiras com príncipes islamitas.. Só a mais arrojada penetra
c;áo dos turcos em direc;ao leste, após a morte de Tamerlao, por 
um lado, e os ataques dos genoveses, sob comando f rances, a 
Cartago, o dos portugueses contra Ceuta e o crescente avanc;o 
dos castelhanos sobre Granada, por outro, puseram termo, a partir 
do século XIV, a essas relac;oes pacíficas, aliás já estremecidas 
em conseqüencia da piratagem, cada vez mais ousada. Sobreveio 
·o alheamento recíproco, a intolerancia, a ininiizade, o rápido de
·créscimo de certo cavalheirismo no trato de outrora e os esforc;os 
das nac;oes cristas no sentido de estimular em seus povos e espí
-rito das Cruzadas, apenas vivo ainda na tradic;áo e nos romances. 
'Tais esforc;os, porém, só lograriam exito, se visassem "'3mbém obter 
rica presa e bons' lucros as expensas dos infiéis. Por outro lado. 
-quando, estavam envolvidas vantagens que se podiam obter por 
meios pacíficos, a religiáo e os . maometanos eram completamente 
'indiferentes aos cristaos da época. A despeito das proibic;oes do 
Papa, f aziam-se transac;oes comerciais com os inimigos da f é 

1cristá, os genoveses alugavam seus navios aos turcos para trans
porte de tropas a Europa, e nas flotilhas rapinantes destes últimos 
viam-se genoveses, cataloes, franceses e sicilianos.9 

Enquanto havia mouros em Portugal, o espirito das Cruza
das ainda era tradic;áo e dever sagrado de todos, principalmente 
da nobreza. Repetem-se, aqui, todos os fenómenos conhecidos que 
-caracterizavam as lutas dos cristáos da ldade Média contra infiéis 
e pagáos: fé em Deus, devoc;ao e fanatismo; ajuda visível de 
santos e sinais celestes durante a batalha contra o inimigo, na 
qual uns poucos combatentes cristaos póem em fuga gigantescos 
exércitos de infiéis, de quatro.centos mil a quinhentos mil homens. , 
·com perdas terríveis para os vencidos e insignificantes para os 
vencedores; incursóes recíprocas e feitos de armas caracterizados 

9. G. Friederici em Gotting. gel. Anz., 1923, n.ois 4-6, p. 165-169. Id. 
em .. Hansische Geschichtsblatter, vol. XXXII, p. 192-194. F. Kun.stmann: 
Afrika vor den Entdeckungen der Porlugie.sen (München, 1853), p. 6-7, 14, 
38-39, 43-44. Wappaus, loe. cit .. p. 234. 
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como devastadores e cruéis assaltos; doac;oes a lgreja de bens 
próprios, conquistados e tomados em saques, assumindo propor
c;óes tais, que grande parte das terras vieram parar nas máos ina
tivas do báculo, nao sendo raras, pois, as conseqüentes lutas entre 
a lgreja e a Coroa, nada mais representando, temporariamente, a 
história de Portugal senáo a história da lgreja, na qual a bruta .. 
lidade, o crime e os vicios eram imensos e amplamente difundidos. 
Predominava o espirito vingativo, a ganancia e os grosseiros 
instintos sexuais. 1º De tudo isso, a tradic;áo, a educac;áo ecle
siástica e os rumos da história de Portugal muito carreararn 
consigo para a época dos descobrimentos e da conquista; o que 
certamente menos trouxeram foi a verdadeira cristandade e o 
legítimo espirito das Cruzadas. 11 

A posic;áo dos portugueses, que já há muito náo tinham 
mouros dentro do próprio território era algo diversa da dos espa
nhóis, sobretudo dos castelhanos. E~ Portugal nao havia Cruza
das contra o lslame. A primeira bula papal, referente as Cruza
das e destinada a Portugal, no ano de 1436, náo foi expedida 
contra um determinado inimigo moslemico. Era um documento 
emitido pelo Papa para todas as eventualidades, entregue ao Reí 
Duarte para emprego segundo seu pr<)prio critério, e do qual o 
Infante Dom Henrique se apossou avidamente, para dar um as
pecto de Cruzada .ao empreendimento contra Tanjer, por ele pla
nejado, e que terminou de .modo tao vergonhoso. As campanhas 
dos portugueses contra a Africa, ao tempo de Dom Joáo I e do 
Rei Afonso V, e as expedi~oes dos capitaes do Infante Dom 
Henriqu~ contra mouros e negros nao eram, pois. conseqüencia 
histórica, reatamento planejado ou continuac;áo das antigas lutas 
portuguesas contra os mouros. 12 

Como dissemos, há muito se extinguira no Ocidente o ardor 
das Cruzadas. Mesmo a c·úria. ao tempo de Eugenio IV. nao 
pensava mais seriamente nelas, tendo, de fato. realizado más 
experiencias. Quando, porém, o perigo da incursáo dos turcos 
levou os papas a lan~arem mao dos antigos métodos, tentaram 

1 O. Heinrich Schafer: Geschichte von Portuga! ( Hamburgo e Gotha, 
1836 a 1854) 1, 43, 70; 46, 93, 139: 45. 46. 139. 140, 395: 263-265, 268: 156-
158, 161. 165. 276, 328, 329: 222. 232, 234. 328: 173. 194~196; 286. 287. 290-291. 

11 . Por exemplo, o constante aparecimento de santos, que vinham em 
pessoa auxiliar os portugueses em suas Jutas coloniais. como S:io Tiago em 
Goa e Diu. P. A. Tiele: De Portugeezen in het Oostcn 1948-1539 (AmsteT
dam, 1873 a 1879), IV, 406; VI, 280. 

12 . Navarrete, em Memorias de la Real Academia de la Historia, V, 
(Madri, 1817). p. 60. Schafer, loe. cit .• 11. 336, 481, 482. 
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estes exortar o Ocidente a defesa contra a ameac;a do lslame, 
tendo Nicolau V, Calixto III e Pio II pregado por meio de seus 
legados, urna Cruzada geral contra os turcos, espalhando por 
toda parte o apelo as C'ruzadas, no que, todavía, nao foram pem 
sucedidos. Na maioria dos casos, ninguém lhes clava ouvidos 
nem entre genoveses e venezianos, a quem o assunto mais inte .. 
ressava.13 

Se faltou, pois, o verdadeiro espirito das Cruzadas, se este 
f alhou lamentavelmente nas grandes ocasioes em que devia servir 
ao bem de toda a comunidade crista, houve soberanos e povos 
na cristandade, aos quais nao escapou a grande vantagem, que 
um simulacro de Cruzada, um letreiro com os dizeres "Combate 
ao Islame" ou "Conversáo dos gentíos", podiam dar a seus em .. 
preendimentos particulares. O espirito animador das Cruzadas 
náo só trouxe consigo muita essencia materialista e profana, mas 
também todo éle, em suas últimas finalidades, era de cunho abso .. 
lutamente materialista. Quando os mongóis atacaram os cristáos 
da Polonia, Hungria e Silésia, foram tomados por feiticeiros e 
demonios saídos do inferno. Mas pouco faltou para que fossem 
festejados como cristaos quase perfeitos, quando se descobriu que 
combatiam sarracenos e turcos. Filipe, o Belo, da Fran~a. apro .. 
priou .. se dos bens destinados a reconquista de J erusalém e em .. 
pregou .. os em fins profanos. Carlos VIII, por sua vez, saqueou 

, Nápoles, em vez de tornar realidade sua Cruzada contra os turcos, 
anunciada com muito repicar de sinos e missas solenes. O modo 
pelo qual seus soldados franceses fizeram guerra na Itália foi 
tao bárbaro e cruel, que, segundo depoimentos contemporaneos, 
os turcos náo podiam ter sido piores. Francisco 1, finalmente, 
após ter prometido aos príncipes eleitores uma .Cruzada a Cons
tantinopla, contra os turcos, visando obter o seu apoio e con .. 
quistar o lmpério Alemáo, aliou .. se com os mesmos turcos, quando 
seus planos se malograram e foi derrotado na ltália.14 Havia, 
porém, urna característica fundamental das Cruzadas daquele 

13. Friederici, Gotting. gel. Anz., loe. cit., p. 166. Heyd, loe. cit., 11, 
313-314, 319. Alguns Documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo 
(Lisboa, 1892), p. 5; também a bula Rex Regum de 8.9.1436, por meio da 
qual o Papa Eugenio IV quis exortar a cristandade a uma cruzada na Africa 
em auxilio dos portugueses, n&o teve o mínimo resultado. 

14. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Géographie et des Décou
vertes Géographiques ( Paris, 1875), p. 269. L. Ranke: Pranzosische Ge
schichte (Stuttgart e Augsburg, 1852-1861 ). l. 47, 119. E. Herbst: Der 
Zug Karb VIII. nach ltalien im Urteil der italie.nischen Zeitgenossen (Berlim 
e Leipzig, 1911), p. 9, 17-18, 38, 47; aqul se achám compilados os conceitos 
dos cronistas e historiadores em suas próprias palavras. 
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tempo, que as tornava sobremaneira adequadas como etiqueta 
para rotular empreendimentos colonizadores. Ao serem deseo~ 
pertas novas terras dos gentíos - as vezes nem conquistadas. 
nem ao menos pisadas, mas apenas vistas de longe - os des .. 
cobridores consideravam, sem mais nem menos, por principio, nula 
a soberanía de seus habitantes e, na maioria dos casos, inexis .. 
tente o direito destes sobre bens móveis e imóveis. Encaravam 
tudo como rica presa, a ser tomada no futuro, táo lego se consi .. 
derassem bastante fortes. Deus era Deus só dos cristáos: náo 
era o pai comum dos santos e gentíos. Constituía, pois, tática 
hábil e comum explorar a idéia das Santas Cruzadas a favor de 
uma política de expansao. de agressao contra muc;ulmanos e 
gentios, e tentar despertar .um espirito combativo, um ardor re}¡ .. 
gioso, na realidade inexistente. 

Para suas empresas os conquistadores obtinham bulas papais 
de. indulgencia, que asseguravam aos componentes das expedic;aes 
as mesmas grac;as divinas e beneficios terrenos proporcionados 
pela legítima bula das Cruzadas, por aquela que pretendia con .. 
vocar toda a cristandade para um grande movimento comum.15 

Como se pode imaginar, isso nem sempre dava resultado: tal 
apelo nao encontrava, naturalmente, eco entre povos protestantes. 
Nos casos em que o toque de reunir nao era atendido de todo, 
nem por católicos nem por protestantes, com bula de absolvi~áo 
ou sem ela, encontramos, generalizada, e quase sem exce~ao, nos 
·documentos oficiais e ' particulares referentes as expedic;óes, a de
clara~ao de que a mais nobre ou a única finalidade da empresa 
era a difusao da lgreja de Cristo e a conversáo dos infiéis. Isso 
~mprestava a todos os empreendimentos um disfarce, uma apa .. 
rencia de Santa Cruzada. Até os navíos portugueses e espa .. 
nhóis navegavam sob o manto da grande bandeira da Cruz. Na 
realidade, porém, seu lema era: "luta de exterminio contra os 
mu~ulmanos, onde quer que aparec;am: guerra aes gentíos, onde 
istes ousarem opor.-se ao nosso avan~o". Em ambos os casos, 

15. Azurara: Chronica do Descobrimento e Conquista de Guiné (Pariz, 
1841) p. 89-92, 404. Joáo de Barros: Da Asia, nova edifáo (Lisboa, 1778), 
l. 1, p. 58, 278. Alguns Documentos, loe. cit., ·p. 14: Bulla Dum diversas Nico
lai V, de 18.6.1452. Schafer, Portugal, loe. cit., 111, 83. 

Lá fora, nas colónias, zombava-se das bulas, salvo quando se ganhava 
<linheiro com elas; ao tempo do levante de Gonzalo Pizarro, chegou a costa 
do Peru um navío trazendo 2 000 a 3 000 bulas (indulgencias para cru
zados) a caminho do Chile. O Capitao Diego de Rivadeneyra enviava-as ao 
velho pecador Francisco de Carvajal, com a observa.;:io de que podía neces
sitar muito disso por causa de suas vilezas. 
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o meio era a violencia, e o fim, a rapina e a escravizac;ao de povos 
livres. 

A Propagafáo da lgreja de Cristo e a Conversáo dos lnfiéis 
erigiu-se em divisa e vanilóquio, durante toda a época dos desco
brimentos e _ conquistas de novas partes do mundo; constituiu, 
por dois séculos, o esteio que raramente faltava aos documentos 
coloniais-políticos dos pavos europeus, ansiosos por deitar as maos 
sófregas em terras de além-mar e em seus habitantes. Alardeado 
com bem simulada convicc;ao e honestidade, fazendo concessoes 
a tradi<;ao, a mentalidade da época e a tendencia de pessoas gene
rosas e devotas, o pretexto da Igreja de Cristo foi repetido tantas 
vezes que, para muita gente, acabou por tornar-se, através dos 
sé~~los, uma ~er~ade, um dogma, embora nao pass,asse de hipo
cris1a e mentira. 6 Por toda parte, as Santas Cruzadas e a 
Cateq~iza~áo dos, f!'entios .serviam de disfarce, de manto para 
encobrir toda especie de cr1mes. Os cronistas dos Béthencourts 
ass~veram que es~es salteadores e cac;adores de esc~avos empre
end1am sua conquista para levar as populac;oes a bem-aventuranc;a 
da cristandade.17 No século XVI, o Mediterraneo pululava de 
piratas. cr~:~aos, ~ue, repetindo sem cessar o lema da guerra con
t:a os mf1e1s, ev1tavam cuidadosamente estes últimos, espreitando 
ricos mercaderes cristaos, para assaltá-los. As galeras dos Ca
valeiros de Malta figuravam entre os piares piratas desta espécie, 
sempre entrincheirados atrás de sua gu.erra santa.18 Ouvimos 
continuamente que o nobre propósito dos cristianíssimos reis de 
Castela, na conquista da América, foi a conversao dos gentios.19 

16 · "Un mensonge bien cultivé, répété longtemps en choeur par un 
demimillion d'hommes, devient comme une vérité." Michelet: Histoire de 
France, vol. X, La Ligue et Henri IV. (Paris, 1856), p. 92. 

17. G. Gravier: Le Ctmarien ( Rouen, 187 4), p. 5. 

18. L. Lalanne: BrantiOme sa vie et ses écrits ( Paris 1896) p 11O-112, 
121-122. • , . 

19. Um exemplo entre inúmeros outros: Pedro de Aguado, Historia de 
Sa.nt~ Marta y Nuevo Reino de Granada (Madri, 1916), I, 513: "Como el 
~nnc;1pal yntento de los christianisimos Rreyes de Castilla fue y a sido y 
siempre es la conversion de los naturales de las Indias". "As monstruosas 
frases ocas e hi~ritas desta cultura", como disse Karl Brandi, com o fingido 
espirito das cruzadas, "o combate ao Islame" e a "conquista das terras 
gentílic~s p~ra. a religifto crista", ao passo que seus verdadeiros objetivos 
eram so e un1camente de caráter profano e material, atravessam cinco 
séculos e florescem ainda hoje: da .famosa "festa dos faisóes", na c6rte dos 
Duques de Borgonha, no ano de- 1454, após a conquista de Constantinopla · 
(K. Brandi em Deutsche Literaturzeit, 1927, ano 48, fase. 19, p. 919) até a 
fundac;ao, em Washington, de uma associa~fto colonizadora visando a transfe
rencia de homens de c6r livres, dos Estados Unidos para a Libéria. Por 
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Amargas e incisivas sao as palavras do Bispo Las Casas, 
ao recriminar o procedimento hipócrita e ímpio daqueles que, sob 
o pretexto de trazer os infiéis e gentios ao seio da lgreja, se 
empenham em guerras sangrentas e cruéis, atiram-se a conquistas· 
profanas e, a sombra da bandeira da Cruz, assaltam e saqueiam 
os povos. Seu libelo acusatório atinge sobretudo os portugueses.20-

Empreendimento dessa espécie, efetuado sob tal égide, fof 
a expedic;ao de Dom Joao 1 e seus filhos contra Ceuta. Com· 
essa campanha, os portugueses deram início ao seu movimento 
ultramarino e, simultaneamente, a era das grandes descobertas· 
do Ocidente. ~ verdade que havia precursores: a campanha de 
1390, da República de Genova, sob o comando do Duque de
Bourbon, contra a Cartago muc;ulmana, e a dos Béthencourts, 
contra as ilhas Canárias, ambas efetuadas sob o disfarce de Cru
zada, ou rotuladas de Conversáo dos gentios, mas buscando apenas 
fins absolutamente profanos e materiais.21 No en.tanto, esses 
deis últimos empreendimentos estao, de certo modo, separados da 
grande cadeia de fatos históricos da qual Ceuta constituí o ponto· 
de partida. 

' .o ataque a Ceuta foi conquista a moda de salteadores. a 
qual muito custou dar certa aparencia de Santa Cruzada. Na 
realidade, o monarca e s.eus filhos visavam a obtenc;ao de honra~ 
cavalheirescas, a dilatac;áo do território imperial, a ricas presas· 
nas terras inimigas e a intuitos :éomerciais. Mas havia ainda· 
outros fatores. Com a extinc;ao da primeira linhagem borgonhesa 
em Portugal, cessaram as hostilidad.es contra Castela, após quase· 

º?1 lado, a dita associac;:io declarou alto e bom som que esses homens de
cor livres deveriam conquistar a Africa para a fé crista e a cultura ocidental; 
de outro lado, af irmou que os homens de cor livres eram a escória da socie,. 
dade, por cuja eliminac;:io da América nenhum sacrificio seria demasiado
grande; ao mesmo tempo, esta associac;áo colonizadora protestou energica,. 
mente contra a acusac;:io de pretender elevar, de qualquer maneira, o nivel 
social do homem de c6r livre. Na publicac;áo impressa de um discurso do· 
-grande estadista da Uni:io, Henry Clay, proferido em 1827, encontram-se· 
numa só página as seguintes frases a respeito dos homens de c6r livres e 
sua planejada deportac;áo como conquistadores, colonizadores e civilizadores 
da Africa: "They will carry back to their na ti ve soil the rich frults of 
religion, civilization, law, and liberty. . . Of all classes of our population, the 
m?St vicious is that of the free colored. . . Every emigrant to Africa is a· 
mi~ionary carrying with him credentials in the holy cause of civillzation, 
rehgion and free institutions". H. v. Holst: Verfassung und DemoTcratie der· 
Vereinigten Staaten von AmeriTca (Düsseldorf e Berlin. 1873-1891), 1• parte. 
19 cap., p. 287 -288, com boa documenta~áo. 

20. Las Casas: Historia de las Indias (Madrid, 1875-1876), 1, 138-
139, 144, 158·160; 11, 455--456. 

21. Friederici em Hansische Geschichtsblatter, 1927, p. 193-194. 
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vinte anos de combate. No decorrer dessa de.morada guerra, 
tinham-se formado forc;as militares, entáo livres e a procura de 
campo de ac;áo, pois componentes de tropas inativas nao costumam 
sentir.-se a vontade em casa, em ambiente pacífico. Ora, náo 
poderia a Coroa ter desejado melhor contingencia. Tratou de 
<Jcupá.-las, lanc;ando.-as contra o tradicional inimigo do passado, 
que ressurgira na Africa. Ssses os motivos, históricamente com ... 
provados, e nada revelador~s do espirito das Santas Cruzadas, 
que levaram os infantes de Portugal a empreender a campanha. 
Demonstram-no cabalmente a inicial relutancia do rei, temeroso 
de nao prestar bons servic;os a Deus com empreendimentos dessa 
ordem, as respostas dos conselheiros e clérigos da Coroa e, final.
roen te, a atitude da boa rainha Filipa, no seu leito de morte.22 Pro.
vam.-no, ainda, o desenrolar da luta e o assalto, a cidade de Ceuta, 
tomada de surpresa, da qual . se dizia que, na riqueza oriental dos 
edificios e palácios, na fartura dos armazéns e bazares. superava 
até Veneza. 

Possuímos dramáticas descric;óes dessa
1 

.xorrencia verdadei
ramet?-te trágica. Os portugueses penetraram na cidade e ali, 
sem que a mínima provocac;ao ou ofensa por parte dos moradores 
tivessem precedido o inesperado assalto, entregaram-se, de súbito, 
a tremenda chacina, nao respeitando idade nem sexo, nao poupan
do mul~eres nem crianc;as. Seguiram-se o saque e a devastac;áo 
vandálica: os assaltantes tudo devassavam, remexiam e escavavam. 
Dep~edavam os magníficos prédios .e palácios, em busca de ouro, 
prata, pedras preciosas e jóias. Os portugueses, semibárbaros, 
arrebatavam as jóias das mulheres e das moc;as, arrancando-lhes 
ou cortando-lhes as orelhas e os dedos. A cata de ouro, saquea
vam e desmantelavam depósitos. bazares e lojas; caniiroes de vinho 
e de azeite, sacos com valiosas especiarias e tOdas as vasilhas eram 
despedac;ados, estrac;alhados e atirados a rua com seu conteúdo. 
Na lama de vinhos sulinos, melado, mel, vinagre e azeite, boiavam 
pimenta, especiarias, cravo, canela e arroz, e. jaziam cadáveres de 
mulheres e crianc;as trucidadas. Todos tomaram parte na cami
ficina, no saque e na destruic;áo. Todas as graduac;oes e classes 
daquele exército de Cavaleiros da Cruz ali estavam representadas. 
O Conde Afonso de Barcelos, membro da casa real, carregou para 
Portugal mais de seiscentas colunas de alabastro e mármore, tiradas 
do palácio e de outros edificios senhoriais, além de toda a artística 

22. Id. em Gotting. gel. Anz., 1926, p. 165-167. Gomes Eannes de 
Zur~ra: Crónica da Tomada ·de Ceuta (Lisboa, [1916] ). cap. VIII, p. 25; 
cap. IX, p. 27-30; cap. X, p. 30-33; cap. XI, p. 34-37; cap. XIV, p. 48; ~ap. 
XLI, p. 127-128; cap. Lll, p. 158, 159; cap. Llll, p. 160, 161. 
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cobertura aboibadada, revestida de ouro, de uma prac;a da cidade. 
Horrível, é a descric;ao feita por Azurara, baseada no relato de 
testemunhas presenciais, e que fala de milhares de cadáveres de 
mauros, .enchendo as ruas e casas de Ceuta. A narrativa é im ... 
piedosa, eivada de sarcasmo e de ódio, n~s palavras intolerantes 
de um cristao daqueles tempos. Nesta guerra de gente armada 
contra indefesos e inermes, contra mulheres e crian~as, o exérci
to de Dom J oao contou apenas oito mortos. Os tres primeiros ' 
nobres aos quais Dom J oáo of ereceu o cargo de governador da 
importante cidade, agora portuguesa. no limite do território dos 
infiéis, recusaram-se a aceitá-lo, .e foi difícil, após muitas recusas, 
achar em frei Aimaro, antigo confessor da Rainha Filipa, um 
sacerdote que aceitasse a nomea~ao de hispo de Ceuta. - Rapina 
e ganancia - e nao o espirito das Cruzadas - deram o primeiro 
impulso ao movimento ultramarino dos portugueses e continuaram 
a dominá-lo. 23 

Já antes de Dom Joao 1 e seus filhos, os portugueses procura .. 
ram colher todas as informac;óes possíveis sobre a Africa. Mas 
foi em Ceuta, por volta de 1416, que o Infante Dom Henrique de 
Portugal recebeu de fontes árabes, as noticias que o levaram a 
empreender suas expedic;oes africanas, marcando, por conseguin
te, o início do movimento ultramarino europeu. Soube ele que 
caravanas árabes de dromedários, partindo da Tunísia, costuma
vam penetrar o interior do Sudao, em direc;ao ocidental, até 
Tombuctu, e mais longe ain~a, para buscar ouro, ali existente 
em. grande quantidade. Veio-lhe a idéia .de conseguir esse ouro 
pelo caminho marítimo, contornando a estrada árabe, aumentando 
assim as rendas de Portugal. Um mapa trazido em 1428 por 
Dom Pedro, seu irmao, de suas viagens, e no qual se assinalava 
muita novidade para os portugueses, abriu-lhe, mais tarde, novas 
rotas. 24 Mencionou-se a salvac;ao de muitas almas por meio da 

-
23. Zurara. loe. cit .• cap. LXXVII, p. 213-214; cap. LXXXVII, p. 234-

235; cap. LXXXVIII, p. 235-237; cap. XCII, p. 245-247. Candido Lusitano 
[José Freire] : Vida do Infante D. Henrique (Lisboa, 1758), p. 77, 79, 80-
81: · .. "Com tudo como o thesouro era immenso, se nao se saciou a cubi~a, 
remio-se a pobreza"; p. 95-96. Major: The Discoveries of Prince Henry the 
Navigator, 2• ed. {London, 1877), p. 37. 

24. J. A . . Schmeller: Dber Valentin Femandez Alemá em Abhandl. 
Bager. Alead. Wissensch., div. filos. - filol ., vol. IV, 3' parte (Munique, 
1847) , p. 19. F. Kunstmann: Hierongmus Münzers Bericht :'iber die Entdek
lcung der Guinea, ibid., div. 111, vol. VII 2• parte (Munique, .1854), p. 309, 310, 
319, 348. Antonio Galvano: The Discoveries of the New World, with ori
ginal portuguese text: Tratado (Lisboa, 1563] (London, 1862, Hakl . . Soc.) 
p. 66-67. 
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conversáo ao cristianismo, além da glória e dos sucessos materiais, 
como principal motivo para as expedic;óes africanas do príncipe. 25· 

Joáo de Barros, favorável a lgreja, preferiria apresentar os em .... 
preendimentos do lnf ante como Santa Cruzada, com bula papal 
de absolvic;áo para os navegantes da Guiné, cuja principal missáo 
era conduzir a lgreja Crista os povos bárbaros da Africa. 26 De 
fato, a amálgama de tendencias religiosas com interesses mate
riais bem profanos raramente faltava aos portugueses e espanhóis 
daqueles tempos. 27 No entanto, a religiáo foi a mais remota 
mola propulsora dessas viagens. Nas cara velas do Infante, mesmo 
quando integrantes das frotas, nunca se encontrava um sacer.
dote. Só em. 1458, por conseguinte dois anos antes da morte 
de Dom Henrique, é que parece ter sido enviado, pela primeira 
vez, um missionário a Guiné. A Guiné de Dom Henrique teve 
de esperar ainda outros vinte e tres ou vinte e quatro anos, até 
que Dom Joáo 11, "cuja mais nobre intenc;áo" era o batismo dos 
pagáos, erigisse, em La Mina, a prim~ira igreja, onde se rez~u 
a primeira .missa. 28 Aos contemporaneos, nem ao menos ocorr1a 
pudessem os navegantes atrever-se mar ·em fora com outra meta 
em vista, senáo a de grandes lucros, da busca aos metais precio
sos, escravos e especiarias. A primeira atitude do pavo portu
gues, no qual nao ardia a mínima centelha do .espirito das Cruza ... 
das nem se manifestava absolutamente vocac;áo para converter 
gentios, foi de franca recusa, de oposic;áo e até de hostilidade. 
Só quando apareceram as primeiras vantagens materiais, desper ... 
tando-lhes a cobic;a, · é que comec;ou a reconciliar-se com os 
empreendimentos de seu monarca. A resistencia popular. forte. 
a principio, ifoi cedendo: diminuía na mesma proporc;áo em que 
aumentavam os produtos da rapinagem do príncipe. A oposic;áo 
esmoreceu, sobretudo, a partir de 1443. quando se verificou cons ... 
tituir a cac;a ao escravo um com·ércio altamente rendoso. 29 

Mais tarde, morto Dom Henrique, e atingida a India por 
Vasco da Gama, Dom Manuel e seu historiador, Damiáo de Góis, 

25. Schmeller, loe. cit., p. 16. 
26. Barros, loe. cit .• I, l. p. 16-18. 57, 58, 100. 
27. Um exemplo típico: O castelo de La Mina, como é mencionado 

expressamente, foi construido s6 por causa do ouro e do comércio, mas assim 
mesmo consta no fim: "e principalmente por a fé de Nosso Senhor Jesv 
Christo··. García de Resende: Chronica dos valerosos e insignes feitos del 
Reg Dom Joáo 11 (Lisboa, 1622), fol. 14 recto. 

28. Diogo Gomes em Schme-Uer, loe. cit •• p. 30, 31. Barros, loe. cit-
1, l. p. 153, 156. 

29. Azurara: Guiné, p. 103-105. Barros, loe. cit .• I, 1, P· 36, 65-66. 
Candido Lusitano, loe. cit., p. 183-185. 221 .. 223. 
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atribuíram ao Infante a intenc;áo preconcebida de atingi-la com 
suas viagens ao longo da costa africana. 30 Tal versáo, constan
temente repetida, tem sido, muitas vezes, aceita como verdade: 
mesmo em tempos bem recentes, a historiografía portuguesa tentou, 
em váo, prová-la. 31 Mas já Peschel e Heyd, além de outros, 
extemaram suas dúvidas quanto a exatidáo desse conceito. 32 

Azurara nao menciona a fndia. J oáo de Barros, que várias vezes 
explica os motivos e alvos do Infante, tam.bém náo o faz, nem 
mesmo quando o cabo Verde foi atingido. José Freire. seu 
biógrafo, também nada refere. Resende, finalmente, limita ... se a 
afirmar ter sido o Infante o primeiro entre todos os soberanos da 
cristandade a vislumbrar o roteiro marítimo para a f ndia, 33 o 
que, de fato, é verdade. Essa idéia, porém, nao lhe ocorreu 
antes de 1454, por conseguinte só trinta e oito anos após sua 
carreira africana. Certas peculiaridades idiomáticas no texto da 
bula de Nicolau V, Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1454, 

. demonstram ter o mesmo sido redigido - ou pelo menos ter sido 
a redac;áo fisc'alizada - em Portugal ou na Le.ga~áo Portuguesa, 
em Roma. a, pois, muito digno de nota que nada conste nessa 
bula acerca da India. Seguiram-se anos de grandes progressos 

30 . Dom Manuel, após V asco da Gama ter atingido a India, em Alguns 
Documentos, loe. cit., p. 127. Fernao Lopes de Castanheda: Historia do 
Descobrimento. e Conquista da 1 ndia pelos Portuguezes (Lisboa, 1797) , liv. I, 
cap. XXXV, tomo 1, p. 174 .. 180, na carta de Dom Manuel de 1 ... 3.1500, 
entregue por Cabra} ao samorim. DamiAo de Goes: Chronica do Felicissimo 
Rey Dom Emanvel (Lisboa, 1619), l. cap. XXII, fol. 12 verso - fol. 13, 
referindo-se a sua Clzr.onica do Príncipe D. Joáo [ edit. Coimbra, 1905: cap. 
VII. p. 14-16). 

31. Edinburgh R.eview, julho, 1868, em English Essays, 1 (Hambur~. 
1869), p. 182, 186-190, 192, 194, 204, 211 e pass. Oliveira Martins: Os 
Filhos. 1, 71-72, 92, 95: todas, afirma~6es posteriores! - 11, 2-3: nada s<>bre a 
India! HistOt'ia da Coloniza~áo Portuguesa, loe. cit., 1, I, p. 31. Joaquim 
Bensaude: Origine du Plan des Indes (Paris, 1929). p. 15-29. 

32. O. Peschel: Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen ( Stuttgart .. 
1877), p. 57. Schafer: Portugal, 111, 151, 152. 154. Entre todos os que refu .. 
tam a hipótese, ninguém, que me conste, foi tao longe como Henry Vignaud, 
chegando mesmo ao exagero, em seu livro La Lettre et la Carte de Tosca
nelli sur la Route des lndes par l'Ouest (Paris, 1901, E. Leroux) p. 57, 
também falho em outros sentidos. :a de opiniáo que, ainda por volta de 
1474, os portugueses nem de longe cogitavam procurar o caminho das Indias, 
contornando a Africa. "Or, a cette date (NB. 1474), les Portugais n'avaient 
pas la moindre idée de faire le périple de 1' Afrique et encore moins d' alter 
aux lndes". 

33. Barros, loe. cit., 1, I. p. 36, 37, 74-75, 134-135. Candido Lusitano, 
loe. cit .• p. IV-V; p. 182, 213, 388-389. A náo ser na p. 213, onde a frase 
.. até as Indias" figura por engano numa bula errada, em todo o livro nunca 
aparece a palavra "Indias". Garcia de Resende, loe. cit., cap. CLIV, fol. 99. 
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na Africa. Contomou.-se o cabo Verde, descobriram.-se as de
sembocaduras do Gambia e do Casamansa, aparecendo a grande 
curva da costa africana em dire~áo sudeste, isto é, rumo a India. 
Durante aqueles anos, com essa importante descoberta, surgiu o 
plano do Infante de estender o termo de sua navega~áo até a India. 
Isso ressalta claramente da bula de Calixto 111, de 13 de mar~o 
de 1456. Essa bula, lnter cetera, como seu próprio teor o afirma, 
é confirma~ao da de Nicolau V, de 8 de janeiro de 1454, send~ 
identico o texto dos parágrafos essenciais, e estend~: pela . pr1;: 
meira vez, até a India, a esfera de influencia - a con9u1~ta 
- concedida pelo Papa ao Infante. 34 Por conseguinte, so cinco 
a ·seis anos antes de sua morte é que o Infante volveu, pela 
. primeira vez, os olhos para a india, tendo manifestado em 
documentos sua inten~ao de conquistá.-la. 

No primeiro tomo, ao tratarmos das conquistas espanholas. 
élissemos que entre os grandes atrativo_s que lev~r~m o.s espa .. 
nhóis a descoberta, conquista e penetra~ao da Amenca, f1gurava, 
em segundo lugar, o espirito de aventura e d: romantismo. ~~te 
é muito menos predominante entre os portugueses, tanto. na África 
e no Oriente como na América. Encontramos, todav1a, de vez 
em quando, nas velhas crónicas certos aspectos que demonst:am 
náo ter faltado por completo o instinto aventureiro. Cavale1ros 
andantes, f alando nas viagens do príncipe Dom Henrique, con .. 

34. Alguns Documentos, p. 17. O trecho da bula Romanus Pontif~x de 
8~1~1454: .. . 'a capitibus de Bojador et de Nam usque per totam gumeam 
et ultra ·versus iJlam meridionalem plagam. ... " reza na bula lnter cetera de 
13~3~ 1456 : " . .. a capitibus de Boiador et de Nam usque per totam Guineam, 
et ultra illam meridionalem pla~am usque ad Indos". Alguns .Document., p. 
21~22. Barros. loe. cit., 1,1, p. 58, 59, 170~171. com "do Cabo Boj~~or t~ ~~ 
Indias inclusive" só póde ter·se referido a essa bula, sendo o 1nclus1ve 
acréscimo seu, resultante de seu ponto de vista de cem anos mais tarde, ~as 
na verdade e nas suas consa:¡üencias, urna falsifica~ao. Parece que rema 
certa confusao quanto a estas bulas. 

Na coletanea Magnum Bullarium Romanum Augustae Taurinorom editu.uz, 
tomus V (1860), p. 113, o trecho na bula Nicolai V ., de 8·1-1454, diz: 
" ... ipsamque conquestam, quam a capitibus de Borados et de Nam usque 
per totam Ghineam, videlicet versus illam meridionalem plagam extendi,. harum 
serie declaramus ... " Falta, portanto, o "et ultra" da edi~ao portuguesa. A 
bula Calixti III de 13-3-1456, nao se encontra nesse grande bullarium. Em 
Les Corte Real' ( Paris, 1883), p. 137, Nota, Henry Harrisse faz a seguinte 
notável observa~ao a respeito das bulas papais em favor do Infante D. Hen
rique e suas descobertas: "Nous n'avons pu trouver ces bulles ~ans aucun 
bullaire": v. Barros I, I, p. 57-60. ·O trecho na bula de 8-1-1454, credens se 
maxime" até "commovere posset" visa evidentemente o Preste Joao ~Bull. 
Rom., p. 112); o outro trecho (Bull. Rom., p. 111) sobre os sucessos missio .. 
nários do Infantee nas ilhas do Atlantico nao corresponde a verdade. 
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tam .. nos de dragóes na Africa, de homens com cabe~a de cao e 
cauda e de fabulosos tesauros que andavam procurando. Mais 
tarde, ao tempo de Dom Manuel, ainda circulava a lenda de urna 
ilha dourada ao sul de Sumatra. debalde procurada. que, no entanto. 
aparecía táo concreta a imagina~ao e a cobi~a. que se chegou até 
a planejar o envio de uma frota, que devia partir, por ordem de 
Lisboa, em busca da ilha do Ouro. 35 De modo geraJ, porém, 
pode.-se dizer que Camóes, em seu poema de glória e heroísmo, 
maravilhoso sob o ponto de vista poético e lingüístico, embora nao 
inteiramente fiel a História, nao reproduz bem o esp~rito de seus 
compatriotas-de entao, nem a mentalidade dos capitaes e conquis
tadores, acima de tudo negociantes gananciosos, sedentos de lucro . 
A mais recente historiograifia portuguesa ainda cita, como exemplo 
do º'incomparável" espírito de aventura do povo luso no Oriente. 
a Peregrinaráo de Fernáo Mendes Pinto, contando.-se o autor 
entre os mais proeminentes cronistas daquele tempo. A obra, sus
peita desde o inicio, revelou .. se, afinal, "incomparável" fraude. 36 

Um período romantico, tipicamente aventureiro, come~ou no 
Brasil com a era das Bandeiras, com as expedi~óes dos mamelucos 
de Sáo Paulo ao interior do País. Deram eles inicio a penetra~ao 
do Brasil tendo realizado extraordinárias e decisivas descobertas. 
Mas o espírito empreendedor, o arrojo e a energía desses desbra
vadores das selvas revelaram o elemento indígena no seu sangue 
mesti~o. Eram qualidades do indio, nao do portugues. Devido 
ao baixo grau de cultura desses hom~ns e ao ambiente em que 
viviam e morriam, faltam quase por completo,. notas de diário e 
narrativas, baseadas no depoimento dos próprios bandeirantes. 
Conhecemos, por isso, poucos pormenores de sua vida. Além 
disso, como essas expedi~oes caboclas assumiram pronunciado 
caráter de ca~ada humana, combinada. mais ta.rde, com a ca~a 
ao ouro e aos diamantes, seu rude cunho materialista e brutal 
afastou ou sufocou toda e qualquer fei~áo romantica. 

Ainda mais do que o espirito aventureiro, desvanecia-se nos 
portugueses da incipiente época colonial o ~spírito religioso, o 
espírito da conversao dos gentíos e da expansáo do cristianismo, 

35. Barros, loe. cit., 1,1. p. 85-86; 111, l. p. 264~273. 412.413, 503, 546. 
Kunstmann: H. Münzer, loe. cit., p. 360. Schmeller: V al. Fez-nandez, loe. cit., 
p. 21. 27, 28. 

36. António Sérgio: Abriss der portugiesischen Geschichte, trad. por 
W. Giese (Hamburg, 1925), p. 20, 22. G. Schurhammer: Fernlfo Meruk~ 
Pinto und seine "Peregrina~am", em Asia Major, vol. 111 (Leipzig. 1927). 
p. 17 e ss. e 194 e ss. Ble nAo est~ve em Pequim nem figura entre os desco
bridores do Japao; suas aventuras na China sao pura inven~ao. 
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aue, entre os espanhóis, ainda continuou a existir, exercendo por 
v'ezes grande influencia. Como nas expedü;oes africanas do 
Infante Dom Henrique, das quais absolutamente náo participaram 
missionários nem religiosos de qualquer espécie, também mais 
tarde, no Oriente e no Ocidente, a ausencia destes era absoluta. 
Nem se pode falar em espirito missionário entre os portugueses, 
antes do aparecimento dos jesuitas, no século XVI. Os portu .... 
gueses tiveram algumas personalidades proeminentes dessa ordem 
religiosa, missionários catequizadores, entre os quais figurara 
Francisco Xavier, Anchieta, Nóbrega, Antonio Vieira; faltaram, 
porém, na vanguarda das expedi~oes, como tantas vezes ocorreu 
entre espanhóis e franceses. 

A descoberta de uma parte do Brasil, a posse, colonizac;áo e 
explorac;áo deste grande país pelos portugueses, bem como suas 
viagens anteriores a América, constituem, na evoluc;áo histórica, 
absoluta conseqüencia e continuac;ao dos empreendimentos portu .... 
gueses na Africa e no Oriente, possuindo, em todos os aspectos 
fundamentais, o mesmo cunho. Durante todo o século XVI, en .... 
quanto os portugueses ainda dominavam o Oriente, nao passava 
o Brasil, para eles, de colonia secundária. Embora esta sua 
possessao apresentasse características próprias, tipicamente ame
ricanas, cada vez mais acentuadas no decorrer dos séculos, era 
ela, em todos os sentidos, a irmá mais nova da filha oriental dos 
portugueses, com os mesmos pendores, tendo recebido igual 
educac;áo. Muitos 1fenómenos do Brasil colonial dificilmente se 
compreenderiam sem o conhecimento das ocorrencias e das con..
dic;oes da Af rica e da Asia portuguesas. Deve..-se, pois, estudar. 
em suas características fundamentais, o avanc;o dos portugueses 
~m tórno da Africa, rumo a India, e seu procedimento ali. 

Tal preceito encerra ainda urna grande vantagem para o 
historiógrafo das condic;oes coloniais, que, via de regra, ve preju .... 
dicado seu trabalho pelo fato de só dispor de fontes unilaterais, 
de nao conhecer o ponto de vista contrário, que os indígenas 
das terras conquistadas, quase sempre sem língua escrita, nao 
podiam deixar documentado, e que os relatórios dos europeus 
conquistadores, na maioria dos casos, omitem, mutilam ou falsifi .... 
cam. No Otiente, porém, os portugueses encontraram também 
povos possuidores de cultura com língua escrita, embora os euro..
peus neles só vissem bárbaros, tratando..-os como tais. Os apon .... 
tamentos históricos desses povos acerca da época da invasáo 
portuguesa já foram, em parte, aproveitados. Dispomos, assim, 
de certo meio de controle muito oportuno, pois oriundo do povo 
agredido, nao do agressor. Como os portugueses agiram no 
Ocidente segundo seu hábito do Oriente, baseados nos mesmos 

' 
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principios, costumes e leis, com as mesmas pessoas, ternos também 
para a América portuguesa, onde falta por completo o depoimento 
da outra parte, dos naturais, uma escala para nosso julgamento 
e um guia para orientar nossa crítica. 

Quando o Infante Dom Henrique de Portugal, que a Histó..
ria cognominou "o Navegant~", ou "o Descobridor" - embora 
nunca tenha subido a bordo de um navio para viagem longa, nem 
feíto qualquer descoberta - enviou seus capitáes e marujos, 
oceano em fora, rumo ao sul, os portugueses eram ainda navegan ... 
tes costeiros, extremamente tímidos e cautelosos, sem o mínimo 
vestigio da audácia própria aos homens do mar. Até 1420. os 
portugueses mal tinham conhecido outra navegac;8.o além da 
costeira, ao passo que arrojados normandos, hanseáticos, france
ses, cataloes e italianos há muito cruzavam os mares, afoitos e 
in timoratos. As tao f amasas viagens dos capitáes de Dom 
Henrique, durante os primeiros vinte anos depois de Ceuta, nada 
possuem de grandioso, nem revelam qualquer denódo ou habilida.
de na lida marítima, nao conduzindo a nenhuma nova descoberta. 
Nem é preciso mencionar, para compara~áo, os elevados feítos 
dos malaio..-polinésios e normandos, se até chineses e árabes, como 
se pode provar, já tinham realizado muito mais. As viagens dos 
capitaes do lnifante ao rio do Ouro ou, quando mais longas, ao 
'Cabo Branco, nao passavam de cruzeiros de reconhecimento e 
·exercício, empreendidos para ampliar as próprias noc;oes geo.
gráficas e náuticas. Representavam, no entanto, grande valor 
prático para os portugueses e sao, para nós, de alta importancia 
'h,istórica. Nao derain, porém, ensejo a novas descobertas. Con..
tornado o cabo Non. sob 29º 18', limite dos roteiros meridionais 
portugueses. o príncipe enviou durante doze anos seguidos, um 
navío com a única missao de tentar transpor o cabo Bojador. 
Mas os capitáes e .marujos tinham medo. Nenhum se atrevía a 
realizar o feíto, extraordinário segundo sua concepc;ao. Durante 
<loze anos consecutivos, ao regressarem de suas tentativas malo..
gradas, aportavam nas costas do Marrocos e do Califado de 
Granada, onde raptavam inermes habitantes do litoral, levando ... 
-0s como escravo~, com a venda dos quais cobriam o custo de 
sua mísera navegac;ao. Quando, finalmente, em 1434, dezenove 
anos após a tomada de Ceuta, a empr.esa se coroou de exito, 
<:antaram..-se louvores ao sucesso, as diversas viagens anteriores e 
.as subseqüentes, exagerando..-as e equiparando..-as com orgulho e 
presun~ao, aos feitos marítimos inigualáveis, com que Portugal, 
antes de todas as outras na~oes, teria aberto as rotas do oceano. 
Só compreenderemos isso se levarmos em conta a mentalidadé e 
os preconceitos dos portugueses daquele tempo~ que nada sabiam 
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das realiza~óes náuticas de outros povos no mesmo setor, perce
bendo apenas a grande diferen~a entre sua própria incapacidade, 
por volta de 1420, e o dominio, após quatorze anos de luta, do 
temível cabo Bojador, em que viam algo de terrível. Note-se 
ademais, a hoa parcela de ostenta~áo e vanglória a que tende o 
orgulho nacional portugues, já censurado pelo grande historiador 
Damiáo de Góis em seus compatriotas. Mais tarde, os portu
gueses nem se apercebiam mais de quanto haviam sido modestas 
suas primeiras experiencias no mar, e menos ainda sabiam do ele
vado conceito em que seus compatriotas haviam tido essa humilde 
realiza~áo. 37 É freqüente mencionar--se em favor dos capitáes 
de Dom Henrique e como explica~áo de seu avan~o extremamente 
vagaroso rumo ao sul. até o ano de 1436, a navega~áo ainda mui .. 
tíssimo imperfeita dos portugueses, e os muitos preconceitos que 
lhes barravam o progresso. Deve-se lembrar, porém, que nave ... 
gantes de outras nacionalidades náo foram prejudicados pelos 
mesmos motivos e que os preconceitos, se é que os tinham, fora:111 
por eles superados. Naquele tempo, transpor o estreito de 
Gibraltar e enfrentar o mar aberto era considerado, de modo 
geral ·entre os povos do Mediterraneo, aventura pouco aconse-
lhável; 38 apesar disso, em 1291, os dois irmáos Vivaldi, tripulan ... 
do duas galeras, tentaram alcan~ar a India, navegando ao redor 
da Africa, sem que seu roteiro pudesse ser acompanhado até a 
regiáo do Gambia. 39 Em 1346, seguiu--os, pelo mesmo caminho, 
o cataláo Jac Ferrer, de Maiorca, cujo navío foi visto ao sul do 
·cabo Bojador. 4-0 

Embora se pretenda insistente.mente emprestar cunho de 
veracidade a afirma~áo de terem os mercaderes de Dieppe visitado 
o litoral da Guint. a partir do século XIV, tal fato náo se com..
prova documentalmente, devendo, por isso, ser abandonado: · o 
mesmo pode dizer-se de pretensas descobertas espanholas e portu-

37. Azurara: Guiné, loe. cit., p. 50-53, 56-59. d'Avezac: Notice des 
Découvertes faites au Moyen-Age dans l'Océan Atlantique ( Paris. 1845), 
p. 26-30, 62-65, 69-72. Id., Note sur la premiere expédition de Béthencourt, 
etc. (Paris, 1846). p. 13-24. Duarte Pacheco Pereil'a: Esmeraldo de Situ 
Orbis (Lisboa, 1892) p. 38-39. Candido Lusitano. loe. cit., p. 184. D. de 
Goes, loe. cit., I, cap. XXIII, fol. 13 recto. ..- Barros, I, l. p. 359-362. 

38. Dante: La Divina Commedia, Infemo, canto XXVI, v. 106-109. 
39. Le Navigazioni Atlantiche di A/vise da ca da Mosto. Antoniotto 

UsodimBl'e e Niccoloso da Recco (Milano, 1928), p. 26-47, 111-113. A. 
von Humboldt: Kritische Untersuchungen, trad. por Ideler (Berlin, 1836-
1852 ), I, 393-395. W. Heyd, loe. cit., 11, 142-144. 

· 40. A. von Humboldt, loe. cit., I, 240, 395; 11, 520. O. Peschel: Ge-
scltichte der Erdkunde, 2' ed. (Münche-n, 1877), p. 197. Gravier: Le Cana
rien, loe. cit., mapa entre p. LXXXIII e p. 1. Wappaus, l. p. 7, nota 2. 
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gu~sas, das quais, também, nao existem provas concludentes. 41 

É, todavia, fora de dúvida que os Béthencourts, franceses, co
nheciam a costa aífricana fronteira as ilhas Canárias, até o rio. 
do Ouro, sob 23° 41 '. latitude norte, e, sobretudo, que Jean de 
Béthencourt, em 1405, por conseguinte trinta anos antes dos. 
portugueses, contornou o cabo Bojador, em dire~áo sul. fazendo, 
em seguida, uma incursáo de cerca de trinta e cinco quilómetros 
ao interior do continente. 42 É certo que, já muito antes dos. 
portugueses ali chegarem, a ilha da Madeira e todos os A~ores. 
tinham sido descobertos pelos italianos, e que as ilhas Canárias~ 
há bem setenta anos antes da chegada. de Béthencourt, eram. 
conhecidas pelos navegantes italianos, principalmente pelos geno
veses, e pelos franceses. Torna .. se, assim, claro, que, ao norte
do trópico de Cancer, mais ou menos na regiáo do rio do Ouro, 
sómente em 1442 alcan~ado para o Infante por Antáo Gon~alves .. 
os portugueses nada de novo descobriram, quer na costa africana, 
quer no mar. 43 

Quanto aos países do continente, as novas descobertas dos. 
lusos come~aram na regiáo dos Bissagós, que os capitáes de Dom 
Henrique só alcan~aram poucos anos antes da morte do soberano~ 
Mais ou menos até aí, até uma linha que, partindo do Mediterra ... 
neo, corta o continente em sentido transversal, estendia .. se <> 
território conhecido pelos árabes, que também chegaram até o
rnar, no cabo Branco. Já desde tempos remotos, os árabes co
nheciam bem o interior da Africa, como se pode depreender muito· 
bem dos trabalhos de Ihn Haukal. el-Bekri, Edrisí e Ibn Batutah. 
Conheciam o Sudáo e os estados sudaneses até o Gambia, além· 
de Tombuctu, a regiáo das cabeceiras do Nilo, a Abissínia, a costa 
oriental africana até Sofala, as ilhas Socotorá, Comores e Mada .. 
gáscar. lbn Batutah esteve nas margens do Níger, tomando .. o· 
pelo alto Nilo, e em Tombuctu, onde se reuniam sábios e nego .. 

41. Kunstmann: Afrika vor den Entdeck., loe. cit., p. 22-23, 51-52~ 
Barros, 1, 1, p. 147-148. 

42. Gravier: Le Canarien, p. LXXXI-LXXXII; p. 86, 90, 98-102, 10-7, 
168-169, 187, P. Margry: La Conquéte et les Conquérants des !les Canaries 
(Paris, 1896), p. 219, 222, 224-226, 235. José Viera y Clavijo: Noticias de 
la Historia General de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife, 1863), lib. 
3, § 28 ( 1, 260); lib. 4, § 4 (I, 298); lib. 8, § 25 (11, 159). d'Avezac:· 
Notice, loe. cit., p. 53-72. Id., Note sur la Véritable Situation du Mouillage 
marqué au sud du Cap de Bugeder (Paris, 1846), p . 6-12. 

43. Kunstmann: A/rika, loe. cit., p. 21. 22, 50. d'Avezac: Notice,. 
p. 30 a 38, 60-65; 38-53; 65-68. ca da Mosto, loe. cit., p. 57-64, 123-124, 141 .. 
149. K. Kretschmer em Petermanns Mittl., 1935, fase. 2, p. 52-54: "Os . 
italianos sem dúvida devem ser considerados os primeiros descobridores dos 
A<;llres". 
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ciantes árabes de Granada e de Alexandria. Também um 
florentino, Benedetto Dei, esteve em Tombuctu no século XV. 
Como já mencinamos, desses vastos conhecimentos geográficos 
dos árabes tirou Dom Henrique úteis ensinamentos, ao entrar em 
contato com eles através de Ceuta. 44 

Todas essas descobertas pré-lusitanas náo pertur.baram o 
caráter pacífico do litoral nos países berberes e na Guiné. Foram 
os capitáes do lnf ante Dom Henrique que transformaram estas 
regióes da costa africana em campo para a ca~a de escravos. <IS 

Vé-se, pois, que come~aram tarde os descobrimentos geo
gráficos dos portugueses na costa ocidental africana, cujos 
resultados mais valiosos só apareceram pouco antes da morte do 
Infante. Mas, além disso e do engano dos portugueses, que 
julgavam .estar cruzando mares até entáo ·completamente desco
nhecidos, essas viagens, desde o inicio, e por muitos anos con
secutivos, nao pareciam ter a finalidade de descobrir novas 
terras, nem outro propósito além do comércio e da rapina, sobre
tudo de ouro, dedicando-se, porém, mais que a tudo, a ca~a ao 
homem e ao tráfico de escravos. Nos relatórios dessas expedi
<;óes, mencionam-se sempre o número e a espécie dos indígenas, 
berberes ou negros atacados, apanhados, raptados e carregados 
ªº cativeiro. o que aparece muito pouco, ou falta de todo, sao 
dados alusivos a descobrimentos, progressos náuticos e, natural
mente, menos ·que tudo, resultados científicos. 

Tais ca~adas de escravos sao a continua~áo direta do tráfico 
exercido no Levante e no Mediterraneo nos últimos séculos da 
ldade Média pelos italianos e dálmatas, sobretudo pelos genoveses, 
venezianos e ragusanos, e em tal extensáo, que, no auge 'do ílo
rescimento desse comércio, na segunda metade do século XIV. 
toda Veneza formigava, a tal ponto, de escravos, que a impressáo 
causada era da amea~a de um perigo,, havendo em todas as impor-

44. Edrisí: Description de r Afrique et de r Espsgne. édit. Dozy et 
de Cotje (Leiden, 1866), p. 1, 33. 35, 197 e pass. J. M. Hartmann: Commen
tatio de Geogrsphia Africae Edrisiana (Gottingae, 1791), p. 54-75, 162 e ss. 
Voya{les d'lbn Batoutah, édit. Defrémery et Sanguinetti. t. IV, (París, 1879), 
p. 395-396, 430-431. ca da Mosto, loe. cit., p. 185-186. Barros. I, 1, p. 145-
146. Schmeller, loe. cit., p. 19, 21, 27-29, 45. Munt;to Park: Travels in the 
1 nterior Districts of Africa ( London, 1799), p. 141, 192: Através dos séculos 
as caravanas seguiram de um modo geral as mesmas sendas. Os árabes 
levavam 50 dias para percorrer o caminho de Marrocos a Benaun, na área 
entre o Senegal e o Níger; p. LXXXV-LXXXVII, Major Rennell sóbre o 
comércio pré-lusitano de ouro na Costa do Ouro, na Guiné. Kunstmann: 
A/rika. p. 13-15, 22, 35-36, 39-41, 50. Wappaus, loe. cit., p. 54-102. Peschel: 
Ge.!ehichte. p. 189-191. 

45. Froude: Historg of England, vol. VIII (London. 1879), p. 52. 
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tantes cidades daquela regiáo, Génova, Pisa, Floren~a. Lucca, 
Barcelona, Lisboa, grande multidao de escravos. Quando, entáo, 
em 1395, a colonia de Tana recebeu duro golpe, assestado por 
Timur, e, ainda mais tarde, quando Maomé 11 tomou Constanti
nopla e, barrando as estradas, isolou do Ocidente as regióes pon .. 
ticas, fornecedoras de escravos, o tráfico humano sofreu grande 
redu~áo; contudo, ainda pelo fim do século, €stima-se em tres mil 
o número dos escravos em Veneza, chegados da Africa do Norte 
e da Tartária. No tempo em que Azurara escrevia, viviam em 
Portugal escravos oriundos da Africa do Norte, convertidos ao 
cristianismo, ·já na segunda ou terceira gera~áo e, ainda pelo 
come~o do século XVI, os sicilianos possuíam em cativeiro 
muc;ulmanos de várias partes da costa setentrional africana, 
provenientes daquele tráfico mediterraneo. 46 

Ao passo que o moderno comércio escravista do Infante 
Dom Henrique come~ou quando o tráfico medieval. perdidas suas 
principais fontes de abastecimento, se achava em vias de extinc;áo, 
ainda nao tendo cessado de todo, este último, na 1fase inicial, 
ligara-se histórica e diretamente ao passado. Quando, em 
Veneza, a partir do século IX, surgiram leis antiescravistas, 
comprovadas mas sempre infrutíferé!s. no reino bizantino, porta
dor das tradic;óes da Roma antiga, a escravidáo manteve ainda 
por séculos sua forma essencial - a da Antiguidade, - por mais 
que a lgreja Crista lutasse contra ela, conseguindo, quando muito, 
abrandá-la. 47 Nao houve, pois, intervalo entre a escravidáo da 
Anti.guidade e a moderna, dos negros. O Infante D1om Henri
que e seus capitáes nao passavam de sucessores dos traficantes 
italianos do Mediterraneo e, ao mesmo tempo, dos árabes ca~a
dores de escravos da Africa, aos quais forneciam parte da mer
cadoria. 48 Os portugueses apoderaram-se do negócio de ambos. 
Seu comércio negreiro na Africa tornou-se o modelo e a base do 
grande tráfico de negros para o Novo Mundo, constituindo suas 
cac;adas o ponto de partida do sistema e da técnica das grandes 
cac;adas humanas que caracterizaram as incursóes no vasto interior 

46. Heyd: Levantehandel, II, 543-546, 548-550. P. A. Comte de Daru: 
Histoire de Venise. 2. édit. (París, 1821) III, 71-81. Azurara: Guiné, p. 
47-48. 11 Viaggio di Giovan Leone (Venezia, 1837), p. 23; Leone Africano, 
l. cap. XXII. 

47. Wallon: Histoire de l'Esclavsge dans l'Antiquité. tome III. (París, 
1847), p. 314 e ss. e pass. F. Schaub: Studien zur Geschichte der Sklaverei 
im Prühmittelalter (Berlin e Leipzig, 1913). 

48. M. Chr. Sprengel: Vom Ursprung des Negerhandels (Halle, 1779), 
p. 11-20. 
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do Brasil, e sua conquista. O rapto de escravos, tal como o 
observamos em seus primeiros e modestos passos e, mais tarde, 
já. em progresso, nas expedic;óes africanas do Infante, marcava, 
segundo as palavras de Osear Peschel, "o vergonhoso impulso .. 
que na América acabou por levar os descobridores a grandes 
realiza~óes. 

A cac;a sistemática ao escravo originou-se do hábito de raptar 
indígenas mansos e inofensivos, por meio de assalto, logro, ou 
simplesmente por trai~áo e violencia. Alegavam os raptores que 
o faziam para mandar batizar os gentios e salvar-lhes a alma. 
para instruí-los como intérpretes e, com sua ajuda, difundir a fé 
crista. Na verdade, porém, costumavam apresentar suas vítimas 
por amostra, quando o navio voltava ao porto de partida, ou 
entáo, quando conse,guiam apanhar bom número, faziam-nos 
escravos, sem mais nem menos. Nao constituía isto novidade, 
ao comec;arem as viagens dos portugueses; 49 mas é que, entre 
estes, tal cac;a de "intérpretes" era cuidadosamente planejada e 
organizada por ordem expressa do Infante. so Mais tarde, ainda 
por instruc;áo dos soberanos, si ela evidentemente se tornou 
método generalizado nas descobertas e conquistas portuguesas, 
tendo sido seguido por Vasco da Gama s2 de maneira peculiar .... 
mente infame e vergonhosa. No Extremo Oriente, na China e 
nas costas da América, os portugueses continuaram fiéis ao mesmo 
sistema e a técnica especializada que náo poupava mulheres nem 
crían~as, revelando, e.m parte, a mais baixa mentalidade, recor
rendo ao perjúrio e a ingratidáo. s3 Seu processo transformou-se 
em modelo, generalizando-se entre os navegantes das nac;óes 
ocidentais na era dos grandes descobrimentos. s4 Houve, porém, 
entre os portugueses alguma excec;óes: homens de mentalidade 

49. Kunstmann: Afrika. loe. cit., p. 45-46, 48. 

50. Azurara: Guiné, p. 64, 70, 71 e pass. Major: The Discoveries of 
Prince Henry the N avigator, 2. édit. ( London, 1877). p. 72, 89. 

51. F. Hümmerich: Studien zum "Roteiro" der Entdeckungsfahrt Vasco 
da Gamas (Coimbra, 1923-1924), 11. 21. 22; III. 159-160. 

52. Tiele-: De Portugeezen in het Oosten, loe. cit., 111, 183. F. Hümme· 
rich: Vasco da Gama und die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien 
(München, 1898), p. 52-53, 174. 

53. Barros, 1, 1, p. 110, 175-176. Tiele: De Europeers in den Mald
~hen Archipel (s'Gravenhage, 1877-1887), 1, 382; 11, 41. 

54. d'Avezac: Relstion authentique du voyage du Capitsine Gonneville 
(Paris, 1869), p. 101. 
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mais humana e mais cristá, entre os quais se pode citar Diogo 
Cáo. ss 

Os portugueses encontravam justifica~áo para raptar e 
escravizar homens inofensivos e indefesos. que nenhum mal lhes 
tinham feíto. no Velho Testamento, no conceito paulinista-agos
tiniano da libertas dos cristáos, em contraste ·com a servidáo 
paga, e, mais tarde, na bula Dum diversas. do Papa Nicolau V, 
de 18 de j unho de 1452, que autorizava ao rei de Portugal "f azer 
a guerra contra os infiéis, para tirar-lhes as terras e escravizá
Ios". De fato, o Papa recebia, de vez em quando, presentes em 
escravos, provenientes dos assaltos a Guiné. S6 

Para os portugueses, cJesde o inicio de sua atividade colo
nial, a questáo dos indígenas era de máo-de obra e escravos. Os 
capitáes do Infante náo objetivavam salva~áo de almas ou des.
cobertas, mas apenas lucros, ouro, e, sobretudo, escravos. De 
feíto, nenhum navegante ou mercador - é o honesto Azurara 
que o afirma - arrosta mares desconhecidos ou aporta em terras 
distantes, sem sólidas esperanc;as de regressar com bons resulta
dos. S7 Todas essas expedi~óes. apelidadas de descobertas, 
enviadas pelo Infante, caracterizam-se absolutamente como assal
tos, rapinagem e cac;a ao escrav~. Os homens que a cada instante 
alardeavam sua qualidade de cristáos agiam com inqualificável 
cruel da de e f rieza e, gra~as a imensa supremacía de suas armas, 
navios e táticas, assim como - forc;oso é dize-lo - a supremacía 
na falta de lealdade e de fé, comparados aos naturais, transfor ... 
maram-se no . bando de piratas que tornou insegura a costa oci
dental da África. Aprisionavam, arrastavam ao cativeiro ou 
trucidavam, de preferencia, mulheres e crianc;as, que ainda nao 
corriam bem, ou velhos, que náo mais conseguiam fugir. Assalta ... 
vam, a noite, de surpr·esa, pacíficas aldeias praianas, fazendo 
verdadeiras chacinas entre mulheres e crianc;as, dando o nome 
de "peleja" aqueles ataques, nos quais aprisionavam tudo o que 
permanecía vivo e conseguiam agarrar no escuro. Em outras 
praias, raptavam pobres mulheres que encontravam pescando: 
arrancavam os f ilhos aos pais, carregavam na mesma leva in fe-

55. Major, loe. cit., p. 204. Cabral e seus capit~es também nfto foram 
exce\fto, como o expoe a Historia da Coloniza~áo Porlugueza. 11, 138-139; 
111, 179-180, escrita para glorificar os portuguéses. de Goes: Chronica, loe. 
cit., fol. 40. Gaspar Correa: Lendas da India (Lisboa, 1858-1864), l. 152. 
[ Ayres de Cazal:] Coro gr afia Brazilica ( Rio de Janeiro, 1817) l. 36. 

56. Azurara: Guiné, ·p. 93-9~. Alguns Documentos p. 14. Kunstmann: 
Münzer, p. 351. 

57. Azurara, loe. e,it., p. '45-46, 230, 232, 238, 2'41. 
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lizes maes com crian~as; capturavam ora um almocreve despreo .. 
cnpado, ora um jovem desprevenido, ora uma mulher adormecida 
ou uma menina de oito anos. As mulheres que nao queriam 
seguir espontaneamente na leva eram arrastadas pelos cabelos e 
pelas pernas; torturavam suas desgra~adas vítimas para obrigá .. las 
a trair os irmaos indígenas e a ensinar os caminhos dos seus 
redutos, exterminando todos os que ofereciam resistencia. Sstes 
e muitos outros pormenores descreve Gomes Eannes de Azurara, 
Cavaleiro e Comendador da Ordem de Cristo, em suas crónicas, 
sem nenhuma dúvida baseado em notas e relatos de testemunhas 
oculares e participantes das fa~anhas, que, por tais feítos, tais 
vitórias, se armavam reciprocamente cavaleiros, lá mesmo onde 
se achavam de viagem, ou recebiam, após o regresso, a arma de 
cavaleiro das maos do lnf ante. ss 

Assim eram as viagens dos capitaes do Infante Dom Henri .. 
que, os · quais ostentavam, em suas velas e bandeiras, a cruz da 
Ordem de Cristo. Em tudo, nos aspectos secundários como nos 
mais importantes, nao passavam de ignóbeis assaltos. saques, vis 
persegui~óes contra desprevenidos e inermes berberes e negros, 
rapto de escravos, do tipo mais indigno e desprezível, ca~a a 
mulheres, mo~as, crian~as, e velhos, sem o mais remoto cunho de 
nobreza ou heroísmo, que viesse atenuar a sórdida atua~áo da .. 
queles bandoleiros litoraneos. A moda dos povos bárbaros e 
selva gens, agiam "mais per furto que per for~a", mais pelo assalto 
furtivo do que por violencia audaciosa. Afinavam-se suas atitu
des com as aspira~óes daqueles portugueses que intentavam fazer 
"presa sem grande nosso perigo". Mas tudo com a ajuda divina 
e em neme de Deus, que nunca abandona o artífice cristáo a 
servi~o do CriadorJ59 

Para o seqüestro de indígenas isolados, ou de pequenos ban
dos, levado a cabo com o mínimo alarde e o menor risco possível 
para o raptor, criaram uma terminología própria: empregavam o 
verbo filhar e o substantivo filhamentoM para designar suas ca~a
das. Seus modos e linguagem eram os de autenticos traficantes 

58. Loe. cit., p. 83, 139, 181, 183, 206, 207, 208, 212. 216, 280. 281. 
283-284, 286, 287, 309. 311. 313. 317, 321, 333, 336, 340, 341. 417, 426, 427. 
Barros, loe. cit., l. 1, p . 68-69, 88-89, 92, 117. 

59 . Azurara, loe. cit., p. 70-78, 80-82, 107-115, 117-119, 121-125, 127, 
128. 141. 142, 155-156, 159, 165-168, 170, 177-178, 180, 186-189. 196, 198, 
'201, 202, 205, 209-210, 214. 230. 232, 238. 241. 264-266, 351. 366-367, 406-409. 

. 423, 428, 431. 434. 

60. Loe. cit., p. 73-75, 78, 80, 99, 101, 156, 159, 191 e pass. 
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profissionais de escravos. 61 Os espanhóis, que em parte tive
ram, como Cristóvao Colombo e seu irmao, nessas ca~adas de 
escravos africanos a sua escola, muito puderam aprender e de 
fato, nao perderam o seu tempo. O sistema, entao ainda inci
piente, é o mesmo que encontramos mais tarde, já desenvolvido,. 
e em seus horríveis efeitos, na conquista espanhola e nas incur
s5es em terras do Brasil portugues. Todos os prisioneiros, de 
qualquer idade ou sexo, eram arrastados ao cativeiro; ruinas e 
destro~os fumegantes e, finalmente. uma orla litoranea deserta,. 
evacuada pelos naturais, assinalam a rota desses piratas costeiros, 
aos quais se deu o nome de descobridores. Vieram a ser desco
bridores, sim, mas só por tornar-se cada vez mais rara ou mais 
arredia, a ca~a que perseguiam, levando .. os sempre a expandir 
novamente sua atividade mais para o sul, ao longo da costa 
africana. Alvise da Ca da Mo~to, o primeiro a deixar-nos um 
relatório de viagem baseado em experiencias próprias, confirma 
plenamente o caráter dessas expedi~óes portuguesas a Africa, tal 
como foram descritas por Azurara,62 com todas as minúcias. 

A caminho de seus campos de ca~a na Africa, as caravelas 
?º lnfant: . ainda costumavam, de vez em quando, aportar nas 
ilhas Canarias, em busca de mais escravos. Já antes, estas ilhas 
haviam sido assoladas por Béthencourt e seu séquito frances~ 
pouco faltando para o exterminio completo da popula~áo nativa 
de tres ilhas por ele conquistadas.63 Como sempre, tudo se fazia 
sob o pretexto de trazer os habitantes das ilhas ao seio de Cristo 
tu~o "por louvor de Deus'', com a ajuda divina e com a mesm~ 
atitude dos portugueses, tanto nas ilhas, como no continente 
africano.64 Já ao tempo do Infante, por vo1ta de 1445. a ilha 
da Madeira tomara-se ponto de abastecimento de seus expedi
cionários da Guiné. 65 

61. Loe. cit., p. 313-318. 324. 337, 343, 344. 
62. Céi da Mosto, loe. cit., p. 189. 
63. Azurara, loe. cit., p. 57, 325-32~; 331, 333, 335, 375, 397-398, 414,. 

417. 418. Charles de la Ronciere: Histoire de la Marine Pr~aise (Paris 
1899 a 1906), II, 118. ' 

64 · Las Casas: Historia, 1, 138-139, 144, 158-160. Barros, loe. cit., l. I,. 
P._ 94-98, 101 e. ss., 123-125. Navarrete: Colección de los Viajes y Descubri
mu:ntos !l\~adnd, 1837-1880) 1, 34-35. Chil y Naranjo: Estudios Históricos, 
Climatológicos Y Patológicos de las Islas Canarias (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1879-1899), 11, 486, 501 : Os guanchos foram tratados pelos portu
gueses "como si fueron moros"; esta foi a sorte de todos, mesmo se nio 
fóssem moros: negros, hindus, cingaleses, malaios, alfurus das Molucas, indios 
da América. 

65 . Azurara, loe. cit., p. 164, 413, 419-420. 
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Ao passo que em Portugal e Espanha se generalizara o 
·costume, oriundo do tempo dos árabes, de pagar como tributo 
'º tradicional quinto real, o Infante recebia a quarta parte dos 
carregamentos de .escravos, trazidos para a salvac;áo de suas 

:almas. Manteve-se este imposto enquanto perdurou o comércio 
de· escravos africanos, tendo sido, como tudo mais, levado ao 
Brasil. Quando chegou a Portugal a primeira leva de escravos 
tupis, composta de homens, mulheres e moc;as, em partes iguais, 
·o rei Dom Manuel recebeu um quarto dessa mercadoria.66 

O Visconde de Santarém, editor da Crónica da Guiné de 
Azurara, em geral famoso pelos seus esforc;os patrióticos, nem 
·sempre positivos, de embelezar o mais possível as realizac;óes 
·dos portugueses, sentia perfeitamente o caráter de pirataria, de 
pilhagem e de cac;a a escravos déls expedic;óes africanas do Infante, 
·e tentou - mas em váo, pois náo conseguiu convencer - achar 
algumas passagens da Crónica que provassem náo ter sido outra 
a intenc;áo dos capitáes de Dom Henrique senáo descobrir terras.67 

A verdade é que só ocorreu a alguns capitáes a possibilidade de 
descobertas, ao atingirem, finalmente, em 1446, no Senegal e junto 
ao cabo Verde, as terras dos negros.68 Além do motivo vital, 
·isto é, descobrir riquezas, o Infante acalentava, sem dúvida, obje.
tivos mais elevados, como a aquisic;áo de conhecimentos sobre a 
.Africa, as descobertas, a dilatac;áo do dominio portugues e a 
'incrementac;áo e aperfeic;oamento do meio para isso indispensável: 
a navegac;áo. Os capitáes e marinheiros, todavía, bem pouco se 
·preocupavam com descobrimentos geográficos, absorvidos, como 
viviam, pela lucrativa cac;a ao escravo e pelas grandes recom.
pensas que esperavam receber de seu amo, ao retornarem a Pátria. 
Pelo espac;o de urna gerac;áo, a Crónica náo faz a mínima alusáo 
a descobertas. Distanciavam.-se cada vez mais rumo ao sul, em 
busca de novos campos para suas cac;ada~. pois os antigos já 
estavam muito batidos .. e· a cac;a. muito arredia. ~les próprios o 
·confessam e era exatamente assim que encaravam a procura de 
·"navidades" para seu senhor, a qual só ia até onde lhes desse 

· 66. Oliveira Martins: Os Filhos, loe. cit .• 1, 47-48. Diogo Gome% em 
'Schmeller: Valentin Fernandez, p. 22, 37. Kunstmann: Münzer, p. 352. 
.Historia da Coloniza~áo Portugueza, 11, 334, 344, 346. Azurara, loe. cit., p. 
130, 135 afirma, aliás, que só urna quinta parte dos escravos capturados 

<abia ao Infante; na p. 352 nao menciona qual o quinh~o déste. 

67. Azurara, loe. cit., p. 247, 353, indicando os trechos, sempre de novo 
.citados no livro por Santarém. 

68 . Loe. cit., p . 271-272, 352-353, 410-411. 
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.. proveito."69 As viagens ao longo da costa africana, destinadas 
de inicio exclusivamente a buscar ouro e escravos - finalidade 
predominante ainda muito mais tarde - só vieram a tornar.-se 
de fato viagens de descoberta no reinado de Dom Joáo 11, que 
proibiu o filhamento de pretos em seus navíos e que era homem 
para fazer cumpridas suas ordens.70 Entretanto, nelas ainda pre.
valecia o efeito da ca~a ao escravo - hábito corrente através 
das gerac;óes e novamente em plena vigencia sob o sucessor de 
Dom Joáo, Dom Manuel, que, se foi rei venturoso, nao foi grande 
nem bom - efeito esse que continuou a florescer sob os ineptos 
sucessores de Dom Manuel. constituindo o modelo em vao imitado 
pelos outros povos marítimos. 

O melhor que se pode dizer dos grandes empreendimentos 
do Infante Dom Henrique é que, em virtude da continua expan~ 
sao do campo de trabalho, exigida pela natureza do comércio 
eseravista, era simplesmente impossível evitar novas descobertas. 
Além disso, a maioria dos participantes tomava a sério o pre
texto, acreditando efetivamente partilhar duma espécie de Cruza
da, cujos componentes o Papa, de antemáo, absolvera. De acordo 
com a mentalidade da época, com indulgencia prévia, pouco im ... 
porta.va a pureza ou impureza dos negócios feítos sob a prote~áo 
da Cruz. Segundo sua concepc;áo comodista, os berberes ou ne ... 
gros trocados por mercadorias ou raptados eram "almas .. , para 
as quais a salva<;áo eterna importava muito mais do que a escra ... 
viza<;áo qo corpo durante a existencia terrena. Negros robustos 
valiam muito mais no mercado de escravos do que os berberes, 
inferiores para o trabalho, sobretudo quando de melhor origem. 
Se, em troca de berberes capturados com o fim de "salvar.-lhes 
a alma" , recebiam maior número de negros da Guiné, como res.
gate, conso1avam-se, para "desencargo de consciencia .. , com o 
argumento de que era melhor salvar dez almas do que tres; pois, 
embora negros, tinham também alma, como os berberes.71 

69. Loe. cit., p. 160-161; p. 313, 314. 322. 342. 352-357 e pass. P. 322-323, 
como exemplo: " ... onde acordarom de sayr (p. 323) fora por veer se acha~ 
ryam algüa povora~om em que podessem filhar algúas a1mas pera ajudarem 
a pouquidade- da primeira presa. . . . onde acharom alguüs Mouros poucos, 
dos quaaes filharom oyto ... foe necessaryo tornarem pera seus navyos, coro 
enten~om de nom filhar mais trabalho, soomente de se tornarem pera suas 
casas, pois trabalhando conheciam que nom podyam ja mais aproveitar." 

70. Barros, I, l. p. 185. 
71 . Azurara, loe. cit., p. 94: " ... que milhor eTa salvar dez almas que 

tres, ca pero negros fossem, assy tiinham almas como os outros"; p. 97. 
P . 254, 404 : " ... como verdadeiros catholicos <levemos creer, que aquelles que 
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Mais tarde, o tráfico tornou-se mais amplo e também mais 
devastador. As crónicas já nao se detem com a descric;áo de 
f ilhamentos de mulheres e crianc;as isoladas, apanhadas de sur
presa, nem com a tomada de pequenas aldeias praianas. Atic;a
vam-se caciques e reis negros uns contra os outros, até provocar 
luta. Os prisioneiros de guerra do vencedor eram comprados, 
pagando-se, assim, premios para novas guerras. Já nao cons
tituía a escraviza~ao fenómeno secundário, conseqüencia, das 
guerras; tornou-se a finalidade, o alvo delas.72 Os portugueses 
passaram a aliar-se com maometanos contra maometanos, com 
gentios contra gentios, cabendo-lhes, de acordo com o pacto rea
lizado, como despojos de guerra, os prisioneiros, que iam en
grossar sua escravaria.73 

A mercadoria humana assim obtida era amarrada e transportada 
aos portos de distribui~o em Portugal: levas de homens com 
longas correntes ao pescoc;o, tal e qual se podia ver no grande 
mercado de escravos asteca, no antigo México, segundo conta 
Berna} Diaz del Castilho.74 Até Azurara, desumano e cruel, 
endurecido no fanatismo eclesiástico contra todos os de outra 
crenc;a, comoveu-se ante o quadro dessas lastimáveis criaturas. 
Deixou-nos impressionante relato de urna distribuic;áo de escra
vos, em Lagos. No meio de grande multidao de curiosos, vindos 
de toda a regiáo para admirar o ignominioso espetáculo, na pre
senc;a do Infante Dom Henrique, montado em seu garboso corcel. 

elle (NB. o Papa) absolver, comprindo as condic;o()es de sua letra (NB. 
Bula de Indulgencia) seram postos na companhia dos sanctos." Pacheco Pe .. 
reira: Esmera/do de Situ Orbis, edii;. Azevedo Basto (Lisboa, 1892), p. 2, 
38. Barros, I, I. p. 115, 142. 

72. Schmeller: Valent. Fernand., p. 58. Kunstmann: Münzer, p. 357. 
73. Schafe-r: Portugal, III, 118, 125, 130, 131. Toortse der Zee ... Vaert 

door Dierick Ruiters (1623) (s'Gravenhage, 1913, Linschot. Vereenig.) p. 88. 
No ano de 1466, em Lisboa, o Duque de Viseu, irmáo de Afonso V, des
creveu ao cavaleiro Leo von Rozmital a extensáo das expedii;oes profissio
nais feitas pelos portugueses na Africa, para a cai;a ao escravo; o número 
das vítimas capturadas (ad centum milia) está grosseiramente exagerado, mas. 
a nao ser isso, a descrii;áo é um fiel retrato dessas expedi~óes. sempre rotu ... 
ladas com a etiqueta "viagens de descobertas". Mostra como nao se respei,.. 
ta va idade nem sexo, tratando-se os homens de cor como animais ( tanquam 
pecus) , arrebanhados e vendidos; que se dava mais valor a um macaco do 
que a um negro; e que a maior renda do soberano era sua parte no comércio 
de escravos ("Ex quorum pretio Rex plus fructus capit, quam ex totius regni 
sui vectigalibus"). Des bohmischen Herrn Leo's von Rozmital Ritter -, Hof 
- und Pilger ... Reise durch die. Abendlande 1465-1467 (Stuttgart, 1844), p. 
79 ... 80; v. também p. 180 robre o efeito desmoralizador désse tráfico de escra ... 
vos dos portugueses na Africa. 

74. Bernal Díaz del Castillo: Historia Verdadera de la Conquista de la 
Nueva España (México, 1904), I, 287. 
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a postos para receber quarenta e seis escravos que lhe tinham 
cabido de partilha, decidía-se o destino do magote de africanos 
cativos. Viam-se ali todas as tonalidades de pele, desde a quase 
branca até a preta intensa. Sem tomar em considerac;áo o paren
tesco tribal ou de família, sem se deixar abalar pelos lamentos 
dos prisioneiros desnorteados pela desgrac;a, que expressavam seu 
desespero, cada povo a seu modo, os distribuidores iam sepa
rando filhos de país, esposas de maridos e irmáos de irmáos. 
Cada um ia parar onde o levavam o acaso e a máo bru.tal e 
impiedosa do vendedor de escravos. Maomé criara uma lei de ... 
terminando que, na venda de prisioneiros de guerra, a máe nao 
devia ser separada de seus filhos. Entre os cristáos em Lagos, 
porém, nada disso havia. As máes apertavam seus filhos nos 
brac;os e, apesar dos ferimentos que as torturavam, atiravam-se 
ao solo, protegendo-os com o peito e o ventre contra os que lhos 
queriam arrebatar. Após a violenta separac;áo, acontecía as crian
c;as se arrancarem a forc;a das máos de seus algozes e tentare.m 
fugir para junto dos país, que gemiam; mas tudo isso de nada 
lhes valía nem comovia os verdugos.75 O espetáculo lembrava 
outro, nao menos trágico e lamentável: o dos mouriscos do 
Albayzin de Granada, amarrados e tratados como escravos ou 
criminosos, levados ao mercado para serem distribuídos pelo país, 
sem saberem para onde nem que sorte os esperava.76 

Com o avanc;ar do tempo, a venda de escravos do Infante 
e de seus sucessores tomou cada vez maiores proporc;óes. Serra 
Leoa, Sao Jorge da Mina, Beni, Congo, Angola tomaram-se as 
mais importantes regioes do comércio, sendo a ilha de, Sao Tomé 
transformada em depósito de escravos. ~stes eram distribuídos 
por todo o território portugues, sobretudo pelo Sul do país. Como 
domésticos, eram em geral bem tratados, entrando em relac;óes 
maritais com a populac;ao, com esta se caldeando a tal ponto, 
que, até hoje, no Sul e mesmo em Lisboa, se reconhece facilmente 
essa mestic;agem que prejudica uma populac;áo branca.77 

. 75. Azurara, loe. cit., p. 121 ... 128. 130. 132-135. Tiele: De Portugeezen 
in het Oosten, II, 185-186. E. Gibbon: The History of the Decline and Fall 
of the Roman Empire (Basil, 1789), IX, 174. 

76. Luys de Marmol Caruajal: Historia del Rebelion y Castigo de los 
Moriscos del Reyno de Granada (Malaga, 1600), lib. VI. cap. XXVII, fol. 
155 verso. Diego de Mendoza: Guerra de Granada (Valencia, 1776). p. 147. 

77. Azurara, loe. cit., p. 136-137. Barros, l. 1, p. 178-180. Toortse der 
Zee-Vaert, p. 12 ... 13. 55. Goni;alo Piriz em Schmeller: Valent, Fernand., p. 
'42. Leo von Rozmital, loe. cit., p. 80. Em Faro, Villa Nova de Portim:io 
e Lagos, cidades marítimas do Algarve, qualquer observador notará imedia
tamente a grande dose de sangue- africano na populai;:io. 
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Até a morte do Infante, por conseguinte até o ano de 1460, 
e provavelmente por muito tempo ainda, até · o inicio do reinado 
de Dom J oáo 11, predominava naquele comércio o rapto de es,.. 
cravos ou a guerra por eles; o verdadeiro comércio, regulado por 
normas. era muito reduzido. Só bem mais tarde se foram con,.. 
cretizando as sadias idéias comerciais, tanto entre os soberanos 
como entre o povo. Demonstra .. o a situac;ao da cidade de Sagres 
que, segundo Azurara, Dom Henrique pretendía transformar no 
grande empório comercial entre o Mediterráneo e o Atlántico, 
na rival de Cádis, ,mas que, em 1453, ainda nada mais possuí~ 
além das muralhas ~ algumas casas.78 

• 
Compreende,..se facilmente que, com semelhantes métodos co,.. 

merciais, constituíssem os escravos, no país de origem, mercadoria 
extremamente barata ou quase gratuita, e que sua venda, grac;as 
a grande procura do artigo, fosse negócio magnífico, sobretudo 
pa.ra o Infante e, mais tarde, para a Coroa, que tinha o mono,.. 
pólio do comércio escravista. Conhecemos suficientemente o seu 
prec;o, no país de origem, expresso em cavalos, caes, sal, camelos 
e também em dinheiro ( em meticais) . No Senegal, em 1446, 
davam .. se vinte cinco a trinta escravos por um cavalo velho; em 
1468, no Gambia, doze escravos por um cavalo; e no Congo, até 
vinte e dois escravos por um cao.79 Em virtude da grande afluen,.. 
cia da mao--de,..obra barata, já no tempo do Rei Afonso V, era 
muito grande' o número de escravos em Portugal, como elevados 
eram os lucros da Corca e sempre crescente sua predilec;ao por 
esse ramo de negócio. Os portugueses, principalmente no Brasil, 
estavam em vias de transformar..-se num povo para o qual o tra
balho escravo dos indígenas parecia condic;áo básica de existencia. so 

N a Metrópole, já se chegara a esse ponto e já se manifes .. 
tavam as desastrosas conseqüencias morais e económicas, tao pre .. 
judiciais ao povo portugues, a sua rac;a e ao seu futuro, e, mais 
tarde, tao características de suas colonias. 

O flamengo Nicolaus Cleynaerts, de Diest, em Brabante, na 
fronteira do Limburgo, faz,..nos excelente descri<;ao do estado a 

78 . Azurara, loe. cit., p. 33-34. 
79. Schmeller: Valent. Fernand., p. 33. Kunstmann : Münzer, p. 331, 

332, 352, 355-356. !d., Die Handelsverbindungen der Portugiesen mit Tim
buktu im XV. Jahrhundert (München, 1850), p. 178, 179, 189, 202, 211 até 
213, 231. Sprenge-1: Negerhandel,. p. 14. Hümmerich: Roteiro, 111. 157, 160. 

80 . Kunstmann: Münzer, p. 355, 360. ld., Handelsverb., p. 211 a 213. 
Leo von Rozmital, p. 79~80, 95, 181: só em Évora consta terem vivido, em 
1466, mais de 3 000 escravos; igual número consta ter morrido de peste em 
Lisboa. 
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que chegara Portugal, nos anos de 1533 - 1537, e se refere ao 
efeito desmoralizador de mais de um século de escraviza~ao sóbre 
o país, entáo disposto a tratar seriamente da colonizac;ao do Brasil. 
"Tudo ali pulula de escravos" , diz ele, "todos os trabalhos sao 
executados por negros e mouros cativos, dos quais Portugal está 
tao cheio que, segundo creio, existem em Lisboa mais escravos e 
escravas dessa espécie do que portugueses livres ( 1535). Certa
men te nao encontrarás urna casa sequer sem, pelo menos, uma 
pequena escrava. As pessoas abastadµs possuem muitos, de ambos 
os sexos. que fazem tudo, absolutamente tudo, distinguindo .. se 
dos animais domésticos apenas pela figura". "Com efeito!", ex,.. 
clama ele em outra passagem, "ao chegar pela primeira vez a 
Évora, julguei achar--me numa cidade de espíritos maus (in civi,.. 
tatem aliquam cacodaemonum) , tantos os pretos que encontrava 
a cada passo" ( 1533) (págs. 11 , 12, 15). Sem servir-se do 
trabalho escravo, era, de fato, impossível viver em Portugal na
quele tempo. Pelo mínimo servic;o prestado, o portugues livre 
pedia prec;os exorbitantes. Cleynaerts viu .. se, pois, obrigado a 
seguir o costume da terra e comprou tres escravos negros, que o 
serviam e se encarregavam dos trabalhos domésticos em geral ,' 
além de acompanhá-lo em suas viagens (págs. 20,..23, 88, 95, 152, 
249). Tudo era feíto por escravos e escravas; os portugueses. 
homens e mulheres, viviam em completa ociosidade. Considerava,.. 
se indigno das pessoas de bem fazer alguma coisa por suas pró
prias maos. "Pois aqui somos todqs nobres e é considerado 
grande desonra exercer atividade manuais" (pág. 11). "Nao t~m 
m.ais o que comer em casa, além de nabos e cebolas, poréxri nao· 
saem a rua sem numeroso séquito de escravos e escravas" (págs. 
11 : 16). 

Outras conseqüencias do elemento servil que há mais de cem 
anos inundava todo o país eram o inquietante abandono dos bons 
costumes, a baixa do nivel moral, da decencia, e a devassidao 
sexual. "Há alguns" , diz Cleynaerts, "que tiram bons proveitos 
das crianc;as que vao nascendo das escravas caseiras; parece-me 
até que as criam como quem cria pombas; as escravas também 
parecem pouco se importar com o fato de o fruto de seu ventre 
ser escravo, como a mae ( partus ventri cedit) e náo livres como 
o pa1, quer seja este o sacerdote vizinho ou qualquer negro ou 
mouro" (pág. 12). Condü;oes, portanto, bem semelhantes as 
existentes nos Estados do Sul da América do Norte, antes da 
guerra civil. 

Divertida e altamente instrutiva é a descric;ao que faz Cley,.. 
naerts de sua viagem de :i:!:vora a Braga, no verao de 1537, quase 
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equivalendo a atravessar o reino em sentido longitudinal, de sul 
a norte. Sua narrativa mostra as conseqüencias funestas daquela 
multidáo de escravos, da ociosidade, do horror ao trabalho e do 
orgulho es tú pido dos senhores e senhoras. Revela o estado em 
que se achavam as áreas rurais de uma Na~ao que julgava estar 
levando a cultura aos hindus e árabes e cujos mercadores nos 
seus negócios, cujos camponeses nas fileiras, como soldados e 
marujas, tiranizavam os orientais, e cujos filhos, enfim, ao emigra .. 
rem para a India e o Brasil, pretendiam equiparar.-se aos cava .. 
leiros e aristocratas. Estendiam ... se pelo interior do país vastas 
planicies desertas e maninhas, cortadas por péssimas estradas, a 
beira das quais só muito raramente avultava mísero casebre, onde 
nada se encontrava para comer, além de nabos e cebolas cruas, 
onde os pre~os eram tao assustadoramente elevados que nas esta .. 
lagens a água custava tanto como o vinho em Lovaina. Nao 
havia galinhas, nem ovos, nem forragem ou palha para escravos, 
cavalos e burros cargueiros. As hospedarias náo dispunham de 
camas, os estalajadeiros eram indiferentes, pregui~osos e gros ... 
seiros. "O misera Lusitania!". exclama Cleynaerts, abalado, 
"Beati qui non viderunt et crediderunt!" (págs. 21, 23, 248.-252) .81 

Com indigna~ao e repulsa, o Bispo Las Casas, de posse da 
Crónica de Guiné, de Azurara, lan~ou um libelo violento contra 
o Infante portugues e seus ca~adores de homens, lamentando, 
sobretudo, o terem posto Deus e o Papa no sórdido tráfico, o 
que considerava blasfemia. Ao condená.-lo, Las Casas, sem dú.
vida, nao esteve só, entre seus contemporaneos; o mesmo pode 
dizer.-se das gera~oes que o seguiram, nas quais Solórzano Pe .. 
reira, falando por todo um povo, qualificou o tráfico pelo sistema 
dos portugueses como atividade repugnante e indigna.82 Mas os 
compradores e vendedores de almas, aos quais Dom Henrique, o 
Navegador, indicara as primeiras sendas e campos a explorar, 
nesse ínterim se haviam assenhoreado do comércio escravista em 
tres quartas partes do globo. Levavam escravos negros da Africa 
as Indias Ocidentais espanholas e da lndia e Malaca as Filipinas 
espanholas, dominando os mercados. 83 

81. Nic. Clenardi epistolarnm libri dvo (Antverpiae, Ex officina Chris
tophori Plantini, 1566). Os números das páginas no texto, entre elas p. 11: 
"Non enim decet, vt vir quispiam honestus aliquid manu gestet." . .. "Omne! 
enim hic sumus nobiles, et magni probri instar est, aliquam profiteri artem .. · 

82. Las Casas: Historia, I, 187-194, 196, 198-200, 206. Juan de Solor
zano Pereira: Politica Indiana . (Madrid, 1647) lib. 11, cap. 1: "tienen por 
harto peligrosa, escrupulosa í cenagosa esta contrata~ioo." 

83. Oviedo y Valdés: Historia General y Natural de las lnd~a:' 
(Madrid, 1851.-1855), IV, 577. Antonio de Morga: Sucesos de las Islas Pili
pinas. edit. W. E . Retana (Madrid, 1909), p. 403. 
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Na obten~ao dos meios e conhecimentos que capacitaram os 
portugueses a tais empresas, na forma~ao da sua excelente frota 
de alto mar, até entao inigualada no Ocidente, reside a grandeza 
do feito histórico de Portugal, jamais negado pelos historiadore~ 
da época dos grandes descobrimentos. 84 

84. A polemica unilateral do portugues Joaquim Bensaúde contra a 
literatura alemá foi refutada com superior competencia e objetividade por 
Hermann Wagner; v. H. Wagner: Die loxodromische Kurve bei Mercátor; 
eine Abwehr gegen Joaquim Bensaude em Nachricht. Gesellsch. Wi.ssensch. 
zu Gottingen, div. fil.-hist., 1917, p. 254-257. ld., Die Entwicklung der 
wi"enschftlichen N autik illJ Beginn des Zeitalters der Entdeckungen nach 
neueren Anschauungen, em Annalen der Hgdrographie, ano XXXVI (1918). 
fase. 111/ IV, p . 106 e ss. S6bre o caráter do pasquim de Joaquim Bensaude 
contra a ciencia alemá, Konrad Kretschmer dá esclarecimentos curtos mas 
suficientes: Die Literatur zur Geschichte der Erdkunde vom Mittelalter an 
(1907.-1925) em Geograph. Jahrb., vol. XLI, p. 185-187. O que Bensaude, 
de-sde entao, ainda se tem permitido em difama~é5es e intrigas contra a ci~ncia 
alemá condena-se a si mesmo, sobretudo para quem sabe ler alemáo no 
Kosmos de Humboldt. Bensaude em Dr. Luciano Pereira da Silva - In Me-
moriam, edi~. O Instituto de Coimbra (Coimbra, 1927), p. 22.-25, 27-31. 38, 
<fl. A. von Humboldt: Kosmos (Stuttgart e Tübingen, 1845-1862), 11, 313-
314. 

Sóbre o alto conceito em que eram tidos os f eitos marítimos e náuticos 
dos portugueses, v. também A. von Humboldt: Ansichten der Natur 
( Stuttgart, 1877), p. 72. S. Ruge : Die Entwickelung der Kartographie von 
Amerika bis 1570 ( Gotha, 1892), p. 5, 6. O juízo erróneo dos méritos de 
Martín Behaim no desenvolvimento da navega~:io portuguesa já se faz notar 
no estrangeiro muito antes de Humboldt. V. S. Purchas: Haklvgtvs Posthumus 
or Pvrchas His Pilgrimes (London, 1625), part. l. book 2, chapt. 1, p. 7.-8:· 
Of King John the second his Discoueries, and aduancement of the Art of 
Nauigstion, especialmente with Martín Bohemus the Scholler of John Monte 
Regius . .. 

n verdade que na Espanha os contempor~neos honestos e perspicazes 
sabiam e admitiam que os portugueses, em náutica, eram os mestres dos espa
nhóis (Las Casas: Hist., 1, 213); havia, contudo, muitos miopes, influen .. 
ciados pela rivalidade nacional ibérica, que acreditavam ou tratavam de con
vencer a si mesmos que as suas realiza~óes como navegantes eram nssim 
mesmo mais notáveis, superiores as dos seus vizinhos (N. Federmanns und 
H . Stades R.eisen in Südamerica [ Stuttgart, 1859]. p. 9); mais tarde, porém. 
quando os portugueses já haviam perdido muito de sua capacidade realizadora 
e seu dominio dos mares, mas nada de sua presun~l!io e arrogancia. foram 
multo censurados por isso (Ramusio: Navigationi et Viaggi Rat:eolte, 
[Venetia, vol. 1, 1563; vol. 11 e 111. 1606], 111, fol. 358 A., Pierre Crignoo. 
Essa atitude, porém, n:io é recente: v. Petrus Martyr: De Rebvs Oceanicis 
et Novo Orbe. Decades Tres [C.oloniae, 1574], Dec. ll, lib. 8. p. 186). ''Pa
reciam ter bebido as cinzas do cora~áo de Alexandre, o Grande", tl!io incon
tidas eram neles a arrogancia e a ambi~o (de la Ronciere: Hi8toire de la 
Marine Fran~., 111, 280). Na segunda metade do século XVI, quando 
seu Estado já se achava em plena decad~ncia, e os portugueses tinham per
dido a maior parte de suas energias e de sua fOr~a realizadora, mas nada 
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Como já mencionamos, os princípios dos portugueses foram 
mediocres. Quando o Infante deu início aos seus empreendimen
tos marítimos, eram tímidos navegantes costeiros e tripulavarn 
navíos grosseiros e pesados, sem o recurso de instrumentos náuti
cos. Tomando o rumo do vóo das aves, descobriram ilhas dis
tantes, até aprenderem a calcular latitudes. Ainda por volta de 
1425, revelavam grande incapacidade como marinheiros.85 Nessa 
época, reencontraram a Madeira e os Ac;óres, cuja existencia era 
corihecida ao Infante a través de anti gas cartas italianas. 86 Ali,. 
nas ilhas de cabo Verde, mais tarde descobertas pelos italianos 
Alvise da Ca da Mosto, Antoniotto Usodimare e Antonio da 
N oli, e em Sao Tomé, 87 realizou-se a bem sucedida colonizac;áo 
de ilhas despovoadas, empreendida pelo Infante, por meio do 
sistema de donatarias ou capitanias, empregado na América, ini
cialmente também n1,lma ilha, Fernando de Noronha. e que serviu 
diretamente de base a ulterior fundac;áo das capitanías do Brasil.Sit 

Dada a atuac;ao objetiva e resoluta do Infante, que dispunha 
das rendas da Ordem de Cristo, lenta mas continuamente pro
grediu a navegac;ao portuguesa. Já no século anterior, o genoves 
Emanuele Pessagno, no pósto de almirante, desempenhou trabalho 
de organiza~ao na marinha portuguesa. Depois o príncipe em
pregou um catalao, mestre Jacome, da Maiorca, como cartógrafo 

da sua arrogáncia, eram acusados, por um lado, de frouxidáo, e por outro~ 
de presun~áo e empáfia. embora se reconhecesse que, em seus muitos navíos. 
di.spunham de um ve-rdadeiro poder. Colección de varios documentos parlt 
la Historia de la Florida (London, (1857) ), 1, 113. Dépéches de M . Four~ 
quevaux (Paris, 1896-1900), 11, 193. 194. 

85. Barros, 1, I. p. 281~282. Navarrete : Coleccion de los Viajes !/ 
Descubrimientos (Madrid, vol. 1 e 11, 1858.-1859; vol. 111, 1880; vol. IV e V. 
1837). 1, 170; C.Olón " . .. porque sabia el Almirante que las mas de las islas: 
que tienen los portugueses por las aves las descubrieron". Schafer: Por
tugal, 11, 300. 

86. Barros, 1, 30 e ss. ,....... Azurara, p. 385-391. Wappaus, p. 7, nota. 
Peschel: Erdkunde, p. 193~194. K. Kretschmer: Die Entdeckung Amerikas
in ihrer Bedeutung für die Geschichte des Weltbildes (Berlín, 1892), p. 178-
186. 

87. Ga da Mosto, loe. cit., p. 101~107. Barros, 1, 1, p. 139-140. Major: 
Discovenes, p . 162~163. J. Rackl : Die Reisen des Venetianers A/vise da ca 
da Mosto an der W estküste Afrikas ( Nürnberg, 1898), p . 53~76. 

88. Alguns Documentos, p. 10. Hist. da Coloniza<;áo, loe. cit., Seg~ 
Parte. vol. 111, p. 167~168. ca da Mosto, loe. cit., p. i04-105. García de Re~ 
~ende, loe. cit., cap. CLXXVIII, fol. 111. A. Herculano: Da Origem e· 
Establecimento da 1 nquisifáo em Portugal (Lisboa. 1854~ 1859). 1, 110-111. 
Pedro Lopes de Souza: · Diario da Navega<;áo, edi~. Varnhagen (Rio de
Janeiro, 1867) , p . 80-82. 
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e construtor de instrumentos náuticos. Com sua colabora~ao e o 
auxílio de mapas marítimos e métodos náuticos italianos, preparou
se o campo em que Portugal edificou sua grandiosa obra. 89 A 
famosa escola naval do Infante Dom Henrique, em Sagres, nunca 
existiu; mas de suas maos e com suas instru<;oes. partiam, todos 
os anos, navios cada vez mais aperfei<;oados na estrutura do 
casco e arma<;ao das velas, pilotados com crescente perícia por 
tripulantes mais e mais experientes, que se tornaram marinheiros 
de invulgar habilidade. Já em 1454, Ca da Mosto atestava que. 
no seu entender, eram os navios .portugueses os melhores que se 
viam no mar.90 Embarca<;oes destinadas a descobertas ou a via
gens comerciais em águas desconhecidas devem ser pequenas e 
bem guarnecidas de velas; conforme a experiencia dos maiores 
peritos, devem ter menos de cem toneladas.91 Os antigos tipos 
portugueses, nau e galé, náo estavam a altura das novas condi
c;oes e exigencias. Após o domínio do cabo Bojador, o barinel 
tornou-se o modelo com que os capitaes de Dom Henrique rea]¡ ... 
zavam suas expedi~oes, até ser substituído pelas caravelas de 
quarenta a cinqüenta toneladas que, a partir de 1450, predomi
naram nas expedic;óes africanas, promovendo, por suas vantagens 
e supremacía, verdadeira revolu~áo na constru~áo naval européia, 
que se propagou aos outros povos navegantes. Guarnecendo as 
canhoneiras de poderosas pe<;as de artilharia, Dom J oao II deu 
as grandes e pequenas caravelas portuguesas um poder de Juta 
que iria mostrar sua eficiencia na India. No decorrer do século, 
foram surgindo outros tipos; por último, os grandes navios ' das 
Indias Orientais, os galeóes, que também aportaram no Brasil 
( naus, navíos, galeoes), de trezentas a seiscentas, ou mesmo de 
oitocentas, mil ou até mil e quatrocentas toneladas, verdadeiras 
fortalezas flutuantes, nas quais aquel es mercadores, ao mesmo 
tempo piratas, levavam para a Pátria os tesouros do Oriente, os 
carregamentos de especiarias, ouro e pérolas.92 

89. Pacheco Pereira: Esmeralda de Situ Orbis, edi~. A. E . da Silva 
Días (Lisboa, 1905), p. 98; edi~. 1892, loe. cit.1 p . 58. Barros, I, l. p. 133. 
G. de Reparaz: Mestre ]acome de Malhorca (Coimbra, 1930). 

90. Sousa Viterbo: Trabalhos Nauticos dos Porluguezes nos seculos 
XVI e XVII (Lisboa, 1890~1898); também H . Harrisse: Travaux nautiques 
des Portugais (Paris, 1898) na Revue Critique, num. du 12. décemb. 1898. 
Camóes : Os Lusiadas. V. estr. XVII. em louvor do marujo portugues. C8 
da Mosto, loe. cit., p . 162. 

91 . Las Casas: Hist., 11, 308. 
92. Henrique Lopes de Mendon~a: Estudos sobre Navios Porluguezes 

nos seculos XV e XV/. em Memorias da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, Nov. Ser .. tomo VI, part 2 [vol. I da Coll .] (Lisboa, 1892), p. S 
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A determinac;ao da latitude por meio do astrolábio e do qua
<lrante era conhecida na Europa desde o século XI. Media .. se a 
altura do sol ao meio-dia e, após ter-se computado a declinac;ao 
solar por meio de uma tabela, calculava .. se a latitude do lugar. 
Com o quadrante de cursor, dispensava-se a tabela, pois pooia 
<:alcular .. se a declinac;áo por meio do cursor.93 Nao se sabe ao 
certo até que ponto o quadrante ou o astrolábio foram empre-
9ados na marinha portuguesa, ao tempo de Dom Henrique, para 
verificar a altura polar de determinado ponto, observando-se os 
astros. Nao se tem conhecimento de qualquer determina~o 
astronomica de localidades, sobretudo da latitude geográfica, feíta 
naquele tempo. Os capitáes eram, principalmente, navegantes 
costeiros e, segundo parece, seguiram suas rotas apenas por curso 
e distancia conhecidos, guiando-se pelo voo das aves, quando 
fosse o caso. A mais antiga. informac;áo conhecida, referente a 
1atitude, na qual a altura polar é conscientemente tomada em 
<:onsiderac;áo, é a de Diogo Gomes de Cintra, registrada por 
ocasiao de sua viagem ao longo da costa da Guiné, em 1462, por 
conseguinte dois anos após a morte do Infante.94 Tornou ... se fa
mosa a determinac;áo de latitude, de época ulterior, efetuada por 
Vasco da Gama juntamente com Pero d'Alenquer, na baía de 
Santa Helena, com o auxilio do astrolábio, entáo ainda de uso 
recente entre os portugueses.95 A arte de trac;ar cartas marítimas 
foi criada pelos italianos, mestres dos portugueses, no tempo do 
Infante. Noticias · segundo as quais os portugueses teriam intro;. 
duzido um novo tipo de cartas marítimas nao podem sequer ser 
tomadas em considerac;ao. 96 

~oi no reinado de Dom Joao 11 que a navegac;ao lusitana 
tomou verdadeiro impulso. Os sessenta anos que o antecederam, 
QS reinados de Dom Henrique e Afonso v. nao passaram de 
prelúdio. O Grande Codex ou Compositio Magna. obra de 
Ahraáo Sacut ou Zacut, habitualmente conhecido por Zacuto, é 

e ss .. 31 e ss., 40 e ss. e pass. 1bid .• Jo:io Braz d'Oliveira: Os Navíos de 
Vasco da Gama. García de Resende, fol. 14, 97, t 12. G . Friederici: Hilfs
worterbuch für den Amerikanisten (Halle a. S. 1926 d~ la Ronciere, loe. cit., 
II. 437. 465 a 469. 472--473. 

93. Prof. Dr. Ernst Zinner, Observatório de Bamberg, em Forschungen 
and Fortschritte, ano 11. n9 29. de 10.10.1935: p. 375. 

94. H. Wagner: Die Entwicklung, Toe. cit., p. 109,110, 112. 220, 221. 
d'Avezac: Note. . . Béthencourt. p. 13,2.7. 

95. Barros, l. l. p. 179-182. Cam&s, canto V~ estr. 25-26. 
96. S. Ruge: Entwickelung der Kartographie, p. 2. H. Wagner, loe. 

cit., 110-112. 
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oriundo dos anos de 1473 a 1478. A edic;áo preparada por José 
Vincinho. sob o título Almanach Perpetuum Celestium Motium. 
foi impressa em 1496. em Leiria, Portugal. A primeira edic;áo 
impressa de um guia náutico, o Regimento do Astrolábio e do 
Quadrante Tratado da Esfera do Mundo, apareceu provavelmente 
em Lisboa, entre 1509 e 1518.97 Além da bússola, os instrumen .. 
tos empregados de preferencia eram o quadrante, o astrolábio e 
a balestilha. O uso do quadrante por parte dos nautas portu .. 
gueses parece ter precedido o do astrolábio. Provou ... se que Diogo 
d•Azambuja ( 1481). Bartolomeu Dias e Vasco da Gama usaram 
este último instrumento; ao tempo de Azambuja, o mesmo parece 
ter sido conquista inteiramente nova da ciencia. Parece compro~ 
vado que a ba,lestilha só se introduziu definitivamente nas nave .. 
gac;óes portuguesa e espanhola por volta do 39 ou 49 decenio do 
século XVl.98 Também a fixac;ao da longitude era conhecida há 
muito tempo, mas poucas vezes empregada. ~ ev.idente, porém, 
que o século XV nao conlieceu método prático e aproveitável 
para determinar longitudes. Há quem afirme ter Américo Ves .. 
púcio, para faze-lo, seguido o método de calcular as distancias 
lunares. Já se declarou, porém, que tal noticia nao passa de 
lenda; seria, no entanto, desejável o reexame de tao obscuro ponto 
de controvérsia. Por duas vezes, na segunda e na quarta viagens, 
tentou Colombo verificar a longitude geográfica, baseado em 
dados astronomicos, observando eclipses da · Lua. Mas, assim 
como errou por 4°, ao determinar a latitude, também nos dois 
cálculos de longitude, ele superestimou sua distancia da Europa. 
chegando, num deles, a aumentar 90•, e, no outro, até 150'. Co .. 
lombo possuía e empregava as Efemérides de Regiomontanus. ~ 
muito provável que, em -suas viagens, sobretudo na quarta, ao 
observar o eclipse lunar, ele se servisse de um exemplar dessa 
obra. Os navegantes possuíam bússola, mas, para determinar a 
rota percorrida, dependiam ainda exclusivamente de cálculos do 
trajeto e da velocidade presumível. :B oplniao geralmente aceita 
que a barquilha nao tenha sido usada antes da segunda metade 
do século XVI.99 O desvío da agulha magnética do norte astro .. 

97. Barros, l. l. p. 281-282. H. Wagner, loe. cit .. p. 163, 164, 166 
e SS •• 215 e SS., 227. 

98 . H. WaQner. loe. cit .• p. 221-225. António Barbosa em Dr. Luciano 
Pereira da Silva In Memoriam, loe. cit., p. 111-169, sobretudo também p. 109, 
137. 147. L. Pereira da Silva em Hist. da Colonizacáo. loe. cit .• 1, p. 34-49. 
de la Ronciere, 11, 521-535. 

99. H. Wagner, loe. cit., p. 229, 276-282. Id .. Die Legende der Un .. 
genbestimmungen Amerigo Ve.spucci's nach Mondabstanden em Nachr. Ge .. 
-1/sch. 'Wiss. Gottingen, div. mat. - fís. 1917 (Berlin, 1917). p. 264-298. 
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nómico Jª era conhecido antes de 1492. Com o progresso da 
ciencia, verificou ... se que a no~ao do desvio magnético da agulha, 
ou da declina~ao magnética, é mais remota do que se supunha; 
de 1451 antedatou ... se tal conhecimento a 1380 e de 1380, a 1269. 
quando já era uma heran~a de época ainda mais remota. O 
mérito de Colombo consiste apenas em ter observado pela pri
meira vez as diferen~as da declina~ao magnética em diferentes 
lugares.100 

De modo geral. eram estes os conhecimentos, experiencias e 
instrumentos com que os navegantes portugueses e espanhóis ini ... 
ciaram, em 1492, a época dos grandes descobrimentos; a maior 
parte devia ... se aos portugueses. O Infante Dom Henrique, pio
neiro da aquisi~ao desses conhecimentos e experiencias, tra~ara 
os rumos do progresso náutico. Dom Joao II, grande soberano. 
deu-lhe a · posi~ao preeminente de entao. No espa~o de aproxi
madamente oitenta anos, do come~o da atividade do Infante até 
o fim do governo de Dom Joao, transformou-se Portugal de pe
queno país agrícola, mas belicoso, n~ma na~ao de navegantes e 
mercaderes. A nobreza e os cavaleiros da Ordem de Cristo 
fizeram-se capitaes de mar, ca~adores de escravos, descobridores 
e piratas a servi<;o do Estado. As bulas de indulgencia do Papa. 
destinadas as Cruzadas, sao postas a servi~o de suas empresas 
comerciais, de ambito cada vez mais extenso. Os portugueses 
surgem como o primeiro povo marítimo da época; seus capitaes 
e pilotos, como os navegantes mais experientes e peritos. Os 
pilotos portugueses tinham, sem dúvida, primazia sobre os espa
nhóis, aos quais antecediam de muitos anos nas conquistas náuti ... 

A. Magnaghi: Amerigo V espucci (Roma, 1924) , 11, 149~ 154, 169. 1 d., em 
Atti del XXII Congresso lntemazionale degli Americanisti, vol. 1 (Roma. 
1928) p. 92. E. Zinner, loe. cit., p. 375~376. 

Pacheco Pereira (Esmeraldo. edit. 1892, p. 17), que numa série de capi~ 
tulos trata extensamente da latitude geográfica e sua determina~ao, dedica 
apena~. tres linhas a longitude geográfica, terminando com as se-guintes pala~ 
vras non curo de nisto mais fallar". Evidentemente náo sabia nada de 
interessante a respeito. P. Margry: Les Navigations Franfaises et la Révo
lution Maritime du X/Ve au XV/e siecle (Paris, 1867) , p . 258-270. 

100. A. Wolkenhauer: Beitrage zur Ge.schichte der Kartographie und 
Nautik des 15. bis 17. Jahrhunderts, em Mittl. Geograph. Gesellsch. München, 
1904, fase. 2, p. 164-180. Acosta: Historia Natural g Moral de las Indias 
(Madrid, 1894), 1, 83~84; o que ele sabe de essencial sobre a declina~ao da 
agulha magnética parece que lhe foi ensinado por um piloto portugues. 
Forschungen und Fortschritte, ano 11. n9 12 (20.4 .1935), p. 156-157; n.os 
23 e 24 (10 e 20 de 8 de 1935), p. 304~306; n9 29 (10.10.1935), p. 375. 
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cas.101 Prova-o, com muitos exemplos, a crónica da época dos 
descobrimentos. Quando Francisco de Orelhana quis iniciar, em 
1544, sua expedi~áo a foz do Amazonas, por ele descoberto, pediu 
com insistencia o concurso dos pilotos portugueses, por julgá.-los 
os únicos a altura da empresa e capazes de navegar ao longo 
daquelas costas com navios leves e sólidos. Nao constam dos 
anais espanhóis viagens arrojadas, como, por exemplo, a de Diogo 
Botelho Pereira, que, em 1535-1537, navegou de Diu a Lisboa, 
numa pequena fusta coberta. Medidas de precau~ao, como as 
tomadas pela ·Coroa de Castela, ainda em 1508, para instruir seus 
muitos pilotos inexperientes e proteger sua navega~ao, há muito 
nao eram mais necessárias em Portugal. 102 Os portugueses, na 
sua totalidade, eram mais hábeis marinheiros do que os espanhóis; 
é verdade que havia bons marojos catalaes e valencianos, mas 
estes náo podiam tomar parte em expedic;óes americanas, por se 
acharem imobilizados no Mediterraneo, e entre os castelhanos ape
nas os galegas e bascos eram bons marinheiros. Vemo.-nos, pois, 
em face do mais estranho fenómeno: o povo que, por suas felizes 
realiza~óes, se tornou o primeiro no Ocidente, quanto as deseo-
bertas, t oJ era, por natureza, inepto como navegante. 104 

Pode-se, em parte, explicar esse fato tao estranho, consideran ... 
do ... se que nao poucas descobertas espanholas foram feítas por 
navegantes portugueses. A despeito de todas as proibi~óes do 
acesso de estrangeiros as colonias espanholas, encontravam ... se, 
gra~as as suas muitas qualidades, numerosos navegantes portu ... 
gueses sob a bandeira de Castela, sobretudo no mar, mas também 
em terra, entre os conquistadores e colonos. 105 Fernao de Ma ... 

101. Las Casas: Hist., II. 16~17. H. Wagner : Entwicklung, p. 282. 
A costa, loe. cit., l. 23~84. L. Pereira da Silva, em Lvsitania, vol. llI ( 1926): 
p . 191 e ss., também cita urna série de hábeis cartógrafos e pilotos portu
gueses. de la Ronciere, II, 519~520. J. Denucé: Les Origines de la Carto
graphie portugaise et les e artes de Reine[ ( Gand, 1908). 

102. Gaspar de Carvajal: Descubrimiento del Río de las Amazonas 
(Sevilla, 1894), p. 207-209. Barros. IV. 2, p. 75~84. Diogo de Couto: Da 
Asia (Lisboa, 1778-1788), Dec. V, 1, p. 8-14. Navarrete: Colección, 111, 301 e ss. 

103 . Alvaro de Mendaña : Die Entdeckung der lnseln des Salomo, ed. 
por G. Friederici ( Stuttgart, 1925} p . 2-5. 

104 . Mariéjol: L' Espagne sous F erdi nand et 1 sabelle ( Paris, 1892) • 
p. 108. José Ricart y Giralt : Apuntes sobre la Marina mercante Español~ 
em lber~Amerikanisches Archive, ano l. fase. 2 (Berlin e Bonn. 1925) • 
p . 125~ 129. 

105. Naturalmente, n~o podem ser me"Dcionados aquí todos os portu~ 
guéses que se destacaram a servic;o da Espanha durante o tempo da Con
quista. Para ilustrar o conceito de bons colonos que os espanhóis tinham a 



50 GEORG FRIEDBRICI 

galháes, que fez para a Espanha sua grande viagem e descoberta, 
era portugues. Com excec;áo de André de San Martin, todos 
os pilotos de sua frota eram portugueses natos. podendo-se. pois, 
afirmar ter sido sob o comando de almirante e oficiais portugueses 
que, sob bandeira castelhana, partiu uma frota para a primeira 
volta ao mundo. Entre os duzentos e trinta e sete tripulantes, 

. deveriam embarcar vinte e cinco portugueses; na última hora, 
porém, dez deles foram afastados e substituidos por outros, ºpor 
serem portugueses" ("le echaron fuera por ser portugués"). 
Entre eles achava-se também J oáo Gomes, irmáo do primeiro
piloto, Esteváo Gomes. Além disso, contavam-se ainda na tri
pulac;áo vinte e oito italianos, na maioria genoveses, e uns quinze 
de outras nacionalidades, tais como flamengos, alemáes, franceses, 
gregos, e um ingles, de sorte que apenas tres quartas partes 
dos tripulantes eram castelhanos, oriundos, sobretudo, da Galiza, 
das provincias bascas e da Andaluzia. l06 J oáo Dias de Solis, 
portugues nato, encontrou, no posto de capitáo de navio espanhol, 
o rio da Prata, 107 e Jeronimo de Melo, também portugues, a 
servic;o do governador de Santa Maria, García de Lerma, pene
trou na foz do rio Madalena, subindo ... o num trecho considerável, 
até perta de Tacaloa. 108 Das grandes vias aquáticas da América 

seu respeito, segue aqui um extrato do Parecer de los Religiosos de Sto. 
Domingo y S. Francisco dirigido ao imperador em mais ou menos 1525. 
sóbre as necessidades da Nova Espanha e as medidas a serem tomadas a 
·respeito. Capítulo 14: "Que se dé licencia á los portugueses que quisieren 
venir acá por ser grandes pobladores y granjeros". Cclección de Documentos 
para la Historia de México, edic. García lcazbalceta (México, 1858-1866), 
11. 551. Pedro Simón: Noticias Historiales de las Conquistas de Tiet't'& 
Firme (Bogotá, 1882-1892), 1, 368 e pass.; 11. 12, 14. 52. 175. 209. 

106. Navarrete: Colección, IV, 11-22. P. Pablo Pastells: El 1Jescu
brimiento del Estrecho de Magallanes (Madrid, 1920), 1, 205-227. Segundo. 
o P. Lafitau, figuravam 80 portugueses na tripula~áo de 250 homens, quase 
um ter~o. portante, o que n:io é correto e deve c·ausar uma impressáo muito 
errónea. Histoire des Découvertes et Conquestes des Portugais· dans Ie
Nouveau Monde (Paris, 1736), 111, 47. Aliás uma tripula~áo muito hetero
genea quanto ·a nacionalidade era coisa bem comum naquele tempo; este 
fenómeno se repete sempre, onde quer que se indague. Assim, na sua viagem 
fluvial pelo La Plata, Pero Lopes de Souza, além de portugueses, teve ainda 
alemaes, italianos e franceses a bordo de seu pequeno bergantim. Diario da 
Navega~áo, loe. cit., p. 54. 

107. José Toribio Medina: Juan Díaz de Solís. Estudio hist&rico
(Santiago de Chile, 1897), 1, p. XIX, XX, XXIII, XXV. XXVI e cap. l, 
De la patria de Juan Diaz de Sol~. L. Pereira da Silva: ]olio Días de Solis, 
Piloto Portugués, em Lvsitania, vol. III, p. 345-365 (Lisboa, 1926). 

108. Oviedo y Valdés, 11, 442. Aguado: Santa Marta, loe. cit., 1, 
119, 123; ele nao chegou até Tamalameque; Aguado se engana algumas. 
vezes. Herrera: Historia General (Madrid. 1726-1730), Déc. IV, p. 216. v. 
Vol. 1 desta obra, p. 326. 
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do Sul, o estuário do Prata e a entrada do estreito de Magalháes 
foram descobertos por portugueses. Grandes trechos da costa 
oriental e ocidental da América do Norte foram descobertos por 
Esteváo Gomes e J oáo Rodrigues Cabrilho. ambos portugueses 
a servic;o de Espanha. 109 Simáo de Alca~ova. chefe da grande 
e malograda expedi~áo espanhola ao estreito de Magalháes, era 
também portugues. 11º Diogo Garcia e vários outros competen ... 
tes pilotos portugueses serviram na armada espanhola do tempo 
das descobertas, tendo alguns acompanhado Orelhana em sua 
viagem ao Amazonas. 111 Rui Faleiro e Diogo Rivera alcanc;a
ram renome como cosmógrafos portugueses a servic;o do rei de 
Espanha e da Casa de Contratación em Sevilha. 112 A primeira 
expedic;áo inglesa a costa da Guiné, em 1553, comandada pelo 
Capitáo Windham, teve como piloto o portugues Antonio Eanes 
Pintado. ~ste destacou ... se como único homem valeroso em toda 
a frota inglesa, cuja viagem, em conseqüencia da incrível inca .. 
pacidade, dos desregramentos e da brutalidade do capitáo e dos 
tripulantes; foi um rematado desastre. 113 

O destaque entáo atingido pela marinha portuguesa e sua 
primazia perante as outras deixaram vestígios que ainda hoje en
contramos em inúmeras palavras da linguagem marítima, oriundas 
direta ou indiretamente do portugues, empregadas por outros po-· 
vos navegantes. ~. aliás, digno de nota que. desde o inicio, e it 
medida em que sua navegac;áo se foi desenvolvendo, a gíria ma ... 

."Tt ,, 

109. Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias, l. serie 
(Madrid, 1864-1900), t. XXII (1874), p. 74-78. J. Toribio Medina: El 
Portugués Esteban Gómez al servicio de España (Santiago de Chile, 1908) ; 
segundo supóe Medina, ele chegou ao sul até 38º de Iat. norte. __, Vol. 1, 
p. 345. A opiniáo de Camóes sobre a inabalável fidelidade portuguesa n:io 
foi confirmada por este Estéban Gómez; Magalháes e Alcazaba, allás, tiveram· 
de experimentar o contrário por parte dos espanhóis. Camóes, canto V, estr. 
71-72. Herrera, loe. cit., Déc. VII, p. 89. - Vol. 1, p. 349. 

110. Oviedo y Valdés, 11, 155, 164, 198. Die Karten von Amerika in· 
dem Islario General des Alonso de Santa Cruz, ed. por F. von Wieser (lnns
bruck, 1908), p. 59. Relación del último Viage al Estrecho de Magellanes 
(Madrid, 1788), p. 213-216. 

111 . Herrera, Déc. 111, p. 278-279; Déc. IV, p. 1-3. Revista Trimensal~ 
t. XV [2. da tercera ser.] (Río, 1852), p. 6-14. d'Avezac: Considérations 
Géo{Jt'aphiques sur l'Histoire du Brésil (Paris, 1857), p. 19, 21, note 3; 
p. 175 a 178. Oviedo y Valdés, IV, 385, 587. Gaspar de Carvajal, loe. cit., 
CLVII a CLXXVll. 

112. Navarrete: Colección, IV, 110. M. de la Puente y Olea: Los 
Trabajos Geográficos de la Casa de Contratación (Sevilla 1900), p. 294-297. 

113. R. Hakluyt: The Principal Navigations Voyages Traffiques and 
Discoveries of the English Nation (London, 1926, Dent a. Sons), IV, 39-47~ 
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rítima portuguesa sofreu, por sua vez, influencia do italiano, ha
vendo muitas palavras das quais nao é fácil dizer-se se provem 
diretamente do italinao, ou se tiveram a língua portuguesa como 
intermediária, como, por exemplo, o termo holandes kalefaten, 
kalfaten, kalfateren ou calfaten. 114 

Naturalmente, o apogeu da náutica portuguesa era apenas re
lativo e limitado. Os instrumentos dos pilotos acusavam, muitas 
vezes, as maiores disparidades. Os cálculos de distancia, efe
tuados na mesma frota, apresentavam diferen~as que iam até 
trezentas léguas. A inseguranc;a nas estimativas de · distancia, 
que, naquele tempo, ainda nao se canse.guia determinar com exa
tidáo, acarretava graves erros nas rotas, mas, ao mesmo tempo, 
favorecia descobertas casuais, como a de Porto Seguro, por Ca
bra], e a da costa oriental do Madagáscar, por Fernao Soares, 
ao passo que a costa ocidental e, com isso, a própria ilha foram 
descobertas para o Ocidente, em 10 de agosto de 1503, por Afon
so de Albuquerque. Na viagem em torno do cabo, Alvaro Telles, 
da frota de T ristáo da Cunha, extraviou-se, distanciando-se da 
nau capitania. Náo dando com a entrada do canal de Moc;a'm-
.bique, desviou para leste de Madagáscar e foi, finalmente, parar 
em Sumatra, imaginando achar-se no cabo Guardafui. Enganos 
como esse, que nos parecem impossíveis, ocorriam nos cálculos 
de longitude. Cabral perdeu quatro na vi os de sua frota, com 
Bartolomeu Dias, no cabo da Boa Esperan~a. em virtude de inex
periencia no rumo dos ventos e de manobras erradas de velas. 115 

Portugal náo se manteve muito tempo nesse apogeu. Já na 
·metade do reinado de Dom Manuel, manifestava-se ligeiro afrou
xamento. Muitos navios em mau estado de conserva~áo eram 
enviados a India, e, nao podendo resistir a viagem, tinham de 
a portar na costa africana, para serem submetidos a reparos. To,.. 
davia, até o comec;o de 1540, a náutica portuguesa, prática e 
teórica, manteve sua posic;ao destacada. Portugal perdeu entáo, 
de um momento para outro, o dominio dos mares. lnstalou-se 
::i Inquisic;ao e sobrevieram suas conseqüencias, que, com a cor-

114. de la Ronciere, 11, 437. Gerrit de Veer: Reizen van Willem 
Barents, Jacob van Heemskerck. . . en Anderen naar het noorden ('s--Grave
nhage, 1917), I, 75, nota 4. J. van Lennep: Zeemans-Woordeboek (Amster
dam, 1856) , pass. 

115 . Alguns Documentos, p. 493. F. Hümmerich: Quelkn und Unter
:ruchungen zur Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugic:sischen lndien 
1505/6 {München, 1918) p. 93~94, 110, 134, 148, 149. Id., Die erste deutsche 
Handelsfahrt nach lndien 150516 (München e Berlín, 1922), p. 120-125. 
Barros, 11, p. 6. Diogo de Couto. loe. cit., II, 9. 
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rup~ao, cada vez mais alastrada desde a India, sufocaram a mo
ralidade do País. 116 Desoladoras e numerosas perdas de navios 
em naufrágios tornavam-se cada vez mais freqüentes, tanto na 
rota das Indias como na do Brasil. Mordaz e sarcástica é a 
página em que Diego do Couto lamenta os prejuízos com tantos 
navios so<;obrados, criticando a absoluta incapacidade dos pilotos 
de salao que andavam a solta em alto mar, sem jamais terem 
visto urna escala naval e sem a mínima experiencia. Sucessivos 
sinistros em que naufragavam muitos e muitos navíos, levando 
consigo os tesauros roubados no Oriente, constituíam como que 
um castigo dos céus, que assim arrebatavam aos celerados saltea
dores a carga valiosa, produto de seus crimes, arrastando-os, com 
ela, ao fundo do oceano. 111 No Ocidente, amiudavam-se os 
desastres. Na costa brasileira, porém, o que mais abalou os 
ánimos foi o trágico desaparecimento do primeiro hispo do País, 
Dom Fernandes Sardinha. lrromperam sérias divergencias entre 
o Governador Duarte da Costa e o prelado. Quando este se 
achava a caminho de Portugal, aonde ia queixar-se ao rei, o navio 
naufragou perto da costa. O hispo e mais cem companheiros 
de viagem foram devorados pelos Caetés. 118 

Mais e mais se a9ravava a decadencia da navega~áo portu-
9uesa. Ao tempo de Pyrard de Laval e Mocquet. que entre 1601 
e 161 O tiveram ensejo de bem familiarizar-se com· ela, os piloto$ 
portugueses qtie eles conheceram ainda eram competentes, afeitas 
as lidas do inar e conhecedores de seus segredos: mas, em geral, 
o que reinava a bordo eram desordem, insubordina~ao, inépcia, 

116. Tiele: De Portugeezen in het Oosten, IV, 395. H. Wagner: Die 
Entwicklung, p. 282. O último grande cartógrafo portugues na época das 
descobertas foi Jo~o de Castro. Depois dele, os famosos portulanos e roteiros 
portugueses perderam em pouco tempo seu renome na Europa. Vide A. E. 
Nordenskiold: Periplus (StockhoJm, 1897), mapas XLI e XLII. deis roteiros 
.de Joao de Castro. 1538-1541. 

117. Diogo de Couto, loe. cit., II, 8, 10-12. 99. Correa: Lendas. loe. 
cit., III, 859 e pass. Tie-le: Maleisch. Archip., p. 343. B. Gomes de Brito: 
Historia Tragico-Maritima em que se escrevem chronologicamente os Naufra. 
gios que tiveráo as Naos de Portugal (Lisboa, 1735). "O aue foi feito de 
todos esses piratas com seus tesauros, seu ouro, suas ped~as preciosas e 
especiarias?" pergunta Galváo. Sua resposta é: "Tudo he gastado, consu
mido sem nenhü fruito"; loe. cit., p . 159-160. 

118. Manoel da Nobrega: Cartas do Brasil (Rio de Janeiro. 1886), 
p. 127 a 128. - Soares de Souza: Tratado Descriptivo do Brazil em 
1587 ( Rio, 1851 ) , p. 37-38. 49~50 e pass. Simáo de VasconcelJos: Chrónica 
da Companhia de Jesu do Estado do Brasil (Lisboa, 1865), I, p. XLVIII. 
Rocha Pitta: Historia da America Portugueza (Lisboa, 1880), p. 75. Annaes 
Bibliotheca Nac. Río de Janeiro, t. XXIV (1904), p. 66. 
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venalidade e absoluta falta de brío e de espírito militar e naval 
entre os oficiais e marujos. Certa vez, de vinte e cinco naus da 
real marinha portuguesa que partiram para a India, apenas qua
tro voltaram a Portugal. Doutra feita, de quatorze navíos, tam
bém a caminho da India, apenas quatro chegaram ao porto de 
destino, após desastrosos desvíos da rota e perda de homens; os 
restantes naufragaram, encalharam, ou foram tomados pelos ho
landeses. 119 Por volta de 1630, Portugal perdera tanto de seu 
poderío marítimo e de sua resistencia no oceano, que só conseguía 
ainda manter ligac;oes com o Brasil, navegando sob a bandeira 
inglesa, que protegía seus navíos contra os ataques dos holan ... 
deses. 120 

De todas essas grandes conquistas da navegac;áo portuguesa,. 
táo depressa decadentes, nada existia ainda no tempo do Infante. 
Quando este morreu, em 1460, aos sessenta e sete anos de idade,. 
os portugueses, em sua navegac;áo costeira, náo tinham passado 
além da foz do Gambia e do Casamansa, a 12º 30'. Nas suas 
viagens de descobrimentos, rumo ao sul. nao se haviam, pois, 
distanciado de Sagres mais do que se tivesse ido de Sagres a 
Creta, em direc;áo oriental. 121 

Os cronistas e historiógrafos náo regatearam ao príncipe lo•
vores altissonantes, em parte exagerados. Seu julgamento, na 
maioria das vezes, tem sido parcial, nao passando de glorificac;áo, 
Na galería de grandes homens da época, apresentam-no em ·se
gundo lugar, logo depois de Colombo. Ora, é perfeitamente jus
tificada até a dúvida quanto a colocac;áo deste no primeiro lu
gar. 122 Tal critério equivale a unir numa única série valores· 

119. Voyage de Pran9ois Pyrard, de Lava/ (París, 1679) , 11, cap. XIV, 
p . 113-129. Jean Mocqvet: Voyages en Afrique, Asie, lndes Orientales, et 
Occidentales (Roven, 1645), p. 219-247, 261-274, 279. 

120. L . Ranke: Englische Geschichte (Berlin. 1859-1868). 11. 223. 
121. Esmera/do, edi~. 1892·, p. 57, 58. D. de Goes: Chronica, I, cap. 

XXII, fol. 12-13. Vivien de Saint-Martin, loe. cit., p. 305-306, atrasa a morte 
do Infante por mais de dois anos, e, por conseguinte, comete outro erro, ao 
afirmar que, na época de sua morte, os portugu~ses teriam chegado até o 
cabo Mesurado, a 6o de lat norte, achando isto pouco para um período de 
48 anos. Na realidade, porém, em vida do Infante, seu avan~o para o sul 
fOra ainda de 6° de latitude a menos. Barros, em quem evidentemente se baseia 
Vivien de Saint-Martin, incidira nos mesmos erros, mas, segundo ele, pele> 
menos, os portugueses só alcan~aram 70 40' de lat. norte, na época da morte 
do Príncipe. Barros, I, 1, p. 134-135. 

122. Edinburgh R.eview, July, 1868, comentário da primeira edi~:io da 
obra de R. H. Major: The Lile of Prince Henrg of Portugal, surnamed the 
NavigatOt' [London, 1868), em English Essays, vol. 1 (Hamburg, 1869), p. 
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absolutamente desiguais. Dom Henrique, o "Navegador", nao 
merece figurar na lista dos navegadores, ao lado de homens como 
Magalháes, Cristóváo Colombo, Américo Vespúcio, Joáo Cabo
to, Vicente Pinzan, Abel Tasman, Mendanha, Vasco da Gama, 
Quirós ( Queirós) Vaz de Torres. Seu lugar é entre os gran
des organizadores, entre os destemidos e enérgicos soberanos da 
Renascen~a. ao lado de Luís XI e Fernando, o Católico; seu 
sobrinho--neto, o Rei Dom J oáo 11, foi seu herdeiro espiritual. 
Homem de a~o e bronze, frio, rude, objetivo. ambicioso, sem escrú
pulos, nao recuava ante meio algum para atingir seus fins, Pº""' 
dendo ser um intrigante sem consciencia, a ponto de desobedecer 
as ordens de seu. próprio rei. Insensível e cruel, possuía urna 
vontade rija e perseverante, que raiava pela obstinac;áo e fana
tismo. Pessoalmente era moderado, s6brio, quase ascético e irre,. 
preensível e~ sua honradez; perante seu:s amigos, parentes e 
subalternos, clemente, liberal, hospitaleiro e tolerante. Um misto 
de Deus e ganancia, de religiáo e rapinagem traspassava-lhe todo 
o ser, nao deixando por isso de ser obediente filho da lgreja de 
seu tempo, que exigía a mais rigorosa observancia as formas, 
pouco se importando com os princípios, doutrina e mandamentos 
de seu fundador. Após a marte do reí, a lgreja e o povo eram 
unanimes na cren~a de que ele se achava no paraíso, junto aos 
eleitos de Deus. 

Grande organizador, ao extinguirem-se os antigos ideais da 
ldade Média, rasgou novas rumos ao povo lusitano, abrindo-Ihe 
as portas para um futuro brilhante e enviando--o oceano em fora, 
único lado para onde Portugal podía expandir-se, sem sacrificar 
a própria nacionalidade. Secularizou, por assim dizer, os cava ... 
leiros e as rendas da Ordem de Cristo, fundada para combater 
os infiéis, empregando bomens e bens num comércio aviltante. 
Dilatou extraordinariamente a influencia, o domínio e as fontes 
de renda de Portugal, lanc;ando as bases para seu futuro poderlo 
marítimo e sua riqueza, iniciando, assim, o movimento de expan
sáo ultramarina do Ocidente. 123 

205: "We quite agree with Mr. Helps that he should rank as second to 
Columbus alone among the great explorers of the ocean". V. Arthur Helps: 
The Spanish Conquest in America (London. 1855-1861 )", 1, 78-79. Por si. 
tais aprecia~óes tem pouco valor para o historiógrafo, mesmo se f6ssem 
fundadas. 

123. Azurara: Guiné, p. 16 e ss. Barros, I, 1, p. 16 e ss., 135. Oliveira 
Martins: Os Filhos, I, 26, 27, 77-79, 280 ... 281. 287, 289-291, 294-295, 297-
302, 305, 311, 315-316; 11, 13, 15, 27, 33-37. A caracteriza~Ao do Infante por 
Oliveira Martins, esparsa na sua obra, mas homogenea e sem c:ontradi~óes, 
parece perfeita. Oliveira Martins já foi chamado de romftntico e até de fanta-
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Como já mencionamos, foram os italianos de grande utilidade 
para o Infante, como peritos no servic;o marítimo e também como 
cosmógrafos e cartógrafos, instruindo.--os em terra. Esta sua 
posic;ao perdurou ainda por muito tempo, tanto em Portugal como 
nas demais na<;óes marítimas. Em conjunto e oficialmente, a 
Itália nao participou do moderno movimento ultramarino; mas, 
grac;as a sua elevada cultura, aos seus conhecimentos e experien
cia marítimas, adquirida em sua Pátria, alguns italianos ocuparam 
posic;ao proeminente a servic;o de outros países. Os nomes de 
Ca da Mosto, Usodimare, Noli, Cristóvao e Bartolomeu c·olombo, 
Américo Vespúcio, Verrazzano, Joao Caboto e seu filho, Sebastiáo, 
de menos fama, Joáo Vespúcio, os dos excelentes pilotos Pastene 
e Justiniano, amtbos genoveses, que navegaram em águas chile
nas, ao tempo da conquista, aí estáo para ilustrar · esse fato. 
Nos diários de bordo espanhóis, ainda existentes. do primeiro 
tempo das descobertas, quase sempre se encontram muitos nomes 
italianos; nos da quarta viagem de Colombo, por exemplo, figuram 
nove. 124 Toda a glória dos italianos, 'disse Ranke, 125 foi con-
quistada .em campos de batalha espanhóis. Pode-se acrescentar 
a isso que todas as glórias marítimas italianas, a partir do fim da 
Idade Média, conquistaram-se sob bandeiras estrangeiras, a ser
vi<;o de outros países. 

As expedic;óes africanas continuaram por algum tempo, após a 
morte do Infante. Pedro de Cintra descobriu, em 1461, a foz do 
rio Grande ( 11° s·o·); em 1465, ele e Soeiro da Costa encontraram 
a serra Leoa ( 8° 30') f descobrindo-se, em 1471, as· ilhas de Fer ... 
nando Po, do Príncipe, Sao Tomé e Ano Bom: quando se ultra
passou, finalmente, o Equador, e Sequeira atingiu o cabo Santa 
Catarina, sob 1° 51' de latitude sul. Sobreveio, entáo, uma pausa 
de vários anos, até que Dom Joáo 11. constantemente preocupado 
com o aperfeic;oamento da navega~ao, da construc;ao naval e da 
disciplina, trouxe vida nova a empresa paralisada, tratando, prin
cipalmente, com energía e com exito, da protec;áo de seus navios 
contra os assaltos dos piratas franceses. 126 

sista entre os historióg rafos; em alguns sentidos isto pode ser correto: mas, 
na apreciac;áo do Pñncipe - como aliás, em geral - ele demonstra realismo 
e obietividade, baseando-se em Pina. 

124. Cartas de Don Pedro de Valdivia (Santiago de Chile, 1861). p. 8. 
Alonso de Gongora Marmolejo: Historia de Chile (Santiago de Chile. 
1862). p. 103. Navarrete: Cólección. l. 437-443. 

125 . Leopold von Ranke : ·Die Osmanen und die spanische Monarchie 
im 16. und 17. ]ahrhunderl, 4ª ed. ( Leipzig, 1877), p. XIV. 

126. García de Re·sende, cap. CXLV. fol. 95 recto; cap. CXLVI. fol. 
96 verso; cap. CLXXX, fol. 112; cap. CLXXXVII. fol. 114. · 
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Recomec;aram, entao, com sucesso, as expedi~óes africanas, que, 
sob Dom Joáo, se tornaram, de fato, viagens de descobrimentos. 
O monarca proibiu o rapto de indígenas, o que lhes tirou o caráter 
indigno de pirataria costeira, ampliando.-lhes os horizontes, tanto 
do ponto de vista marítimo como do comercial. embora as expedi
~oes africanas nos reinados de Dom J oáo e Dom Manuel nao 
perdessem de todo a característica das piores cac;adas de escravos. 
Descobriu-se o reino de Beni, e Daneiro trouxe a Portugal a pi
menta da Guiné. Diogo Cao, em sua primeira viagem, descobriu 
0 Congo e o reino do Manicongo; na segunda, a costa africana, 
até o cabo Cross, 21° 58', onde consta ter ele morrido. Em 148 7 
Bartolomeu Dias contornou o cabo da B.oa Esperan~a. Nas e;,(
pedi~óes africanas dessa época tomaram parte os irmaos geno
veses Colombo, sobretudo Bartolomeu, na viagem de Dias. 127 

:estes dois navegantes combinaram, pela primeira vez, a idéia de 
alcanc;ar a india pelo · caminho oriental com a da rota ocidental em 
busca do mesmo destino. O sonho de alcanc;ar a india, sempre 
vivo, e a esperanc;a de entrar e.m contato. em qualquer parte do 
litoral leste da Africa, com Preste Jóáo, o nebuloso príncipe-sa
cerdote cristáo, impeliram o rei e o povo cada vez mais para .<liante, 
pelo mesmo caminho, do qual náo duvidaram, nem quando Colom
bo, com seus planos e propostas, tonseguiu realizar uma viagem 
-em dire<;áo oes'te, cruzando o oc ea no e 1acabando de fato por en
contrar terras, qu'e julgou serem a India. 128 

Poi também Dom Joáo quem introduziu um sistema coordenado 
e legalizado 'de posse dás terras descobertas, válido igualmente 
para o Brasil. Outrora, os · navegantes portugueses, para mani-

• 1 • 

festar seu direito de posse, contentaram--se em gravar nos tronchs 
dos dragoeiros o lema de Dom Henrique, "Tafent de Bienfaire", ou 
armar grandes cruzes de madeira. Entretanto, o rei ordenou a 
todos os cÍescobridores levassem em seus navíos pilares de pedra 
com as armas portuguesas - os chamados padróes - que deviam 
ser colocados na costa recém--descoberta, com todas as formalida,. 
des, assinalando a descoberta e documentando, de modo impere
cível, a posse portuguesa. 129 As crónicas contero numerosos da
dos acerca da colocac;ao de tais padróes,, por Diogo Cao, Bartolo-

127. Resende, cap. LXIV. fol. 43 verso; c'é/.p. CLIV, fol. 99-100. 
Barros, l. I, p. 172 e ss., 190. Navarrete: Colección, l. 250; IV, 347. Las 
Casas: Hist., 1, 210-211, 213-215; 11, 80. Le Historie della vita e dei fatti cli 
Cristoforo Colombo per D. Fernando Colombo suo figlio (Milano, 1930), U, 
366-372. 

128. Kunstmann: Afrika, p. 24-25. Barros, I, I, p. 248 e ss. 
129. Barros, l. I, p. 147-148, 171. 172, 175. Candido Lusitano, p. 241. 
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meu Dias, V asco da Gama, l30 e, no Brasil por Cabral, Goncalo 
Coelho, Cristóvao J acques, Pero Lopes de Sousa e Martim Afonso 
de Sousa. · A fixa<;ao dos marcos e a tomada de posse constituíam 
ato solene, que obedecía a formas prescritas. T odavia, com 
iguais solenidades, embora sem padroes, já Vicente Y anes Pin ... 
zon e Diego de Lepe tinham tomado posse do Brasil para a 
Coroa de Castela, depois que V espúcio. também a servi<;o de 
Espanha, ali estivera. 131 Nessa Colonia, os portugueses con
servaram o sistema dos padroes, estendendo ... o também pelo in .. 
terior do País. Mas os marcos enviados de Lisboa eram tao 
grandes e pesados, que .foram abandonados no Pará e em outros 
pontos: seu peso era tal, que nem podiam ser carregados até o 
destino. 132 

Quando Dom Joao tomou as rédeas do g.overno, os territórios 
na costa da Africa, que Portugal pretendía dominar e incluir na 
sua esfera de influencia (conquista) , eram tao extensos, e a costa 
tao desguarnecida e insegura, que náo podiam ser defendidos 
contra nenhum atacante. A política do segredo e do engano 
quanto as verdadeiras condi<;oes na Africa parecía, a princípio, a 
melhor garantía contra possíveis incursoes. As vias de acesso, 
cartas, empreendimentos planejados. descobertas realizadas. pro .. 
gresso na constru<;ao naval. tudo era cuidadosamente ocultado. 
Quando, após o tratado de 1479 com Castela, coube a Africa aos 
portugueses como "conquista". e após ter Dom J oáo enviado Dio
go d'Azambuja para construir um forte em La Mina, espalhou ... se 
o boato de terem as fortes correntes mai;inhas e os violentos tem .. 
porais impedido o regresso das pesadas embarca<;oes (ureas, naus 
redondas) • que náo conseguiam voltar da costa africana a por-

130. Esmeraldo, edÍ~. 1892, p. 83, 84, 87, 94. Barros, l. I, p. 188-190, 
192, 291, 292, 298, 321. 359-360. D. de Goes: Chronica. cap. XXXV, fol. 
22 recto, fol. 23 recto, fol. 26 recto. Hümmerich: V asco da Gama, p. 24, 25. 
28, 53, 58, 111, 113, 154, 155, 157, 185. 190. Luciano Cordeiro: Diogo Cáo 
(Lisboa, 1892), p. 65-71. R. Scheppig: Die Cáo--Saule von Kap Cross. como 
suplemento científico do programa n9 340 ( Reforrn-Realgymnasium zu Kiel. 
1903), p. 8; uma cópia do padrao do cabo Cross. existente em Kiel. foi reco
locada em 1895 em· seu antigo lugar, por ordem do imperador alemao. 

131. Osorius: De Rebvs Emmanvelis (Coloniae Agrippinae. 1580), 
fol. 49 recto . ....- Soares de Souza,, loe. cit., p. 15, 16, 101. 125, 370. Pero Lopes 
de Souza, loe. cit., p. 54, 70, 71. Fr. Gaspar da Madre de Deos: Memo
rias para a Historia da Capitania de S. Vicente, hoje chamada de S. Paulo 
(Lisboa, 1797), p. 32-33. Varnhagen em Revista Trimensal. XII [seg. ser., 
t. V), (Rio, 1849), p. 374~375. · Navarrete: Col .. 111. 552. 553. 555. 559, 
560. Magnaghi, loe. cit.. 11, 145~ 146. 

132. P. A. Eckart em Ch. G. von Murr: Reisen ciniger Missionarien det 
Ge.sellscha~ Je3U in Amerika, (Nümberg, 1785). p. 596. 

CARÁTER DA DESCOBERTA JI CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS EUROPEUS 59 

tuguesa. Para dar cunho verídico aos boatos, o rei mandou que 
os reforc;os e o material destinados a La Mina fossem transpor ... 
tados em navios velhos, que, concluida a viagem, eram postos 
fora de servic;o na Africa. Com meios despóticos. o rei manteve 
de pé a fraude sistemática, como o demonstra sua entrevista com 
o piloto Pedro d'Alenquer. Com a mesma brutalidade seguida 
no interior, e desrespeitando ainda a soberania de outros países, 
·ele passou além dos limites de Portugal. Quando desertaram um 
piloto e dois mar~jos que tinham estado em águas africanas e 
·nas feitorias, mandou fossem perseguidos por seus beleguins, além 
das fronteiras. fazendo simplesmente decapitar, em solo caste .. 
lhano, os dois marujos aprisionados. Ao piloto capturado, os 
esbirros coseram a boca com anzóis, para impedir que falasse 
sobre o que sabia da Africa, carregando .. o, neste estado, através 
da fronteira, a igvora, onde o rei o mandou esquartejar. l33 Fei
tos desse genero, de seu enérgico rei, agradavam aos portugueses. 
Seu sucessor, Dom Manuel, submeteu ... se publicamente as críticas 
·de Vasco da Gama. por nao ter mandado em tempo decapitar 
Magalhaes. 134 Mas, embora náo de · modo tao brutal e sangrento 
como se fazia antes e como desejavam muitos, a política de se ... 
gredo e engano continuava a aplicar .. se rigorosamente, tanto a 
África e ao Oriente como ao Brasil. Quando a pequena fusta em 
que Diogo Botelho Pereira, no ano de 1537, realizou sua arroja .. 
da viagem de Diu a Lisboa, despertou em Sacavém grande aten
~áo e interesse entre locais e adventicios. o govemo mandou in .. 
cendiá ... la, "para que nao fosse mais vista nem continuasse a ser 
difundida a noticia de que se podia ir a India num navio táo pe.
queno ... 135 Portugal mantinha e custeava um verdadeiro siste .. 
ma de controle e espionagem no próprio território e no de outros 
povos navegantes, dos quais temia concorrencia, para evitar que 
chegassem ao estrangeiro noticias acerca da India, das Molucas, 
do comércio com o Oriente e o Ocidente e dos novos roteiros: e 
que os pilotos portugueses, a par de tudo, viessem a prestar ser-

133. Esmeraldo (1892), p. 68, 69. Resende. loe. cit .• fol. 14 verso, 
fol. 97-98 (cap. CXLIX); fol. 114 (cap. CLXXXVII. A. von Humboldt: 
Krit. Unters.. II, 337. 

134. Jean Denucé: Magellan. La Question des Moluques et la Pre.
miere Circumnavigation du Globe ( Bruxelles, 1911 ) • p. 193; segundo Sousa 
Viterbo: Trabalhos nauticos, l. 6. 

135. Barros, IV, 2, p. 84: ..... se mandou queimar, por nAo ser vista, 
e se divulgar pelo Mundo, que em tfto pequeno navio se podía navegar á 
India." 

\ 
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vi~os como guias em outros países ou para armadores estrangei
ros. 136 

A viagem de Vasco da Gama já estava planejada e os prin
cipais preparativos já feitos, quando morreu Dom Joao. Com ele, 
.seu povo e seu campo de atividade, perderam um soberano que, 
embora se apoiase em Dom Henrique e tivesse apenas continuado 
a obra come~ada, foi quem mais trabalhou para o futuro dominio 
dos mares e para a grandeza de Portugal. Sem ele, a obra do In .. 
fante, náo muito segura em seu desenvolvimento rumo a India, nos 
últimos anos de vida deste, talvez se tivesse detido no equador; 
e sem ele, também, Dom Manuel certamente nunca teria chegado 
a ser o "Venturoso". 137 

O mais importante preparativo de Dom J oao para a pro jetada 
expedi~áo a India foi a coleta de informa~oes sobre o País e dados 
quanto as vias de acesso. Os árabes achavam .. se muito familia-

. rizados coma navega~ao no oceano Indico. Os roteiros entre suas 
colonias na Africa Oriental e Calecute, Oman e a Sofala-do .. 
Ouro ( Sofalat ed .. dhahab) eram .. lhes habituais. Conheciam os 
Comoros e Madagáscar. Seus geógrafos, como Masudi e Bateni, 
já bem cedo tinham negado a existencia da margem meridional 
do oceano Indico, defendida por Ptolomeu, pois a teoria do grego 
contradizia a experiencia dos marinheiros árabes. 138 J á Nicoló 

1

de Conti e Afanassij Nikitin haviam estado na India e trazido 
informa~6es minuciosas, geográficas e etnológicas, amplamente 
divulgadas. Conti chegou até Java, Nikitin viajou de Tver, na 
Rússia, até Haiderabad. Dom Joao parece ter recebido ainda 
noticias por meio da viagem de Bartolomeu Días até o grande 
rio do Peixe (rio do Infante), e de outras fontes, sobre Sofala. 
Mo~ambique, Melinde, Momba~a e Madagáscar.' 139 Mandou. 

136. de- la Ronciere. III. 275-276. 
137. Na obra de Barros falta completamente a devida aprecia~ao da 

verdadeira grandeza de D. Joao e de seu lugar na história de Portugal; l. l. 
p. 202-266. &mera/do (1905) , p. 130. 

138 . Ma~oudi: Les Prairies d'Or, edit. Barbier de Meynard et Pavet 
de Courteille (París, 1861-1877), 1, 204~205 (Chap. IX); p. 231-233 (Chap. 
X): Ill, p. 6, 31 (chap. XXXIII). Le Livre des Mer-veilles de l'lnde, edit. 
van der Lith et M. Devic (Leiden, 1883-1886), p. 51. 54 (chap. XXXII) . 
Gabriel Ferrand: Les lles Ramny, Lamery, Wakwak, Komor des Géogra~ 
phes Arabes et Madagascar. (Paris, 1898), pass., sobretudo p. 101 e ss., 114 
e ss., 124 e ss. E. Wisotzki : Die Vertheilung von Wasser und Land auf der 
Erdoberflache ( Konigsberg i . Pr. [ 1879] ) , p. 9. 

139 . F. Kunstmann: Die Kenntnis lndiens im fünfzehnten Jahrhunderte 
( München, 1863) , sobretudo p. 12 e ss., 30.-31. 34~66. Viaggi in Persia, lndia 
e .Giava di Nicoló de' Conti (Milano, 1929) . Karl H. Meyer: Die Pahrt 
des Athanasius Nikitin über die drei Meere ( Leipzig s. a., Paul Schraeplér), 
p. 7 a 11 e pass. de Goes: Chronica. l. fol. 13 recto. 
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entao, dois homens de confian~a. Pero da Covilháo e Afonso de 
Paiva, em missáo secreta ao Oriente. Por intermédio do pri.
meiro, obteve notícias minuciosas, por escrito, sobre a India e a 
Africa Oriental, até Sofala. 140 Assim, já antes da partida de· 
Vasco da Gama, possuíam .. se, no Ocidente, consideráveis conhe.-· 
cimentos acerca da India. Entre os portugueses, tais no~oes de-· 
viam .. se, sobretudo, a Dias e a Covilha e eram exatas no tocante: 
a rota de acesso, aos cruzeiros, as condi~oes geográficas, lingüís
ticas, etnográficas, religiosas, económicas, políticas, e, acima de· 
tuda, a situa<;áo do mercado de especiarias. Pode-se dizer que,. 
para os portugueses, a India já estava praticamente descoberta,. 
pela . rota que contorna o cabo, antes de ter V asco da Gama in¡ .... 
ciado sua viagem, que apenas confirmou o que já se sabia. 141 

Mas, apesar de tudo, nao era assim táo certo que, após a mor
te de Dom Joáo, se conseguisse levar a bom termo a expedi~ao• 
por ele planejada. Ainda em 1496, no conselho de Dom Manuel, 
os conselheiros, na sua maioria, votaram contra tal empreendi .. 
mento, náo porque achassem difícil o acesso marítimo a India, mas· 
por acreditarem que Portugal, país pequeno, de popula~ao reduzi .. , 
da, nao estaría a altura de tamanha empresa no distante e vasto
território, podendo vir a sofrer graves perdas, sobretudo se tivesse 
de lutar pela presa contr~ outra potencia européia. Osear Pes
chel nao deixa de ter razao ao afirmar que a descoberta da Amé-. , . 
rica, absorvendo a aten~áo dos castelhanos a oeste, encorajou os 
portugueses a continuar e completar suas expedi<;oes africanas· 
ao Oriente. 142 ' 

O empreendimento de Vasco da Gama causou-lhe relativa ... 
mente poucas dificuldades. Sua viagem estava preparada, a frota
bem equipada, com tripula~ao homogenea, competente e bem dis ... 
ciplinada, composta de portugueses, comandada por oficiais ex
perientes e de confian~a. entre os quais seu irmao, Paulo da Ga
ma. A história contada por Correia, segundo a qual a tripula~ao-

140. Resende, cap. LX, fol. 42. Barros, I, I, p. 194. Resende o chama 
loam de Couilham; Barros, porém, Pero de C:Ovilha; finalmente, Damiáo de 
Goes, em De Pide, Religione. moribusque Aethiopium (Ü>loniae, 1574), o 
menciona, a p. 455, como Joannes Petrus a C:Ovilham; ele teve, portanto, os 
dois nomes, sendo Pero o mais usado. A von Humboldt: Krit. Unters., 1,. 
203·205. 

141. Tiele : De Portugeezen, II, 22J...237. 

142. D. de Goes: Chronica, I, cap. XXIII, fol. 13 recto. Barros, 1, I,. 
p. 268-269: " ... teve alguns geraes conselhos, em que houve mui.tos, ~ diffe ... 
rentes votos, e os mais foram que a India nao se devia descubnr . . . Pes"'\ 
chel: Geschichte der Erdkunde, p. 239-240. - Herrera, Déc. IV, P.· 9S-. 
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se amotinou, ainda antes de se contornar o cabo, baseia-se em 
equívoco do cronista, tendo-se provado que nunca houve tal mo,... 
.tim. 143 Nenhum subalterno ousou faltar com a disciplina perante 
·Gama, em absoluto contraste com o que se deu nos navios de 
Colombo e Magalhaes, Q.e tripulac;ao heterogenea. No caso des,.. 
tes últimos, já de início o espírito de revolta pairava nas embar,... 
cac;oes. Os dois almirantes, por serem estrangeiros, pouca auto,.. 
ridade tinham sobre a tripulac;áo. 

Servia como primeiro piloto Pero d'Alenquer, homem da inteira 
-confianc;a de Dom Joáo, com pelo menos dezesseis anos de ativi,... 
-da de como oficial de marinha em águas africanas, de elevada 
reputac;áo, que levara os navios de Bartolomeu Dias e Joáo In,.. 
fante em torno do cabo da Boa Esperanc;a, até o rio do lnfante.144 

.Ali, a 33° 30' de latitude sul e 27º 8' de longitude leste, comec;a,... 
ram, portanto, os verdadeiros descobrimentos de Vasco da Gama, 
terminando a 18º de latitude sul e 37º de longitude leste, junto 

.ao Quelimane. ~ verdade que, antes, o almirante e seu primeiro
piloto, d' Alenquer, navegando de 28 de julho a 4 de novembro, 
realizaram o máximo de que até entáo se tinha ne:,lícia em matéria 
·de viagem em alto mar. 145 lnteiramente só, sem auxílio de nin ... 
·guém, Vasco da Gama cruzou ao longo da costa oriental africana, 
de 33° 30' de latitude sul a 18° de latitude sul, isto é, em território 
.absolutamente desconhecido. Já se notava, pelas vestimentas dos 
. aborígenes e por certos conhecimentos da língua árabe entre estes, 
<¡ue o comércio hindu já chegara até ali. O almirante pos ... se logo 
a procurar um piloto nos portos da Africa Oriental. Em Me ... 
linde, encontrou hindus e tomou a bordo um piloto com cartas da 
costa indiana. 146 No século XIV, os navegantes árabes cruzavam 
o oceano Indico com o auxilio da bússola de agulha flutuante e 
baseados em conhecimentos dos astros e direc;5es dos ventos. 
Quando Vasco da Gama apareceu em Moc;ambique, os marinhei
ros árabes já costumavam cruzar os mares da India, guiando...se 
por bússolas do Levante, venezianas, sem dúvida, e empregando 

143 . A. von Humboldt: Krit. Unters., 1, 203-205. de Goes, loe. cit., 
l. cap. XXIII, fol. 13 verso. G. Friederici em Gotting. gel. Anz .. 1927, n' 3 
. a 4, p. 159. 

144. de Goes, I, cap. XXXV, fol. 20-21: cap. XXXVI, fol. 22. 
Barros, I, I, p. 189. 

145. de Goes, l. fol. 21 recto. 
146 . Loe. cit., 1, fol. 22. O .. Rio dos bós sinaes'' é o Kilimani. Barros, 

t. I, p. 293, 294, 301. 306, 318-321. 
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o quadrante, o astrolábio e cartas marítimas. 147 Poi um desses 
pilotos árabes, Ibn Majid, perito e munido de cartas do oceano 
Indico, que Vasco da Gama tomou a seu servic;o em Melinde, e 
que conduziu a frota portuguesa a Calecute. A obra de Vasco 
da Gama para alcanc;ar sua meta resume ... se em ter ele, por meio 
de violencia e de ameac;as, forc;ado o piloto a levar os inimigos 
de seu próprio povo e de sua f é ao centro do comércio de es pe ... 
ciarias. 148 

A fama e a glória de Vasco da Gama baseiam ... se nos resul-
tados fortuitos de sua viagem, obtidos sem sua maior contribui~áo. 
de alcance histórico, cujo grande valor material causou tremenda 
e fascinante impressáo no espirito cúpido de seus contemporaneos 
e no de seus sucessores dos séculos seguintes, de igual mentaJi ... 
dade. Para os contemporaneos, o encontro do roteiro para a 
India constituía, sem dúvida, acontecimento mais importante que 
a descoberta de ilhas no Ocidente, por Colombo. A possibiJi ... 
dade de obter por via marítima, isto é, por meio mais barato, 
quantidades maiores das tao almejadas mercadorias do Oriente -
especiarias. drogas, sedas, pedras preciosas e pérolas - pesava 
muito mais na balan~a. entre os nobres e burgueses, nas cortes 
e nos círculos intelectuais, do que tudo quanto o Novo Mundo 
de Colombo pudesse, de inicio, oferecer. Vasco da Gama nao 
deve figurar na galeria dos grandes descobridores ?o Ocidente, 
que pilotaram seus navios através de oceanos desconhecidos, ru ... 
mo a destinos ignotos, como Mas:talháes, Cristóvao Colombo . 
Américo Vespúcio, Joáo Caboto, Vicente Pinzon, Mendanha, 
Abel Tasman e Váez de Torres. Seu feito marítimo fica muito 
aquém do de Colombo, ao lado do qual foi tantas vezes mencio
nado como igual. Vasco da Gama velejou em rotas já quase 
inteiramente percorridas, guiado por pilotos experientes, em busca 
de porto conhecido, sobre cujas condi~oes políticas e económicas, 
havia pouco, recebera informes minuciosos e noticias diretas. 
Colombo, porém, navegou em direc;áo oeste, rumo a incerteza, 

147 . J. Gildemeister: tlber arabisches Schiffswesen em Nachr. Gesellsch. 
Wissensch. Gottingen, junho, 1882, nº 15, p. 439-443. de Goes, 1, cap. 
XXXVI, fol. 23 recto: em Mo~ambique ~le encontrou "barcos a vela. a que 
hos da terra chamao zambuquos: navegAo com agulhas leuantisquas, qua.
drantes, e cartas de marear". Barros, I, I, p. 319-320 . 

148. Esmeraldo (1892), p . 99. Camóes, canto VI, estr. XCII, 7-8; estr. 
XCIII, 1-4. Gabriel Ferrand: Le Pilote arabe de Vasco da Gama et lu 
lnstructions nautiques des Arabes au XVe siecle, em Annales de Géographie, 
1922, p. 289-307. Id., em Encyclop. d. lslám, IV, 389.-396. Id .. lnstructions 
nautiques et routiers arabes et portugais des XVe et XVle siecles (Paris, 1923 ... 
l 928) , sobretudo t. 111 ( 1928). 1 ntroduction a l' Astronomie nautique ar abe. 

f 



64 GEORG FRillDERICI 

baseado em notícias de mais de duzentos anos, ou em lendas e 
fantasias, finalmente reconhecidas como falsas. Coube-lhe .o mé ... 
rito de ter enfrentado resolutamente o preconceito geral dos peri ... 
gos náuticos, tornando realidade a idéia da viagem do Oriente ao 
Ocidente, que, em seu tempo, por assim dizer, já pairava no 
espa<;o. sendo, porém. considerada empresa irrealizável e auda
ciosa. l49 

A viagem de Vasco da Gama iniciou a série de expedic;oes 
portuguesas as Indias Orientais, daí por diante repetidas todos 
os anos, e correspondentes as expedi<;oes espanholas as Indias 
Ocidentais (carrera). Tinham de comum as rotas dos pioneiros 
- Colombo, em sua segunda viagem, e Vasco da Gama - man ... 
tidas pelos seguidores, mas opostas quanto ao rumo e aos desti ... 
nos. Aos espanhóis era fácil a partida e difícil o regresso; aos 
portugueses, sucedia o contrário. l SO Cruzavam o Atlantico num 
arco distendido para oeste, atingiam as ilhas de cabo Verde, de 
·onde tentavam alcan<;ar a costa brasileira, a altura de Pernambuco, 
e tomavam depois· o rumo sudeste, passando pelas ilhas da Trin-
dade e Tristáo da Cunha e contornando o cabo da Boa Esperan<;a. 
O regresso da India fazia ... se pelas ilhas de Santa Helena e As
censáo, que assim náo tardaram a ser descobertas. 151 

Vasco da Gama e seu primeiro ... piloto. Pero d' Alenquer, que 
teráo tomado aproximadamente este curso, seguindo-o com exito 
até o fim e tecomendando ... o aos seus sucessores que demandavanf 
a India, devem ter ... se aproximado a algumas centenas de milhas 
marítimas da costa brasileira. Mas a frota seguinte, sob o co· ... 
mando de Cabral, acolhendo o alvitre de Gama aos navegantes 
que contornavam o cabo, rumo a India, e desviando-se voluntária 
ou involuntariamente ainda mais para oeste, tocou inesperada ... 
mente na costa do Brasil, aliás já antes descoberta por navíos 
espanhóis, com Vespúcio e sob o comando de Vicente Y anez 

149. Barros, I, I, p. 275, 315, 321. Karl Hadank cm Historische Vier
teljahrschrift, vol. 25, fase. 4, p. 647. K. M. Panikkar: Malabar and the 
Portuguese (Bombay, 1929), p. 31-33, 105-107. contendo justa aprecia~áo dos 
méritos de Vasco da Gama, cuja viagem teve grandes conseqüencias histó
ricas, mas que náo deve ser contado entre os grandes descobridores, por ter 
revelado, muitas vezes, crueldade desumana. 

Hümmerich: Vasco da Gama. p . 104-105, superestima-o, sem dúvida. 
nesse seu livro, aliás excelente. Vignaud: Améric Vespuc 1451-1512 ( Paris, 
1917), p. 401, e Magnaghi, 11, 166, 321-322: o ju'zo um tanto depreciativo 
de Vespucci sobre a viagem de Vasco da Gama. 

15{). Acosta, loe. cit., l. r94-195. 
. 151. Barros, 11, 1, p. 5-6. Itinerario Voyage ofte Schipvacrt van Jan 
Huygen van Linschoten edit. Linschoten-Veree·niQing door H. Kern ('s Grave
nhage, 1910), I, 8-18; 11. 137 e ss. 
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Pinzon, mas adjudicada aos portugueses, segundo o Tratado de 
Tordesilhas. is2 O Brasil tornou ... se, entao, esta~áo de repouso 
e abastecimento, ou porto de emergencia, muito bem localizados 
para as frotas das Indias Orientais, que, segundo parece, pelo 
menos nos primeiros tempos, sempre ali aportaram. No come<;o 
do século XVII, os roteiros náo passavam pelo Brasil, provavel
mente por temor aos cruzadores holandeses e piratas franceses. 
As naus mantinham ... se ao longo da costa africana, até o cabo, 
tendo de lutar penosamente contra veQ.tos contrários. Portugal 
nao mais dominava os mares, que, desde a bula de Alexandre e 
do tratado de Tordesilhas, tinha considerado mare clausum e como 
propriedade sua. Mas também, nessa época, Pernambuco e 
Bahia continuaram sendo portos de emergencia, tanto para os 
navíos destinados as Indias, como para os que de lá regressa
vam. 153 

Os navíos que iam só até o Brasit de lá voltando ao reino, 
enfrentavam, no regresso, as mesmas dificuldades que as frotas 
espanholas da carrera. Tinham de rumar diretamente para o norte, 
até 38° ou 39° de latitude norte, ou mesmo até 43° ou 44°, até 
acharem os ventos de oeste, que, pela regiáo dos A~ores, os leva
vam a Lisboa, Porto ou Viana. 1~4 A partida para o Brasil era 
fácil, como dissemos, mas ocorriam, também, viagens desastrosas, 
como a do Governador ... Geral Mem de Sá, que levou oito meses 
menos dois dias para a travessia, chegando, finalmente, nos últi-

152. Ernst Ravenstein: A Journal of the First Voyage of V asco da 
Gama, 1497-1499 (London, 1898, Hakl. Soc.), p. 187-190, e mapa a p. l. 
Esmeralda (1892) , p. 101-103. Indica~6es nauticas dadas por Vasco da Gama 
a Cabral, em Varnhagen: Historia Geral, 3' [4•] edi~. (Sáo Paulo) , I , 72-73 
com fac-símile, e em d'Avezac: Considérations, p. 158-161. Georg Friederici: 
Bemerkungen zur Entdeckungsgeschichte Brasiliens em ln Memorian Karl 
W eule (Leipzig, 1929), p . 335-354, com extensa documenta~áo, mas ainda com
pletado e corrigido por Magnaghi, 11, 145-146; também Peschel: Zeitalter. p. 
263-265. ld., Ge~hichte, p. 239-240, 257 a 258. com ótimas exposi~oes em 
ambos os livros. Correa: Lendas, I, 151. Manvel de Paria e Sovsa : Asia 
Portuguesa, t. I (Lisboa, 1703), p. 44-45. Visconde de Porto Seguro [Var
nhagen] : Historia Geral do Brazil, 2• edi~. (Rio de Janeiro [ 1878] , I, 71 
e nota; p. 75. Varnhagen: Fragmentos que existem na Torre de Tombo das 
lnstruc~óes dadas por El-R.ei D. Manuel a Pedr'Alvares Cabral em Revista 
Trimensal. t . VIII, 2• edi~ .. p. 99-115. 

153 . Ramusio, l. fol. 145 B-C. Galvano, loe. cit., p. 103-104. Historia 
da ColonizBfáo Port., 11, 251-253. Pyrard de Laval, 11, chap. XIV, p. 12 a 
127; chap. XVII. p . 144, 147; chap. XXIII-XXV, p. 186, 189 e ss., 195 e ss. 
Mocquet, p. 219-228, 262. 

154 . Toortse der Zee-Vaert, p. 8-11. 
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mos dias de dezembro de 1557, ao porto da Babia, tendo perdido 
quarenta e duas pessoas. l5S 

Eram pequenos os navios empregados nas descobertas ao 
longo das costas africanas e em águas desconhecidas, até a india. 
Os de Vasco da Gama deslocavam apenas cento e vinte, cem e 
cinqüenta toneladas. Mais tarde, porém, conhecidas as rotas, 
quando a principal finalidade das expedi<;oes era lutar pela su
premacía marítima no oceano Indico e transportar grandes cargas 
de especiarias, tratou-se de aumentar, sem perda de tempo, o 
tamanho dos navios, visando maior tonelagem e maior capacida .. 
de bélica. Os quatro na vi os com que Af onso de Albuquerque. 
em 6 de abril de 1503, partiu de Lisboa para a india, tinham a 
capacidade de duzentas, trezentas, seiscentas e setecentas toneladas 
respectivamente. Da época mais recente, há notícias de tonelagení 
ainda muito mais elevada. indo até duas mil toneladas. Todbs esses 
navios, destinados as linhas da f ndia, e que também escalavam 
no Brasil, eram. famosos pelo tamanho, pela beleza da estrutura 
e pela capacidade. 156 · 

Como na Espanha, também em Portugal muitos navíos ti
nham nomes bíblicos e de santos, embora nao com exclusividade, 
pelo menos no come<;o. As quatro naus com que Afonso de Al .. 
buquerque partiu de Lisboa em 1503 tinham todas nomes de san.
tos: sua capitanía era o "Sam Antonio". Havia porém, em seu 
tempo, muitos navíos na India com nomes leigos, semelhantes aos 
usados na marinha holandesa huguenote. como Frol (Flor) de la 
Mar, Botafogo, Garfa, Bella, Lionarda, Emxobregas, Ferros, 
(Feroz), India. Aliás, o verdadeiro' nome desta última era Sáo 
Cristováo. t57 Mais tarde, quando os jesuitas e seus pontos ·de 
vista se tornaram preponderantes em Portugal, passaram a pre
dominar, de modo muito evidente, nomes tirados da doutrina cris
ta. do culto mariano e da vida dos santos. Os tres navios da 
frota de Tomé de Sousa chamavam-se a ConceifáO, o Salvador 
~ a Ajuda: os de outra esquadra brasileira, N ossa Senhora da 
Conceiráo e Almas. Nossa Senhora do Rosário e Almas e Nossa 
Senhora do Monte e Almas. Dos quatorze grandes navios da 

155 . Documentos relativos a Mem de Sá, Governador~Geral do Brasil 
(Rio de Janeiro, 1906), p. 3, 17, 37. 116. 

156. Hümmerich: Vasco da Gama, p . 16. Ramusio, l. fol. 145 B. E. 
Ravenstein, loe. cit., p. 161 e ss., sóbre o cálculo da tonelagem. Mocquet. 
p. 226. . 
. 157. Ramusio, I, fol. 145 B. Cartas de Affonso de Albuquerque (Lis· 

boa, 1884). l. 376. Barros. l. I, p. 18~187. Hümmerich: Deufsch. Handelsf •• 
p. 21. 22. 

--
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frota portuguesa, na qual Mocquet, na primavera de 1608, viajou. 
de Lisboa a India, dez tinham nomes de santos ou nomes cristáos .. 
O navío no qual viajavam o vice ... rei e Mocquet chamava-se 
N ostra Sen hora do Monte Carmel. 158 

Assim como os na vi os do lnf ante Dom Henrique navegavam 
sob a bandeira da Cruz, também a frota de Vasco da Gama vele
jou sob a égide da bandeira da Ordem de Cristo, que lhe fof 
entregue pelo rei em cerimonia solene. Náo levavam sacerdotes
ª bordo. Náo transparece dos documentos se este costume pre .. 
valeceu em épocas ulteriores. Em muitos casos, se náo na maio,... 
ria das vezes, parece que os religiosos continuaram ausentes das· 
expedic;oes, pois, em caso contrário, nao teriam sido necessários" 
decretos régios, sempre repetidos (em 1681, 1688, 1691, 1743), 
que ordenavam fosse um capeláo a bordo de cada navio· no tra
jeto entre Portugal e o Brasil. 159 

Tudo indica que, no limiar do período propriamente dito das· 
grandes descobertas, os portugueses, em virtude de sua grande 
experiencia, adquirida desde os tempos do lnf ante, cuidaram me .. 
Ihor do equipamento e aprovisionamento dos navios transoceani
cos do que os espanhóis, inicialmente sem conhecimentos práticos. 
Mas, ao passo que os espanhóis bem depressa aprenderam a cor
rigir as falhas, mesmo com os próprios portugueses, entre estes· 
comecaram a manifestar-se sérias deficiencias, em conseqüencia 
de economias mal empregadas na Metrópole e desmoralizac;áo fora 
dela. de corrup~áo na fndia e dela proveniente. Já o Vice .. Ref 
Almeida se queixara amargamente ao monarca sobre tal estado· 
de coisas. 16º Os portugueses náo dispunham de meios para 
combater o escorbuto. Os cirurgioes de bordo, cuja inferiorida
de A1meida atesta em duras palavras perante o rei, nao estavam· 
ir altura de combater qualquer moléstia, de maneira que o estado· 
de saúde reinante nos navios quase sempre deixava muito a de .. 
sejar. No inicio. parece, a situa<;ao ainda era suportável, agra-· 
vando-se dep6is, cada vez mais, pelos mesmos motivos. ~ ver-· 
dade que Vasco da Gama - como, depois dele. em situa<;áo aná .. 

158. Francisco d'Andrada: Cronica do mvyto alto e mvito poderoso rev 
de estes reynos de Portugal dom Joáo o 111. de este nome (Lisboa, 1613). 
IV. fol. 38. Balthazar da Silva Lisboa: Annaes de Rio de laneiro (Rio, 
1834). 11, 248. Mocquet, p. 219. 279. 

159. Barros. 1, 1, p. 274. Annaes Bibl. Nac. Rio de Janeiro. t. XXVIII .. 
p . 156~158. 

160. Kunstmann: Afrika, p. 48. Id., Münzer, p. 113. Hümmerich: 
Ouellen, p. 14. 105. 107. Ido# Deutsche Handelsf., p. 26, 39. Ramusio, 1, fol.. 
98 c. 
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loga, Fernao de Magalhaes - sofreu muito com o escorbuto, nas 
suas longas e extraordinárias viagens. Cabral, todavia, na se .. 
,guinte viagem a India, com escala no Brasil e em Calecute, e de 
volta a Lisboa, só teve a lamentar a perda de tres homens, ao passo 
;que de tempos mais recentes nos vem notícias de quadros pun .. 
gentes de devasta~áo causada pelo escorbuto, bem como indescri .. 
tíveis cenas de desordem. de indisciplina e da mais desastrosa 
:situa~áo a bordo, em parte causa, em parte efeito da moléstia. 161 

Outro perigo para a navega~áo na incipiente época dos des
'cobrimentos era o teredem. Supunha .. se. outrora. que este temível 
perfurador de madeira tivesse invadido os mares, vindo das água$ 
índicas. Colombo, porém, já ·o encontrou na sua primeira via .. 
gem, perta da América. 162 Sua quarta viagem nos dá uma idéia 
:impressionante do~ tremendos estragos que este molusco pode 
fazer. Mostra--o, tamhém, de modo expressivo, a experiencia de 
Gonneville, cap·itao frances, cuja embarca~áo, L'Espoir, que até 
entáo só tiriha feito urna pequena viagem, ficou a 

1
tal ponto p~r .. 

furada pelos teredens, após um percurso de seis meses e onze 
·dias. que náo pode prosseguir viagem. 163 Em 1494, os portu .. 
·gueses ainda nao conheciam meios de combater a perigosa praga 
marinha. 164 A primeira providencia foi procurar, durante longo 
tempo. madeiras a prava de broma, para as constru~óes navals. 
VárÍas vezes julgou-se até te-la encontr~do. Sobretudo a Ce
drela odorata L. foi considerada árvore fornecedora de tal ma .. 
,deira, o que, porém, foi contestado por Dampier, homem de vasta 
experiencia no assunto. Foram. ainda. julgadas resistentes a 
H ymenaea courbarü L .. Dacrgodes hexandra Gr. e, mais tarde, no 
-segundo período das grandes descobertas, a jaqueira. 165 Como 

161. Hümmerich: Deutsche Handelsf., p. 26. Barros, l. l. p. 291. RaM 
venstein, loe. cit .• p. 20M21, 200. Cam6es, canto V, estr. 81-83. Pigafetta: 
Primo Viaggio intorno al globo terrlil:queo, edit. Amoretti (Milano, 1800), 
p. 44. Navarrete: Col .• 111. 97. Mocquet, p. 22.1, 261M274, ·279. 

162. Joh. Beckmann: Vorrath kleiner Anmerkungen (Leipzig, 1795}. p. 
~44 a 446. Vol. 1, p. 384-385. 

163. Navarrete: Col .• 11, 435, 453. 466. F'. COiombo, Historie (1930); 
lI. 142, 239 e ss. d'Avezac: Gonneville, p. 95. 

164. Kunstmann: Munzer, p. 355. 

165. R. P. du Tertre: Histoire Generale des Antilles habitées par -les 
Pran~ois (París, 1667), II, 159Mlfi0. Dampier's Voyapes, edit. J. Masefield 
(London, 1906), I, 60. Revista 'l'rimensal. t. XII (Rio, 1849), p. 180. [lfligo 
Abbad:] Historia Geográfica, Civil y Política de la Isla de S. Juan Bautista de 
Puerto Rico (Madrid, 1788), p. 376-377. A Missionary Voyage to the Southern 
Pacific Ocean etc. in the Ship Duff ( London. 1799), p. 398. 
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nada disso se revelasse eficiente, tratou ..... se de procurar revesti
mentos protetores para as paredes externas dos navios, no que as 
experiencias dos naturais e os meios por eles empregados serviram 
de ajuda. Em Cochim, os portugueses mandaram queimar os 
fundos de seus navios, carbonizando-os. processo ainda hoje em
pregado pelos indígenas na Indochina. Nova Guiné e no arqui
pélago de Bismarck. 166 Um frances apresentou-se a Casa de 
Contratación, em Sevilha, afirmando ter descoberto um específico 
contra o teredem. Recebeu do Estado um adiantamento em di .. 
nheiro. mas seu ¡emédio foi uma decep<;ao. Sir J ohn Hawkins 
empregava urna membrana protetora, de sua inven<;áo, e ainda 
outra era utilizada pelos flibusteiros. 167 Verificou-se, afinal, que 
a única prote<;áo efetiva seria o revestimento metálico. Entre
tanto, os estaleiros naquele ·tempo náo possuíam técnica nem ex
periencia para trabalhar metais de modo adequado. Os france
ses, a exemplo dos espanhóis, revestiam com fina 1amina de chum
bo o casco dos navios que iam as regióes tropicais, processo útil, 
que acarretava, porém, o defeito de aumentar sobremaneira o peso 
das embarca<;oes. ProcurandG> evitar táo grave inconveniente, os 
portugueses cobriam somente as juntas com tiras de chumbo. 
Pyrard de Laval opinou que chapa de ferro seria melhor, acres
centando, porém, que a ferrugem logo a destruiria. 168 Revesti ... 
mentos de ferro e cobre ainda náo eram empregados em, todo o 
primeiro século dos grandes descobrimentos. 

Os riscos da navega<;áo, o caráter dos navegantes, sua reH
giao e sua igreja eram os mesmos, para espanhóis e portugueses, 
sendo natural, portanto, que, ante o perigo, expressassem suas 
er:io<;oes de maneita identica. Os navegantes do Brasil e da India 
dao-nos exemplos disso. 169 

. . 166. Hümmerich: Deutsche Handelsf .• p. 95. No mar das Molucas. os 
mdi~e~as possuem urna pintura a prova de teredem pal'a as paredes externas, 
· consistmdo de urna mistura de calcário de coral pul ve.rizado e óleo de coco. 
H. G. Langen: Die KeyModer Kii*lnseln (Wien, 1902), p. 43M44. 

167. Herrera, Déc. 1, p. 169. J. A. Williamson: Sir John Hawkins 
(Oxfo~d, .1927), p. 112-113. J. D. Schopf: Reise durch einige der mittleren 
~7d sudlichen vereinigten nordamerikanischen Staate·n (Erlangen, 1788), 11, 

K
?· G. Forster: Geschichte der Reisen usw. an der Nordwest-und Nordost .. 
uste von Amerika ( Be7lin, 1791). 11, 140-142. 

168. Pyrard de Laval, 111, 35. 

169. Vol. 1, p. 373-374. Hümmerich: Gama. p. 189. Id., Handelsf., 
~· 54. R. Southey: History of Brazil (London, 1810-1817), 11. 492, dos 

ermoens de A. Vieyra, t. XI, p. 436, Sermam da Quinta Dominga da Qua .. 
resma, 1655. 
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O que manteve - e ainda hoje mantém - coesos os portu ... 
gueses do reino e seus filhos de ultramar, mais do que qualquer 
poder divino ou terrestre, criando entre eles o sentimento de uniao, 
de pertencerem a uma só e grande familia, foi o maravilhoso poe ... 
ma de Luís de Camóes, que emprestou as viagens dos portugueses 
a Africa e a India, sobretudo a de Vasco da Gama e aos seus 
feítos no Oriente., feic;ao mais poética do que rigorosamente his ... 
tórica, apresentando-os com o brilho de drama ofuscante e cava ... 
lheiresco. Nos territórios de língua portuguesa, bem como nos 
países estrangeiros, esta é a única versao conhecida pela grande 
maioria dos que de todo sabem alguma coisa sobre o assunto. 110 

Os feítos dos lusitanos foram, sem dúvida, brilhantes e prodi
giosos, tocando, por vezes, as raias do fabuloso; cavalheirescos é 
que nunca foram, certamente. Os cronistas portugueses, na sua 
grande maioria, e com eles provavelmente a totalidade dos con ... 
temporaneos, nao desaprovam e muito menos condenam os pro ... 
cessos guerreiros portugueses, bárbaros, infames, de uma cruel-: 
dade sem limites, empregados sobretudo contra os maometanos, 
mas absolutamente nao poupando bramanes, budistas ou gentios. 
Houve, no entanto, alguns cronistas que os reprovavam, embora a 
censura e a influencia das grandes f amílias poderosas nao lhes 
permitissem falar aibertamente, nem deixar entrever seu critério, 
mais do que o fizeram ocasionalmente Damiao de Góis e o hon ... 
rado Bispo Osório. Os requintes de perversidade fria e calcula ... 
da, a crueldade metódica que caracterizaram as a~oes guerreiras 
dos portugueses em sua luta contra maometanos na Africa Ori ... 
ental, nos países do golfo Pérsico. na fndia e na lndonésia, cujos 
dominios e territórios comerciais assaltaram como bandos de pira ... 
tas da pior espécie, eram tais, que os países cristaos do Mediter ... 
raneo mal tinham o direito de queixar-se, quando o lslame retor .... 
quiu com as mais violentas medidas de represália. 

170. Sousa da Silveira em Revista de Philologia e de Historia, t. 1, 
( Rio, 1931 ) , p. 14 e ss. R. Spruce: Notes of a Botanist on the Amazon and 
Andes (London, 1908) II, 29. Jorge lsaacs: María, cap. XXII (Barcelona, 
edic. "Arte y Letras", p. 103). Camóes ocupa um lugar muito mai.s elevado no 
cora~áo e na vida dos brasileiros do que Cervantes entre os hispano ... ameri ... 
canos. Vivien de Saint ... Martin. loe. cit., p. 341: "il y a dans cet étonnant 
spectacle de la fondation de l' empire portugais en Orient, quelque chose 
d 'éblouissant et en meme ternos de chevaleresque, unique dans l'histoire". 

Quanto a atividade colonial dos espanhóis e portugueses na América e 
no Oriente, até Ranke, que nao dedicou trabalhos t:-speciais mais extensos 
as possessóes ultramarinas dos países por ele tratados. possuía apenas conhe ... 
cimentos imperfeitos das fontes, e por isso seus julgamentos nesse assunto 
sao unilaterais e ambiguos. Geschichten der romanischen. und germanischen 
Volker von 1494 bis 1514. 3' ed. (Leipzig, 1885), p. 224 ... 227. 
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Quando o piloto hindu contratado por Vasco da Gama em 
Melinde conduziu a fndia a frota portuguesa, esta se aproximou 
de um abenc;oado país, que, há longo tempo, vivía em paz, ventura 
e prosperidade. Sobretudo em Calecute e nos mares, reinava o 
mais meticuloso sistema judiciário, proporcionando a máxima se
guranc;a da propriedade e as maiores liberdades comerciais. A 
ética e as noc;óes jurídicas dos pavos da India e da Malásia era. 
em muitos pontos, mais razoáveis e mais justas do que as dOB 
europeus, que agora apontavam ali como representantes da cultu
ra ocidental. Com a invasao, assinalada pelos m~is brutais atos 
de violencia e pirataria, os portugueses puseram um fin1 abrupto 
a tranqüila ventura daquele povo, trazendo a inseguranc;a, a de
sordem e a decadencia ao sólido e pacífico comércio do Oriente. 
Desde a mais remota antiguidade, os métodos bélicos nos mares 
da India eram humanos, um tanto primitivos e nao muito eficientes. 
mesmo quando empregados contra os piratas; a popula~ao foi., 
pois, tomada de surpresa e se estarreceu ante a maneira desumana 
e selvagem com que os portueueses combatiam, que era de molde 
a fazer crer aos naires de Calecute que estavam lidando com os 
representantes de um povo bárbaro, inculto e trai~oeiro. 171 

A política desde o inicio seguida no oceano índico pelos por
tugueses, segundo um plano bem refletido e brutalmente executa
do, absolutamente profano, cuja mola propulsora era o Rei Ma ... 
nuel, era a da forc;a, baseada no poderío das armas e na pirataria. 
tendo-se tentado, como alhures, cobri-la com um manto de Cru .. 
zada e obra missionária. lsso é verdade documentada, da qua1 
nao se pode duvidar. O verdadeiro espirito do empreendimento 
e a aparencia que a ele se procurou dar transparecem claramente 
do confronto de duas cartas de Dom Manuel: a de julho de 1499, 
dirigida aos soberanos católicos da Espanha, e a de l 9 de marc;o 
de 1500, ao samorim de Calecute, entregue por Cabral, come
c;ando, após essa entrega, a política de pilhagem manuelina na 
India, da qual a primeira atitude de Vasco da Gama tinha dado 
urna idéia preliminar aos povos da Africa Oriental e da costa d6 
Malabar. O rei de Portugal quería apoderar.-se dos países ori
entais, de onde provinham as especiarias, metais e pedras precio
sas, e do monopólio comercial com os mesmos, espoliando os legí
timos donos e comerciantes intermediários e apossando ... se de sua 

171. Peschel: Zeitalter, p. 451. Tiele: Mal. Archipel, 1, 331 ... 332: IL 
27: VIII, 345. Panikkar, loe. cit., p. 10, 23·25, 42.. G. A. Wilken: Het 
Strafrecht bij de Volken van het Maleische Ras (Leiden, 1883), p. 85 e ss. 
e pass. J. Gildemeister: Arab. Schiffswesen. loe. cit., p. 444 ... 445, 
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propriedade, considerada caduca, assim destruindo simultanea ... 
mente o comércio dos italianos com o Levante. O produto do 
~oubo. sobretudo da rapinagem feita no mar, era a principal fonte 
de renda dos portugueses na India. De inicio, absolutamente, 
nao tiveram, ali, outras rendas além das comerciais. Com o pro ... 
auto da pirataria, custeavam seus carregamentos de especiarias, 
isto é, os que náo eram também roubados, e com tal presa, Almei
da e Albuquerque mantinham suas forc;as armadas. Essa tática 
de pirataria nos mares da india era o ideal dos portugueses, como 
o expressa bem claramente Diogo do Couto. O bom exito da 
realizac;ao dessa política de forc;a só era possível grac;as a enorme 
superioridade das armas portuguesas, de seus navíos de guerra e 
de sua tática naval, e a coragem heróica e animo destemido dos 
maru jos e soldados portugueses sob o comando de seus grandes 
chef es, Almeida e Albuquerque. Havia, além disso, a discórdia 
entre os sultanatos costeiros de Malabar e a indiferenc;a dos 
grandes reinos do interior, que nao avaliaram o perigo ou o des ... 
prezaram. Finalmente, a fraqueza do Egito, ameac;ado pelos 
turcos, acabando, de fato, por cair-lhes nas máos. Deve-se acres
centar ainda o fato de estar o poderio marítimo veneziano no 
M editerraneo cerceado em sua liberdade de movimento para o Oci ... 
dente, sob as ameac;as dos turcos. Com efeito, se os venezianos, 
1iouvessem compreendido em tempo o verdadeiro caráter dos acon
tecimentos, e caso se tivessem sentido suficientemente fortes e 
dispostos, deveriam ter, como justa represália e única medida sal ... 
vadora, atacado os portugueses e destruido sua esquadra. Como 
as coisas se deram, porém, em 1520 o comércio mediterraneo com 
a fndia se extinguiu, passando para a órbita do Atlantico. 112 

A política de forc;a desenvolvida no Oriente pela Coroa de 
Portugal, seguida por Dom Manuel e tao do gosto de seus súdi ... 
tos, transformou o domínio portugues na India e no arquipélago 
num reino de piratas. Nao se cogitava de conquistas continen-

172. W . Heyd: Levantehandel. II, 505-540, sobretudo p. 513. Bole
tim da Sociedade Geographica de Lisboa, vol. VI (1886). p . 673, e, menos 
bons, Alguns Documentos, p. 95-96. Navarrete: Col., III, 93-94. Lopez de 
Castanheda: H istoria do Descobrimento e Conquista da India pelos Portu
guezes (Lisboa, 1797). l. 17 4-180. Carlos Perevra: La Conquista de las 
Rutas Oceánicas (Madrid, (1929]). p. 236-237. Cabra}, após entrega da 
carta: "La nueva expedición. . . (p. 237) . . . aterrorizó a los reyes y a los 
pueblos, matando y desorejando y desnarigando prisioneros, y pudo así adue
fiarse del comercio exclusivo de las productos orientales." Observa9óes sobre 
& principaes causas da decadencia dos Portuguezes na A sia, escritas por 
Diogo do Couto. como titulo de Soldado Pratico (Lisboa, 1790), I, 107 ... 109, 
117. Panikkar, loe. cit., p. 58-59. 
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tais nem de fundar colonias. A Coroa e os vassalos visavam 
apenas ganhar e gozar; queriam esgotar, na medida do possível, 
"o país que transbordava de riquezasº. Saíam dos "covis de 
piratas na costa do Malabar", como Osear Peschel qualificou as 
fortalezas e f eitorias portuguesas naquela regiao, e viam em todo 
e qualquer navio estranho, viesse lá de onde viesse, apenas a 
presa almejada. A única finalidade era a rapinagem e a posse 
de tudo que lhes ficasse ªº alcance das maos. Quando. após a 
batalha naval de Ormuz, oitocentos cadáveres de árabes tomba
dos em luta flutuavam no teatro da guerra, os marujos de Albu
querque puseram maos a obra, para i~á-los a bordo e despi..-los. 
O número dos cadáveres assim despojados pode estar muito exage
rado, como sempre, pois, nessas guerras coloniais, a soma de 
inimigos mortos era sempre aumentada: mas, como exemplo, a 
notícia é típica para dar urna idéia do espírito que, naquele tempo. 
animava os portugueses.173 

Vasco da Gama deu os primeiros exemplos da maneira de 
seguir a política de Dom Manuel na Asia, dos métodos empre
gados, e foi imitado por todos os seus sucessores, animados pele 
mesmo espirito. O Oriente, com tais homens e com a mentali
dade que se tornou predominante na coloniza~ao portuguesa, cons
tituiu o aprendizado daqueles que, mais tarde, vieram a ser os 
chefes e os elementos ativos na descoberta, penetra~ao e conquista 
do Brasil. 

V asco da Gama iniciou, na primeira viagem, sua carreira 
no oceano Indico, cometendo toda sorte de violencias nos portos 
orientais africanos, torturando árabes, para arrancar ... lhes infor .. 
ma~oes, seqüestrando malabares em Calecute e carregando-os para 
Portugal. Na segunda viagem, praticou atrocidades contra ma
labares em Calecute, da espécie que Las Casas, em sua Brevíssima 
Relación. acusou perante Deus e os homens.174 Seu ato mais 

173. Pesche-1 : Z eitalter, p. 452. 466. 1 d., Abhandlungen zur Erd-und 
Volkerkunde (Leipzig, 1877-1879), II, 60. Tiele: De Portugeezen in het 
Oosten, loe. cit., Albuquerque, p. 412. 413; Opvolgers, p. 61. Id., M al. Arch .. 
l. 336-337, 363, 387, 399; 11, 66, 69; 111, 288: V , 171, 213, 214: VIII, 301. 
Hümme-rich: Gama. p. 82, 165. Id., Quellen, p. 118, 128-132. Commentarios 
do grande Affonso Dalboquerque (Lisboa, 177 4) , parte I, cap. XXXVI; L 
p 184-185. Camóes . canto VII. estr. l. v. 7-8: 

"Já sois chegados, já tendes diante 
A terra de riquezas abundante". 

174. Barros, I, p. 47-54. Tiele: De Portugeezen, loe. cit., Vestiging. 
p. 182, 183, 187, nota: 189. 190. 199-201. Hümmerich : Gama, p. 78-79, 16t. 
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vil. porém, foi a captura e incendio do navío de romeiros de Meca. 
O M eri levava a bordo cerca de duzentos e quarenta homens, 
além de muitas mulheres e crianc;as, estava bem armado e con
duzia valiosa carga, pois os peregrinos de Meca costumavam 
negociar, para, com o lucro, custear a viagem. A tripula~oo 
rendeu-se sem tentar resistencia, entregando suas armas e seu 
precioso carregamento. O vice-rei apossou-se de tudo, inclusive 
dos objetos de valor dos passageiros e das jóias das mulheres, 
mandando, em seguida, deitar fogo ao navío, com todos os passa
geiros a bordo. Os pormenores bem conhecidos deste monstruoso 
crime, bem como a atitude da tripula~ao desarmada e das mulheres, 
demonstram bem a já provada crueldade e absoluta falta de 
honradez e cavalheirismo de Vasco da Gama.175 

O s atos cruéis, hediondos mesmo, e muitas vezes traic;oeiros 
dos portugueses contra os naturais, atos da mais insidiosa arbi
trariedade e verdadeiro barbarismo, seguidos do escárnio de sua 
religiao e tratamento humilhante e desonroso dado aos sacer.
dotes, eram sempre os mesmos, tanto na África, como na India, 
no Ceiláo, na lndonésia, em Sumatra, em Banda, em Batjan, em 
Ternate, na China e em todos os mares onde encontravam urna 
embarcac;áo estranha. Existem exemplos indescritíveis da mais 
grosseira ingratidao, de perversidade e baixeza perante os maome
tanos. Aos olhos daqueles cristaos, eles eram criaturas que po
diam ser tratadas sem o mínimo respeito aos mandamentos da 
moral e da decencia, a náo ser em situa~áo aflitiva ou quando 
vantagens pessoais obrigavam a manter temporariamente atitude 
carreta ou a aceitar uro auxilio, pelo qual depois nao se sabia 
agradecer. Já houve quem afirmasse, com profundo sentimento 
de vergonha e de "duro ultraje aos cristaos", que, naqueles mares, 
as gentios e muc;;ulmanos, até mesmo os piratas, se portavam de 
modo mais correto e humano do que os cristáos. Os piares atos 
de violencia e atrocidades atingiam sempre os maometanos, prin
cipais mercaderes e armadores dos reinos hindus, na dianteira 
do comércio de especiarias, os quais, na Malaca e na lndonésia, 
acupavam muitas vezes posic;ao de mando, constituindo por toda 

175 . Francisco d ' Andrada: Chronica, I, cap. LIX, p. 671. embora men
.:ione o valor do cofre dos peregrinos e da carga roubada, nada diz sobre 
a terrível sorte da tripula~áo e dos pas.5ageiros. Calcoen, edit. J. Denucé 
(Antwerpen, 1931), p. 21, a respeito do navio dos romeiros: "wi verbranden 
dat scip ende al dat vok te puluer." O sorius, loe. cit., fol. 65 recto. Faria 
e Sousa: Asia Portuguesa, 1, 53. HümmeTich: Gama, p. 77-78, 196. Pa
nikkar, p. 49-52. Aliás, Vasco da Gama tratava os espanhóis cristáos qua.se 
G;Om a mesma crueldade que os mu~ulmanos. J. Denucé: Ma{lellan, loe. cit •• 
p. 378. 
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parte o maior perigo p~ra os portugueses e sua_s p~etens0es. 
Naquelas regióes orienta1s, era do Islame ~u~ entao v1nham. os 
espíritos de vanguarda. Sobretudo na Malasia, onde s~~~ev1veu 
0 domínio portugues, constituía o lslame o elemento c1v1hzador. 
No entanto, hindus e gentios eram maltratados indiscriminada
mente. Até na América, onde nao havia mauros, os gentios eram 
perseguidos tao brutalmente, quanto os mouros na fndia. 176 

N a conquista holandesa do Ceilao, onde mal existiam maome
tanos, p. Queirós ve o justo castigo de Deus pelo tratamento 
sempre injusto, violento e monstruoso dos cingaleses. Amigos 
ou inimigos, em tempos de paz ou de guerra, os pobres naturais 
eram sempre as vítimas. Nas guerras entre os cingaleses, verda
deiramente intermináveis, instigadas ou mantidas pelos portu
gueses, os legítimos e primitivos donos da terra eram tachados 
de "rebeldes" e tratados do modo mais cruel e horripilante. 
Mulheres eram abrigadas a jogar seus filhos pequenos em gran
des pilóes e triturá-los, sendo, em seguida deéapitadas, como se 
nao tivessem cumprido ordens. Mandavam os soldados espetar 
crianc;as vivas em suas lanc;as, e homens eram atirados de uma 
ponte num rio que pululava de crocodilos sedentes de sangue, 
ou eram crucificados. "Assim o narra Manuel de Faria e Sousa 
em sua A sia", concluí o honesto padre seu relato, "e na India 
isso é notório (e he notorio na India)". Quando, finalmente, 
os portugueses foram escorra~ados da ilha, "deixaram os cinga
leses como povo alquebrado, sua antiga cultura destroc;ada, seu 
modo de viver quase totalmente destruido" .177 A tendencia dos 
portugueses de permitir-se licenciosidades com as mulheres indí .. 
genas, de violentar mulheres e moc;as, contribuía para tomá-los 
odiados e repudiados por toda parte. Como várias vezes se 

176. Tiele: M al. Arch., l. 359, 360, 384-385, 388. 394, 399. 400; JI, 8-9, 
14-15, 39; 111, 289-291, 397; IV, 441-444. Id., De Portugeezen, loe. cit., 
Albuquerque, p . 378. Panikkar, p. 94, 129, 169-173, 182, 208. O sorius. loe. 
cit., lib. XI, fol. 355. Leonardo de Argensola: Conquista de las Islas Ma
lucas (Zaragoza, 1891 ), p. 43, 73-77 e pass. J. Valentijn: Oud en N ieuw 
Oost-1 ndien ( Dordrecht en Amsterdam. 1724-1726). Moluksche Zaken, p. 
215. Moquet, p. 270-272. Martin Wintergerst: Rei.sen . . . nach Ceylon und 
nach Java 1688-1710 (Haag, 1932), 11, 91, 95, 108, 111. 

177. P . Fernao de Queyroz: Conquista temporal e espiritual de Ceyláo 
(Colombo, 1916), p. 830 e ss., 882 e 5.5. e pass.; em tóda a obra transpa .. 
recem as perversidades dos portugueses durante seu domínio do Ceil:io. P. 
E. Pieris: Ceylon and the Portuguese 1505-1658 (Tellipalai, Ceylon, 192~), 
p. V e pass. na obra tóda: "they left the Singhalese a broke~ race, w:1th 
their ancient civilization brought to ruin and their scheme of life will-n1gh 
destroyed". 
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afirmou nas crónicas, os indígenas preferiam o dominio dos mao .. 
metanos ao dos cristaos.178 

Por ordem de Almeida, os prisioneiros de guerra eram em 
parte enforcados, em parte amarrados a boca de grandes canhóes, 
servindo de munic;áo para as salvas de artilharia com que se 
recebia o rajá de Cananor, saudado por fragmentos de corpos 
humanos estra<;alhados, arremessados ao seu encontro. As atro .. 
cidades eram tao horripilantes, que, quando Almeida morreu as 
máos do povo mais grosseiro ~ primitivo que se conhece, agredido 
a pedras e dardos de pau, o historiógrafo Góis viu na morte in .. 
glória o justo castigo de Deus pelo tratamento desumano dado 
pelo vice-rei aos inimigos. Almeida desembarcou no cabo, com 
cento e cinqüenta homens bem armados. Como os portugueses 
nao perdiam mesmo o hábito de ca<;ar escravos, imediatamente 
raptaram algumas crian<;as. Foram entao atacados pelos hoten
totec; enfurecidos, em número nao superior a cento e setenta, com 
pedras e dardos de madeira. Sessenta e cinco portugueses. entre 
os quais Almeida e dez oficiais superiores, tombaram; a maioria 
dos restantes puseram-se em fuga, deixando para trás os estan
dartes reais e o cadáver de seu vice-rei, que os hotentotes des
piram e mutilaram, cortando .. lhe o peito e o ventre, e que, todavía, 
nao foi a final, tao maltratado como ele mesmo costumava f azer 
aos corpos dos vivos.179 

Seu sucessor, Afonso de Albuquerque, prefería os métodos 
asiáticos de exterminio, Mandou envenenar o samorim reinante 
de Calecute. Deu aos seus subalternos e sucessores horríveis 
exemplos de bárbara crueldade. Ao investir contra Ormuz. nao 
o fez por tratar-se de cidade maometana, mas por ser a chave 
do comércio de especiarias através do golfo Pérsico, comércio que 
a política de seu rei, Dom Manuel, mandava destruir. Chegou 
a urna pra<;a em que reinava a maior tolerancia para com todas 
as cren~as , honrosamente denominada "Prac;a da Seguranc;a" por 
causa da rigorosa justic;a ali imperante.180 Albuquerque comec;ou 

178. Tiele: De Portugeezen in het Oosten, Opvolgers, p. 60; Nuno da 
Cunha, p. 270. Id., M al. Arch., 1, 359: 11. 21; 111, 340; IV, 201. de Goes: 
Chronica, l. fol. 54-55; na Africa do Norte, na regilio de Tanger e ArsUa~ 
J oao de Menezes fez certa vez (1503) urna verdadeira ca~a (entrada) a 
mauras bonitas. 

179. de Goes, loe. cit .. l, cap. XL, fol. 138 verso; 11, cap. XLIV, fol. 143. 
J. Martinez de la Puente: Compendio de las Historias de los Descubrimientos* 
Conqvistas. y Gverras de la lnilia Oriental. y sus Islas (Madrid, 1681). 
p. 176. 

180. Peschel: Zeitalter, p. 465-466. Id .. Abhandl., 1, 111. Panikkar~ 
p. 83-84. 88. 
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por mandar cortar as máos e as orelhas dos prisi~neiros de guerra, 
soltando-os depois, para difundir o terror na c1dade. Ordeno~, 
em seguida, que se entupissem os po~os de que Ormuz depend1a 
para seu abastecimento de água com os cadáveres de cavalos, 
camelos e homens tombados na luta e com os carpos de maome
tanos ali a tirados vivos.181 Por ocasiáo da . tomada de Goa, após 
permitir que seus soldados entrassem na cidade e a saqueassem, 
deu urna ordem, que nos foi conservada, reforc;ada por ser de 
seu próprio punho, no sentido de dar cac;a ao.~ maometanos, por 
toda a ilha, e fazer . verdadeira chacina entre homens, mulheres e 
crianc;as, pois desejava que náo sobrevivesse um só muc;ulmano. 
Quatro dias e quatro noites durou a cac;ada humana, que resultou 
na chacina de seis mil almas. Tente o leitor fazer uma idéia 
das cenas que se devem ter desenrolado durante o~ quatro ?ias 
de persegui~ao a homens desarmados, mulheres, moc1nhas e cr1an
<;as, as quais ultrapassam a mais arrojada fantasía. Albuquerque 
poupou os hindus. Ordenou, porém, que estes lh~ entregassem 
os maometanos entre eles refugiados ou por acaso ah encontrados. 
prendendo .. os nas mesquitas, onde foram queimados vivos, junta
mente com todos os que, de um modo ou de outro, haviam esca
pado. Os túmulos e monumentos funerári~s foram arrasa?~s. 
Aos renegados que lhe vieram parar as maos, com a rend1~0 
de Banestarim, e que era abrigado a poupar, por causa das con-· 
dic;óes da rendic;ao, mandou castrar, cortar as orelhas, o nariz, a 
mao direita e o polegar esquerdo. Mas, em geral. costumava 
queimá~los todos vivos.182 

Assim agiam Almeida e Albuquerque, os mais proeminentes. 
chefes da conquista portuguesa no Oriente. Com tais métod?s 
de terror, impunha-se e mantinha-se a conquista portuguesa. Nao
é, pois, de admirar que de todo o tempo do predomínio lusitano 
e todos os relatórios da época ostentem um permanente trac;o de 
horror. Em 1524, Antonio de Brito, govemador das Molucas. 
mandou espetar e assar vivos mais de trezentos tidores, cujo único 
crime consistia em terem tentado levar alimento ao seu sultao.183 

181. Comm. de Albuquerque, p. 1. cap. XLVII, p. 237-239. Barros, 11. 1, 
p. 158. 159. 

182 . Albuquerque: Comm., p. 111, cap. IV, p . 19-20. Id.: Cartas, I 
26-27, 116. Barros, 11, 2, p. 206-208. 

183. Correa: Lendas. 111 764-766, 804-810. d'Anclrada: . G_hronica. ~. 
fol. 62, aceita sem mais nem menos o relato, sem expressar duv1das e se 
abrandá-lo, como condi.zente com o caráter dos partugueses de entáo, ~ 
India: "mais de trezentos homes que o capitAo mandou espetar e assar ~ 
Tiele: Mal. Arch., l. 391; nota. 
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Outro governador das Malucas, Jorge de Meneses, descobridor 
da Nova Guiné, cometeu também os piores excessos e monstruo.
sidades, mandando cortar as máos dos prisioneiros e empregando 
caes na perseguic;ao e extermínio de aborígines, atrocidades da 
espécie recriminada por Las Casas. Meneses tanto se desman
dou, que acabou por ser preso e remetido a Lisboa. Por castigo, 
foi enviado ao degredo, isto é, ao Brasil, como tantos outros que 
náo se haviam portado bem no Oriente. Em 1534, na companhia 
de outro aristocrata e ma1feitor, Simáo de Castelo Branco, acom ... 
panhou o donatário Vasco Fernandes Coutinho ao Espírito Santo, 
onde ambos tombaram em luta com os índios. No Brasil, Me .. 
neses tornou-se conhecido pela alcunha o de Maluco (das Molu ... 
cas). Estes os homens vindos ao Brasil, trazendo já aprovados 
processos de tortura, com cujo emprego - como Montaigne 
observa zombeteiramente - levaram os bárbaros tupis a reco
nhecer que as desumanidades portuguesas superavam de muito 
as suas próprias, sendo dignas de imitac;áo.184 Deve-se lembrar, 
porém, como atenuante para seus atos, que Dom Henrique, Vasco 
da Gama, Almeida, Albuquerque, enfim todos eram verdadeiros 
filhos de sua época e de seu povo. Os portugueses de entáo 
eram cruéis e impiedosos, nada lhes significando o sofrimento 
alheio. 

Também no Oriente, sobretudo nas Molucas, dedicavam.-se 
os portugueses ao comércio de escravos, como na Africa. Em 
todas as suas colonias e feitorias os escravos eram numerosos. 
As Ordenaróes Manuelinas colocam os escravos de cor no mesmo 
nivel dos animais domésticos. As Ordena~óes Filipinas acompa ... 
nharam-nas neste critério.185 Muitos sao os dados que compro .... 
vam ter sido, em geral, bem melhor e mais esperanc;osa a sorte 
dos escravos sob o Islame do que sob os cristáos, e que o trata
mento ignominioso a eles imposto por estes últimos resultou da 
crescente procura, pelos europeus, e conseqüente cac;ada e tráfico 
de escravos, em grande escala.186 No inicio, os servos domés.-

184. Argensola, loe. cit., p. 28-29. Tiele. loe. cit., 11, 14-15. Soares 
de Souza: Tratado, p. 72-73. Frey Vicente do Salvador: Historia do Brasil 
(Río de Janeíro, 1888)· p. 39-40. Revista Trimensal, vol. XXIV (Río, 1861), 
p. 201. Essais de Montaigne (Paris, 1925, Garníer), l. chap. XXX (1, p. 
241 ) . Ca pístrano de Abreu: Capitulos de Historia Colonial ( 1500-1800) 
(Río de Janeiro, 1934), p. 19-20. 

185. Varnhagen: Historia Geral, 2' ed., 1, 218-219. 
· 186. R. Dozy: Geschichte der Mauren in Spanien ·(Leipzig, 1874), I, 

273 a 274. Exístem numerosas provas de que os indígenas do Arquipélago 
Indico e os indios americanos tratavam bem seus escravos. 
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ticos eram até bem tratados em Portugal, chegando mesmo, como 
já dissemos, a ligar .... se aos seus senhores por lac;os de família. 
No decorrer do tempo, porém, os portugueses, quer na Africa, 
quer na india, quer no Brasil, passaram a nao dar a mínima 
atenc;áo a moral e a salvac;áo dos negros de ambos os sexos, a 
quem pretendiam ter escravizado para salvar .... lhes a alma. Como 
na Antiguidade, a escravidáo doméstica preenchia, de maneira 
bem simples, a finalidade que depois coube a prostituic;áo mais 
ou menos regularizada. Entre os portugueses, generalizara.-se o 
hábito de transformar as jovens escravas de cor em barregás. 
Sem o menor escrúpulo, vendiam-nas no Brasil, juntamente com 
os filhos que nelas tinham gerado.187 Divergem muito as opinióes 
acerca do tratamento dado aos escravos pelos portugueses, como 
fenómeno conjunto. Há notícias de revoltantes maus tratos, na 
índia e no Brasil, especialmente por parte das senhoras brancas 
ou mestic;as. Mas, de modo geral, parece que, entre todos os 
povos escravocratas dos tempos modernos, os portugueses, embora 
fossem os piores cac;adores de escravos, como senhores, eram 
muito melhores que os franceses e ingleses, vindo logo depois 
dos espanhóis, os mais brandos no trato dos cativos.188 ,. 

O problema dos mestic;os, levantado no Oriente portugues e 
de importancia vital, no Ocidente, para a descoberta, penetrac;áo 
e conquista do vasto interior do Brasil, liga~se intimamente com 
a gerac;ao de filhos ilegítimos das escravas de cor. O caldea ... 
mento com sangue indígena e negro influiu essencialmente· no 
aclimamento da camada de populac;áo branca vinda de Portugal, 
a qual, grac;as a mestic;agem, se tornou capaz de dominar a terra 
tropical do Brasil. Os mamelucos, descendentes de país portu ... 
gueses e máes indígenas, que por sua vez se mestic;aram muito 
com indios e também com negros, tornaram-se as sentinelas avan
<;adas da rac;a branca na luta contra a selva brasileira. Nao se 
adaptando a qualquer forma de vida calma e sedentária, nem 
se fixando ao solo, nao servindo para os trabalhos da lavoura, 

187. Nobrega: Cartas, loe. cit., p. 152. Toortse der Zee-Vaert, p. 12. 
37-39. A. Vieyra: Sermoens, em Handelmann: Geschichte von Brasilien 
{ Berlin. 1860), p. 346. Da obra de Handelmann, excelente para sua época, 
foi publicada uma tradu~áo portuguesa, em 1931. no Brasil: Historia do 
Brasil, tomo 108, vol. 162, da Revista do Instituto Historico e Geographico 
Brasi/eiro (Rio). Eduard Meyer: Die Sklaverei im Altertum (Dresden, 1898), 
p. 18. 

188. Moc·quet, p. 313-319. Toortse, p. 38-39. Southey, loe. cit., 11, 
674-676. Handelmann ( 1860), p. 350. H. Watjen: Der Negerhandel in 
Westindien und Südamerika em Hansische Geschichtsbliitter, ano 1913, p. 434. 
435. 
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1ndústria ou minera\áo, seu elemento ideal era a vida agitada 
de cac;ador e explorador dos sertóes. Homens de rara coragem, 
arrojados, indomáveis, sagazes, resistentes e enérgicos, palmilha.
ram, em todos os sentidos, os extensos sertóes da América do 
Sul e descobriram o . vasto interior do Brasil.189 

Os portugueses, deixando as esposas em casa , ao partirem 
para a Asia, naturalmente logo entravam em relac;óes mais íntimas 
com as mulheres da terra, pelas quais eram recebidos com grande 
solicitude, náo encontrando mesmo resistencia por parte de seus 
superiores, urna vez que se tratasse de moc;as e mulheres previa .. 
mente batizadas. Poucos eram os preconceitos raciais dos portu .. 
gueses: davam mais importancia a diferen~a de religiao do que a 
de rac;a, e nao tardou que se realizassem enlaces legalizados entre 
navegantes lusos e mulheres árabes e hindus.190 Albuquerque, 
que objetivava estabelecer um grande império colonial portugues, 
baseado na amálgama da rac;a branca, soberana, com a indígena 
- pois era óbvio que a populac;ao do pequeno reino jamais o 
conseguiria - patrocinava, o mais possível, unióes entre as rac;as 
diferentes. Aos que manifestavam desejo de casar-se, concedía 
abonos pecuniários e vantagens, doava terras de lavoura e dis
tribuía propriedades tomadas aos maometanos, no esforc;o de unir 
o maior número possível de soldados com moc;as da terra, con.
vertidas ao cristianismo, conseguindo, assim, uma populac;áo índico
portuguesa fixada ao solo. Defendía, constantemente. matrimo
nios entre seus homens e filhas da terra conquistada. Emhora 
encontrasse alguma resistencia, mesmo por parte da Coroa, fez 
prevalecer seus pontos de vista e logrou tanto exito, que, já em 
1512, existiam, na India, nada menos de trezentos portugueses 
casados com mulheres indígenas, estando ele certo de poder contar, 
possivelmente, com número ainda maior dessas unioes durante o 
ano. Sua teoria tornou-se rapidamente vitoriosa. No inicio, os 
portugueses náo trouxeram mulheres brancas a India. A entrada 
destas era dificultada ou até mesmo impeqida. Por toda parte 
onde andaram os portugueses, no Ocidente e no Oriente, do 
Brasil a Macau, onde existiram ou ainda existem colonias lusas, 
predomina a populac;áo mestic;a, condic;áo básica e esteio do grande 

189. José V . Couto de Magalháes: Ensaio de Anthropologia em Re~ 
vista Trimensal, t. XXXVI, parte 11, p. 454.-455. 462-463 ( 1873); p. 454: 
" •.. onde a ra~a branca nao póde. penetrar sem ser precedida por uma out~, 
que arroste e destrua por assim dizer a primeira braveza de nossos sertóes · 

190. Correa: Lendas, 1, 624-625. Panikkar. loe. cit .. p. 180 .. 182. No 
Brasil, os portugueses até fizeram de caciques indígenas meritórios cavaleiros 
da Ordem de Cristo. Simao de Vasconcellos: Chronica, 1, 63 ( § 103) · 
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sucesso de Portugal como potencia colonizadora.191 :é: verdade 
que os adversários desse sistema de polui<;áo da rac;a ná? . se 
conformavam. Quando Diogo de Couto, em seu Soldado Pratico. 
gaba a grandeza, o brilho e a magnificencia da .Pri~itiva G~a 
portuguesa, náo deixa de acrescentar que t~do s.ena a1nd.a mu1to 
melhor se desde o comec;o, tivessem prov1denc1ado a v1nda de 
mulher~s ~ moc;as portuguesas, em vez de te-la efetivamente 
impedido. Cheio de ódio e, ao mesmo tempo, satisfei~o, p~r nao 
ter Deus tardado a castigar o malfeitor, recorda o fe1to barbara 
e infame de Vasco da Gama, que, num gesto indecoroso e humi ... 
1hante, mandou ac;oitar publicamente, em Goa, doze jovens por ... 
tuguesas, por terem, contra sua ordem, entrado, em Lisboa, num 
navío de sua frota; algumas eram mulheres casadas, que acompa-
nhavam seus maridos.192 

Há um processo notável e de amplas conseqüencias, empre .. 
gado pelos portugueses em suas expedic;óes e descobertas, do qual 
já aparecem indicios durante o reinado de Afonso y. ma~ que 
só entrou em plena vigencia sob Dom Manuel, na Afnca Oriental, 
na India e no Brasil, onde se tornou parte da técnica portuguesa 
de conquista: todas as naus ou frotas, ao partirem, levavam a 
bordo, por ordem régia, criminosos condenados a morte, cuja 
pena era propositadamente comutada para desterro. lam servir 
de intermediários, estabelecer relac;óes com pavos desconhecidos 
ou hostis. Geralmente, eram postes em terra dois de cada vez 
e, quando o navio seguia, ficavam entre os indígenas, com a 
missáo de aprender-lhes a língua e informar.-se sobre os segre ... 
dos do P aís. J uridicamente, chamavam-se degredados ou degra
dados.193 

191 . Albuquerque: Cartas, l. 56 e ss.. 63. 337 -338. Schafer : Portugal, 
UI, 239-240. 250. 269, 270, 275-276. H ümmerich: Gama, p. 90-91. 

192. Soldado Pratico, 11, 109: " . .. porque se se nao defendera, como se 
defendeo, que nao fossem mulheres á India e com tanto rigor, que eu (~. 
o Soldado P ratico) vi o Conde Almirante mandar a~outar em Goa púbh .. 
camente doze mulheres Portuguezas mo~as, e de boro parecer por se embar .. 
carem na sua Armada contra sua defesa. sem lhes valer terem algumas 
.cazadas com os homens, que as levavao. mas em poucos días teve Deos 
cuidado de castigar a sem razao, que lhes foi feita". 

193. Leo von Rozmital, loe. cit., p. 118. H. Harrisse: Les Corte Re~l 
et leurs voyages au N ouveau Monde ( Paris, 1883), Append. XVII, !'· 20 · 
Las Casas: Hist., II, 458: "para que supiesen los secretos .. de la tierr~ . Y 
aprendiesen la lengua". Ocasionalmente também os espanho1S na ~menea 
lan~aram mao da idéia fundamental desse método. Ruidíaz V Carav1a: La 
Florida (Madrid, 1893), 1, 70. 
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Vasco da Gama conduzia a bordo dez ou doze desses de ... 
gredados, originalmente condenados a pena capital por assassi ... 
nato ou homicidio, e logo empregou seus servic;os em vários pontos 
da Africa Oriental, como na Zululandia, em Momba~a. Melinde, 
etc.194 Cabral Ievava consigo vinte exilados, dois dos quais foram 
deixados em Porto Seguro, com os Tupis. Assim, dois bandidos 
condenados a marte foram os primeiros habitantes portugueses do 
Brasil. A estes uniram-se provavelmente dois grumetes, que, na 
véspera da partida da frota, tomaram um bote, fugiram para a 
costa e nao mais foram vistos.195 Tais eramos primeiros europeus 
moradores do litoral brasileiro. Em documentos referentes aos 
anos seguintes, é freqüente a alusao ao seu aparecimento em 
pontos muito afastados uns dos outros, nao se sabendo se se trata 
de degredados, náufragos ou marujas desertores. Diogo Álvares, 
que viveu vinte e cinco anos sózinho entre os índios da regiao 
da Bahia, prestando, mais tarde, bons servic;os como intrérprete 
e deixando numerosa prole mesti<;a, deve ter sido náufrago e náo 
degredado.196 A esses homens, que viveram sózinhos no degredo, 
seguiram ... se, no decorrer dos anos, verdadeiras levas de exilados. 
Tornou ... se prática fundamental da administrac;áo portuguesa em ... 
pregar em grande escala os criminosos da Metrópole na coloni
zac;áo da Africa e da América, assim como em seu sistema índico. 
~s~e~ ~omens nao eram fiscalizados ou mantidos sob rigorosa 
v1g1lanc1a, como os criminosos ingleses e os indentured servants, 
na colonizac;áo da América do Norte, ou como os presidiários 
nas colonias de forc;ados inglesas ou francesas no Pacífico e na 
América .. ~chavam-se, por assim dizer, saltos na colonia, p0 ... 

dendo ag1r a vontade entre os habitantes, designando ... se apenas 
aos criminosos uma ilha, um distrito ou urna capitanía, dentro da 
q ual pod~am mover ... se livremente. Ser desterrado de Portugal já 
era considerado castigo suficiente. Os habitantes brancas das 
ilhas de Sao Tomé, Príncipe e do cabo Verde, ao tempo de 
W urf fbains, eram, na sua maioria, degredados de Portugal. Se ... 
gundo informac;oes de Zucchelli, todos os brancas residentes na 

194. de Goes, loe. cit., I, cap. XXXVI. fol. 22-23. 24-25. Hümmerich: 
Gama, p. 10-12, 18, 36. 39. ·112, 113, 120. 123. 

195. Carta de Pero Vaz de Caminha (Bahia. 1900), 11, p. XIV: llI, 
p. 111. IV, VI-X. XII. de Goes. fol. 40 recto. Ramusio, l. fol. 122 B. 

196. Vamhagen em Revista Trimensal, seg. ser.1 t. 111 (tome X) (Rio, 
1848). p. 129-152. As filhas mesti~as de Diogo Alvares casaram-se com dois 
espanhóis, que ali tinham ido parar. Oviedo y Valdés, 11, 164. 
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cidade de Sáo Filipe, em Benguela, em seu 'tempo, eram crimi ... 
nosos deportados em degredo perpétuo. 197 

Em 1534, chegou ao Espirito Santo, Brasil, urna grande leva 
de degredados, com o donatário Vasco Fernandes Coutinho. Por 
decreto de 1535, os deportados destinados a Sao Tomé e Príncipe 
foram transferidos para o Brasil, e decretos ulteriores, de 1549, 
1551 e 1564, aumentaram ainda o seu número. No Brasil, sua 
presenc;a era sentida como a de um veneno, ou de tremenda praga. 
As Capitanías do Espirito Santo e de Porto Seguro foram as 
que mais sofreram com eles. Quando a atmosfera se lhes tornava 
insuportável e ameac;adora, fugiam de urna capitanía para outra 
e sabiam introduzir ... se astuciosamente em importantes cargos admi ... 
nistrativos, de maneira que tais posic;oes nao raro eram ocupadas 
por individuos que, por seus crimes, tinham sido declarados in ... 
fames em Portugal, e perdido as orelhas. Por detetminac;áo régia, 
respeitadas certas restric;oes, degredados que tinham adquirido 
méritos a servic;o do rei em terra e no mar, podiam até vir a 
ocupar elevados cargos públicos ou a exercer func;óes juridicas.198 
Em outro tópico, será ainda mencionada a influencia desses ho
mens na incipiente vida colonial do Brasil. Ao tempo da invasáo 
holandesa no dominio portugues, os degredados constituiam parte 
considerável das tropas, que, por isso, eram inferiores e indignas 
de confian<;;a, facilitando a vitória aos holandeses.199 

Para esta contribuíram também a deprava~áo e cupidez, que, 
da india, projetavam suas sombras sobre o Brasil. 

Ao passo que os reis de Castela, desde os dias de c·olombo, 
costumavam premiar os descobridores e conquistadores com a con ... 
cessao de títulos de governador e adelantado doac;áo de países 
inteiros e múltiplos privilégios sobre novas ilhas ou continentes 
descobertos, a compensa<;;ao oferecida pela Coroa portuguesa era, 
de acordo com o caráter de seus empreendimentos, remunerac;ao 
comercial, da espécie que Castela absolutamente náo desejava 
instituir. Além das gratificac;óes menores, mais baratas, habituais 

197. Schmeller: Valentin Fernandez, p. 41-42. Kunstmann: Münzer, p. 
344-345, 359. J. S. Wurffbains Vierzehn Jaht'ige Ost-lndianische Krieg-und
Ober-Kauffm.anns-Dienste ( Sultzbach, 1686), p. 12. P. Antonio Zucchelli: 
Relazioni del Viaggio e Missione di Congo (Venezia. 1712). p. 92. Toorlse 
der Zee-V aert, p. 87. 

198. Revista Tdmensal, vol. XXIV (1861), p. 187-189. Vamhagen: 
Hist. Geral, loe. cit., I, 224-226. Hist. da Coloniza~áo, 111, 177-178, 267, 349. 
Balthasar Telles: Chronica da Companhia de Jesus, lib. 111. cap. IX, n9 1, 
citado por Henriques Leal em Revista Trimensal. t. XXXIV. parte 2 (Rio. 
1871 ), p. 80. Southey, 1, 23-24, e nota. 46. 

199. Tiele: Mal. Arch .• VIII, 307. 
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desde os tempos do Infante, para remunerar os feitos meritórios 
na campanha africana, inclusive a nomeac;áo de Cavaleiro da 
Ordem de Cristo (Hum habito de Christo). os oficiais e funcio ... 
nários recebiam ainda, como justo acréscimo de seu salário, a 
permissáo de f azer comércio, protegidos por prerrogativas legais. 
Oficiais perspicazes e irrepreensíveis em sua honra pessoal, entre 
os quais se pode citar Almeida, previam que tal sistema, já por 
si inseguro e arriscado, sobos céus do Oriente, e longe da Pátria, 
teria influencia desmoralizadora nos quadros de oficiais e funcio
nários. Almeida fez ao rei insistentes demonstra~oes, escrevendo
lhe da India que o soberano nunca estaría bem servido, se os 
seus oficiais e funcionários se dedicassem aos misteres de simples 
mercadores.200 Sua opiniáo, porém, nao foi acatada, nem seu 
procedimento logrou qualquer resultado. 

A polític? seguida pela Coroa no oceano Indico, já de inicio 
se baseava na violencia e na pilhagem, nao recuando ante estra ... 
tagemas imorais, para chegar aos fins almejados. Na Metrópole, 
Dom Manuel, ao contrário de seu predecessor, Dom Joao, vivia 
com sua corte num luxo desenfreado, reinando ali o favoritismo, 
a injusti<;a e a ingratidáo. O exemplo do reino era, pois, tao 
nefasto, como o que seus homens de confianc;a, com sua cupidez, 
davam na India. Como todos viviam empenhados na ca~a a ri
queza e seduzidos pelo esplendor do Oriente, nao tardou a mani ... 
festar..-se a corrupc;áo e a perversáo dos costumes. As coisas 
chegaram a tal ponto, que, após a morte de Albuquerque, a honra 
militar desaparecía cada vez mais, superada pela ganancia. Quan ... 
do, anos mais tarde, em 1524, Vasco da Gama foi, pela terceira 
vez, a India, encontrou tudo na mais completa decadencia. A 
nova moralidade substituíra a antiga.201 

J á vimos que a política do rei de Portugal no oceano índico 
consistía em franca e metódica violencia, e as expedic;oes de Vasco 
da Gama, Almeida, Albuquerque, em puro vandalismo. Sobre a 
viagem realizada em 1505-1506 pela frota que levou o primeiro 
vice ... rei do oceano Indico, Almeida, ao Oriente, estamos bem infor~ 
mados. O empreendimento nao passava de um ato de pirataria. 
Em obediencia as ordens do rei, assaltavam e roubavam aos 
árabes e hindus, nao por terem motivos morais mais elevados, ou 
por serem suas vítimas maometanos e gentios, mas, principalmente, 

200. Hümmerich: Gama, p. 99. Id., Handelsf., p. 28-29, 102-103, 135-
136. H. Schafer: Portugal, 111. 227. Panikkar, p. 176. 177. Fernandes p¡ .. 
nheiro: Annaes da Provincia de .S. Pedro. 2' edi~. (Paris. 1839), p . 39~ 

201 . Hümmerich: Gama, p. 93. 98-99. 100. 114. AJbuquerque: Cartas, 
I. 352-353. Correa: Lendas. 11. 821-822. Diogo de Couto: Soldado Pratico. 
l. 8-9. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS EUROPEUS 85 

por possuírem bens que compensavam o roubo. g claro que, em 
tais condic;óes, se abalavam as idéias mais elevadas, acabando por 
desaparecer, de vez, a decencia e a disciplina: assim como o rei 
roubava árabes e hindus, os oficiais, funcionários e tripulantes 
roubavam o rei.202 

J á durante o reinado de Dom Manuel, na colonia portuguesa 
grassava grande corrup<;áo, origem dos males de tód~s as classes 
sociais, corrup<;áo essa que ~e agravava cada vez ma1s, acabando 
por tomar proporc;óes indescritíveis, com devastadores efeitos.203 

Só por alto, aludiremos, aqui, as acusa~oes de Albuquerque, 
Correia e Diogo do Couto, - embora estes últimos tivessem de 
agir com cautela, nao podendo arriscar-se muito, por temerem a 
censura e a Inquisic;áo. Devemos acrescentar, porém, que as 
noticias trazidas por estes homens e confirmadas pelo juízo de 
outros nao se referem a casos isolados ou a excec;oes que levassem 
a generalizac;ao, a julgamento erróneo de toda a situa<;áo, mas 
ao estado geral de uma colonia transviada, na qual dominavam 
a indiSciplina e a deprava<;áo. Os funcionários reais nao mere ... 
ciam confianc;a: eram desleixados, inexperientes e incapazes de 
levar a bom termo as transac;oes de que eram encarregados, pois 
sua única preocupac;áo era a vantagem própria. Os oficiais e 
funcionários eram desmazelados no cumprimento do dever, indis ... 
cretos, infiéis, desonestos, venaÍs, mentirosos .e caluniadores. 
Todos eles, desde os capitáes no mar até os oficiais e funcionários 
em terra, eram gananciosos e insaciáveis e, ao mesmo tempo, de 
uma desobediencia que beirava a rebeldia. Na justic;a, davam os 
mais lamentáveis exemplos de imoralidade e praticavam violen ... 
cias, nao recuando mesmo ante o assassínio. Devido a corrupc;áo 
geral, que ia dos oficiais e f uncionários até aos vice ... reis, e ao$ 
ínstintos baixos e mesquinhos da maioria, os soldados e veteranos 
da India eram ludibriados em seus direitos e nos bem merecidos 
soldos, assim como as esposas e filhas dos indígenas o eram na 
sua honra, a forc;a bruta.204 Como na América espanhola, também 
na India portuguesa a desobediencia as ordens da Metrópole era 
a!raigada e característica. Os vice-reis náo acatavam as ordens 

202. HUmmerich: Handelsf., p. 70-73. 149. Id., Roteiro, II, 30, 32, 33. 
203. Correa: Lendas, 11. 763. 796: IV, 729-732·. Panikkar, p. 152. 
204. Albuquerque: Cartas, 1, 16. 57, 153-158, 273-274. 276. Correa, 

loe. citv 11. 751-752: " . .. usao de graues males, que tudo a El Rey he. muy 
notorio os roubos, enjurias, mortes, for~as, adulterios com as casadas, viuvas, 
virgens. orf as, amancebados pubricos. usando todo los males sem tem~r ~~ 
Deos nem de Rey, a chrlstAos, mouros, gentios. naturaes e estrangel.l'OS • 
..... Tanto os males da India vao em crecimento que nom sey "o em que 
acabarlio. nem sey que conta sea Deos dara do roubo do pouvo. Soldado 
Pratico, l. ¡,3, 6, 30. 42--43. 140 e pass.; 11, 99-100. 

7 
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da Coroa, sendo, por sua vez, desobedecidos, com ranss1mas 
excec;oes, na India; daí resultavam a indisciplina e a completa 
desordem.205 

lima série dos piores malfeitores é.-nos mencionada, com 
nomes e crimes praticados. Nela figuram: Tristáo d'Ataíde; o 
Vice.-Rei Garcia de Noronha, protótipo do alto funcionário infiel, 
mau cumpridor de seus deveres, corrupto, que chegou pobre a 
India e ali enriqueceu; e Pero Lopes de Sousa, o brasileiro, irmao 
de Martim Afonso. Ao falar nele, Correia conta que Deus o 
livrou do tribunal terreno, onde merecia ser conden~do por suas 
rapinagens e monstruosas violencias, fazendo.-o sumir no mar, sem 
que jamais se soubessem noticias suas. Estas noticias, porém, 
que faltaram a Correia, foram.-nos trazidas por P. Fernao de 
Queirós: Pero Lopes de Sousa, o brasileiro, ofereceu.-se para 
conquistar o Ceilao, mas sof reu ali a mais desastrosa derrota, 
caiu prisioneiro dos cingaleses, com o resto de seu exército, e 
teve o nariz cortado, morrendo dentro de poucos dias, vitimado 
por seus ferimentos.206 Deparamos, muitas vezes, com a idéia 
de que Deus nao semente tem em maos a justi~a celeste, mas 
também a terrena, premiando os bons e merecedores e punindo 
os maus, como sói acontecer, o que é citado como um aviso para 
os malfeitores em posi~ao de mando. 201 Pois Dom Manuel falhou, 
tanto ao recompensar, como ao castigar, e seu sucessor nao foi 
melhor que ele. N um gesto de ingratidao, o rei alheou de si e 
de seu povo alguns homens mais valiosos do País enquanto dei..
xou impunes os piares criminosos. El..-rei, afirma Correia, basea.
do nas experiencias de cinqüenta anos de servi~o, está bem a par 
da grande corrup~ao, das violencias, da falta de disciplina e 
justi~a. das extorsóes e dos crimes de toda espécie, cometidos 
diariamente por todos os funcionários e oficiais, dos mais elevados 
aos mais humildes, a come~ar pelo vice.-rei e nunca punidos pela 
justi~a corrupta e venal. De nada valem inquéritos judiciários 
( devassa) nem residencias ( sindicancia) , diz Diogo do Couto; 
tudo está corrompido desde o inicio, ninguém se atreve a depor 
contra os que ocupam posi~ao proeminente e exercem influencia. 

205. Soldado Pratico, I, 16-24, 80--82. 135-136. 142. 
206 . Correa : Lendas, 111. ·568; IV, 9-121; IV. 95, 99-101, 266; p. 101. 

sobre Pero Lopes de Souza: "E porque este era hum tao enorme feyto, a 
que ElRey nom ouvera de dar o castigo que merecía, quis ' Deos darlho. que 
o somio no mar, que nunqua mais pareiceo, nem nouas d'elle", Queyroz: 
Conquista de Ceylao, p . 385. 395~398. 

207. Correa: Lendas, 11. 752.; III. 897. sobre o fim miserável de muitos 
c9nquistadores da India: " ... e assi enuelhecem, e pobres vao morrer. no 
esprital; a que Nosso Senhor n' outro mundo lhe pagara o . que bem seru1r~n 
n'este, por sua misericordia". 
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temendo pela seguranc;a própria. Se urna única vez, opina Cor .. 
reia, um governador fosse executado pelos seus desmandos na 
India, logo tudo mudaria de figura. Quando, porém, um deles 
chega, de fato, a ser condenado pelo tribunal, - porque sim
plesmente nao é mais possível evitá-lo - , o rei o perdoa, e, até 
hoje, ainda ninguém foi executado por delitos cometidos na India. 
embora existam, em Portugal, tantas e tao boas leis, que se en ... 
forca um homem por furtar um cobertor alentejano. 20s 

Assim, já durante o reinado de Dom Joao 111, a hegemonia 
portuguesa no oceano Indico, nas costas indianas e na Malásia 
caminhava a passos rápidos para a extinc;ao, consumida pela pró
pria podridao interna, sob o governo de um soberano que Ale .. 
xandre Herculano qualificou de fanático, dissipado e mesqui
nho.209 Foi, todavia, no seu governo que comec;ou verdadeira
mente a colonizac;áo do Brasil, em prol da qual muito mais se fez 
no seu reinado do que no de seu predecessor, Dom Manuel. O 
Brasil, o verdadeiro império ultramarino de Portugal, sua cria~ao 
para o futuro, comec;ou a emergir da obscuridade em que jazia 
esquecido e a desenvolver.-se, quando o Oriente portugues se 
achava numa fase de plena decadencia. 

Portugal nunca chegou a possuir um império colonial verda
deiramente grande no Oriente. Dominava certo número de ci
dades costeiras e possuía algum território em volta de Goa, mas, 
de modo geral, seu poderío nao se estendia muito pelo interior, 
nao ia além do alcance da artilharia de bordo e era limitado pela 
capacidade bélica das for~as de desembarque. Jamais conseguiu 
obter vitórias de grande envergadura em terra. Seu poder, no 
O riente, baseava.-se no domínio dos mares, mas o oceano Indico 
era inseguro e nunca de todo inconcusso. O longo conflito com 

208. Correa, loe. cit., II, 751-752; III, 237, 437, 568: O crime de 
Tristáo d'Ataide " ... nem por isso lhe fizeráo nenhum mal. porque ·as justi~as 
da India vem do Reyno a enriquecer, e as se11tem;as se dáo segundo o que 
rendem, e só Deos castiga, porque elle he Só verdade." Soldado Pratico. l. 
6-7. Mocquet, que viveu durante longos anos entre os portugueses, quando o seu 
domínio marítimo no Oceano Indico se aproximava do fim e eles se achavam 
em completa dissolu~áo moral, nao tem para eles urna palavra sequer de 
aprecia~áo. chamando-os de bando pérfido, covarde e trai~oeiro, acrescen
tando ainda que ~ram gananciooos e lúbricos; "E todos eles querem ser 
fidalgos, mesmo os que na sua pátria cuidavam dos porcos;" "J'eusse mieux 
aymé manger des cailloux qu'aller avec cette canaille", loe. cit., p. 247, 287, 
302-306. John Crawfurd: History of the lndian Archipelago (Edinburgh, 
1820), 11, 404 e ss., 407 -409, julgou com acerto e j usti~a a atitude e o 
caráter dos portugueses no arquipélago Indico, sobretudo nas Molucas, estande1 
em perfeita concordáncia com o que foi dito acima. 

209 . Herculano: lnquisi~lio, loe. cit.. III. 3.33: "um fanatico. ruim de 
condicao e inepto, chamado D. Joao III ". 
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o samorim resultou, em principio, num malogro. Os malabares 
eram, individualmente, marujos táo bons quanto os portugueses, 
como o demonstraram as vitórias dos Kunjalis. Contudo, armas, 
equipamento, navega<;áo e estratégia naval, muito superiores nos 
primeiros decenios, bem como o heroísmo de figuras proeminentes 
da aristocracia portuguesa, sob as ordens de homens como Al
meida e Albuquerque, decidiram a seu favor. Tiveram ainda a 
sorte de aparecer no Oriente, quando declinava o poder dos sul
tóes no Egito e quando os gráo-sultoes turcos, cuja política na 
Asia e na Europa ·se voitava para o Ocidente, abandonaram o 
Levante, após algumas tentativas isoladas e infrutíferas. Mas, 
apesar de tanta liberdade de a<;áo, o poderío marítimo do samorim 
só foi vencido em 1599, com a tomada da fortaleza de Kunjalis, 
no momento preciso em que os holandeses surgiam nos mares da 
India, para, por sua vez, por fim ao dominio maritimo portu
gues. 210 

Também na costa ocidental africana, Portugal nao possuía 
colonias, nem sistema de donatarias ou capitanías, como nas ilhas 
ocidentais africanas, desahitadas ao serem descobertas, e como 
no Brasil. Mantinham fortifica<;óes em La Mina, na Costa do 
Ouro e em dois ou tres outros pontos litoraneos. A nao ser isso, 
a coloniza<;áo resumía-se nas feitorias situadas nas desembocadu
lfas dos rios e perto de aldeias maiores de negros. Em geral, sua 
cicupa<;ao era tao escassa e compassada, que mal se tornava per
ceptível, nao se podendo, absolutamente, qualificar de império 
eolonial. As cartas geográficas nas quais a metade da Africa 
Ocidental e Oriental e toda a india estáo orladas por urna faixa 
de cem a duzentos quilómetros nas cores portuguesas indicando 
assim posse lusitana. servem apenas para desnortear. 211 Por
tugal, porém, visava dominar toda a África e, durante longo tem
po, conseguiu manter de pé tal pretensáo, gra<;as ao dominio dos 
mares e a ignorancia dos outros Estados quanto ao seu poderio 
real, aos caminhos de acesso e as condi<;oes geográficas. Eis a 
razáo de sua política de segredo. 

Embora, porém, a influencia portuguesa através da navega..
(áo, do comércio e das feitorias se tivesse expandido até o Extre
mo Oriente, rumo ao Sol, tudo aquilo nao constituía um império, 

210 . Panikkar, loe. cit., p. 45, 114-115. 134-135. 142-146, 162-167, 169, 
197-199, 203, 211-213. 

211. Um mapa assim foi · incluido no Tratado de Sérgio, loe. cit., p. 16. 
N~le as possessóes portuguesas dáo a impress~o de serem muito maiores do 
que as espanholas. Segundo ésse mapa, a península indiana está para Por.
ttigal na mesma posi~~o em que a Nova Espanha para Castela; as possess6es 
portuguesas na Africa igualam em extendo as espanholas da América do Sul . 
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um reino colonial consolidado. Camóes, dirigindo-se ao seu so
berano, Dom Sebastiáo, mal poderia exclamar, como Carlos V 
de seu Estado, que em seu reino o Sol náo se punha. 212 O 
império colonial portugues estava no Brasil. Portugal perdeu 
suas possessóes no Oriente para os holandeses, depois que estes 
lhe arrebataram o domínio dos mares. Mas, apesar dessa perda. 
pode manter o Brasil contra os mesmos inimigos, por ser ele um 
verdadeiro reino colonial, que também sabia defender-se de den
tro para fora, com as próprias for<;as. 

No início, a viagem de Vasco da Gama e as rendosas expe
di<;óes a India, que a ela se seguiram, desviaram dos descobri
mentos de Colombo e seus sucessores a aten<;áo dos estadistas. 
sábios e comerciantes da Europa, até que a descoberta do Pacífico. 
por Balboa, ·e a conquista do M éxico, por Cortes, tornaram a 
atrair os olhares para a América. Essa mudan<;a dos destinos 
atingiu também o Brasil, cuja descoberta, por Cabral, dentro da 
zona de demarcac;áo que cabia aos portugueses, foi saudada com 
grande júbilo pelo rei. Continuou-se a sondar parte do litoral 
brasileiro e a obter algumas rendas com o comércio do pau-brasiL 
mas o País náo passava ainda de simples porto intermediário, que. 
embora eni situa<;áo geográfica vantajosa, nem sempre constituía 
escala na rota de Lisboa a India. Durante toda uma gera~áo, nao 
mereceu o Brasil a aten~áo da Coroa: tudo gravitava ·em torno da 
india e das Molucas. Também nos trabalhos dos grandes cro
nistas e historiógrafos de Portugal se nota o quanto os portu ... 
gueses relegavam o Brasil a segundo plano', durante todo aquele 
tempo. As alusóes feítas ao País por Castanheda, Barros e Cor
reia sáo insignificantes. Apenas as descri~óes de Góis e Osório. 
embora curtas, sáo dignas de nota. Os Lusíadas, o grande elo 
de liga<;áo entre os portugueses de um e de outro lado do oceano. 
quase nada contem acerca da terra de Vera Cruz, e só uma vez ali 
é mencionado o nome do Brasil. Aparece relacionado com Martim 
Afonso de Sousa, bom colonizador do Brasil, do qual se diz. 
porém, que teria de disputar com Duarte de Meneses o título de 
pior governador-geral da India. 21 3 

Assim se ,!evezavam os homens entre a f ndia e o Brasil. 
Muitos dos primeiros donatários e fundadores das capitanías no 
Brasil já tinham prestado servi<;os na fndia e estavam habituados 

212. Os Lusíadas, Canto I, estr. VIII, 1-4. 
213. Joao de Saldanha da Gama, em Annaes Bibl. Nac. Rio de ]aneit'o. 

vol. 1 (Rio, 1878) , p. 79, 96. Os Lusiadas. Canto X. estr. LXIII, 1-5. Pa
nikkar, p. 121-124. 
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-
a viver a custa do suor dos indígenas; na coloniza~ao do Brasil 
dominava, pois, o espírito índico. O que, desde o início, talvez 
mais tenha influenciado o caráter da penetra~ao e da conquista 
do Brasil foi o espirito da escraviza~ao do negro e da ca~a ao 
escravo, espirito este trazido das colonias orientais portuguesas . 
Embora o Brasil estivesse em condi~oes de exportar escravos, em 
vez de importá .... }os, o tráfico portugues bem cedo enviou negros 
a Colonia. Nao foi Las Casas que introduziu a escraviza~ao do 
negro na América. Sabemos que os escravos da Guiné eram en .. 
viadas a Bahia, juntamente com bois e cav?los; que a Coroa, ao 
distribuir as capitanías, reservava .... se o monopólio do comércio de 
especiarias e de escravos; e que o tráfico entre Angola e o Brasil, 
sob a prote~áo do rei, se ampliava cada vez mais, atingindo 
enorme volume em meados do século XIX, principalmente com a 
mercadoria proveniente de Angola e do Congo, proporcionando 
rendas imensas a Coroa. 214 A Corte também estimulou e favo .... 
receu largamente o comércio de escravos indígenas brasileiros, ao 
qual as leis absolutamente nao se opunham, tomando até medi .... 
das destinadas a impedir que os aborígines chegassem a saber o 
quanto eram maltratados e ludibriados. 21s 

11. EXPEDI<;OES A AMÉRICA E PELO INTERIO·R 
DO CONTINENTE. PENETRA<;AO E 

. CONQUISTA DO BRASIL. 

Quando apareceu o primeiro volume desta obra, o livro de 
Magnaghi, que acabava de ser publicado na Itália, ainda nao se 
tornara conhecido. O trabalho de H . Vignaud, em si meritório, 
nao conseguira convencer em suas conclusoes finais, embora um 
cientista tao ilustre como Hermann W agner se pronunciasse, em 
principio, a seu favor. Vignaud, admitindo as quatro viagens de 

214. Raccolta di Doeumenti e Studi pubblicati dalla Reale Commissione 
Colombiana etc. (Roma, 1892-1896). Parte III, vol. 11, p. ' 121. Southey, 
loe. cit., I, 43. V arnhagen: Hist. Geral, 2• edit., 1, 219, 367. Otto Stoll em 
Jahre.sbericht d. Geograph. - Ethnographischen Gesellschaft in Zürich pro 
1907-1908 (Zürich, 1908), p. ·31, 58. Soares de Souza: Tratado, p. 115. 
Hist. da Colonizafáo, III. 176. Annaes Bibl. Nac. Río de Janeiro, voJ. XXVIII 
(1908), p. 201-203. Spix e Martius: Reise in Brasilien (München, 1823-
1831) , 11, 664-670. Na década de 1840 a 1849 chegaram 345 138 escravos 
negros da Africa ao Brasil. Otto Quelle: Die afrikanisch-südamerikanische 
Volkerwanderung em lbero-Amerikanisches Archiv. ano V. fase. 1, p. 23, 
.(1931). 

215. d'Avezac: Considérations géograph .• loe. cit., p. 33, note 1. Madre 
ele Deos, loe. cit ., p . 66-67. 
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Vespúcio, ateve--se, em linhas gerais, as diretrizes de Varnhagen. 
Sustentou também que, em sua primeira viagem, de 10 de maio 
de 1497 a 15 de outubro de 1498, Vespúcio teria passado por 
Honduras, Iucatá, pelo golfo do México e pela Flórida, e que, 
na segunda, de 16 de maio de 1499 a 8 de setembro de 1500, sob 
a dire<;áo de Hojeda, o cabo Sao Roque - o Brasil, por conse
guinte - teria sido descoberto, em 27 de junho de 1499, tendo 
a viagem de volta sido feíta ao longo da costa, para o norte, pas .... 
sando por Pária, e pelo golfo da Venezuela. Todos esses dados, 
bem como os constantes acerca de outras viagens que Vespúcio 
teria· realizado, nao eram satisfatórios. 216 Além disso, era tudo 
tao vago, confuso mesmo, que, nao tendo podido obter clareza, 
evitei o mais possível, no primeiro volume, citar o navegante 
florentino. 

M atéria tao obscura e contraditória encontrou, por parte de 
Alberto Magnaghi a melhor crítica até hoje feita, embora alguns 
pontos ainda continuem duvidosos. Nos aspectos essenciais, po .... 
rém, seus argumentos sao convincentes e fazem plena justi<;a ao 
florentino. Apoiam-se, sobretudo, numa cole~ao de documentos 
de Piero Vaglienti, que, embora manuscritos, sao cópias das car .. 
tas de V espúcio, livres das contradi~óes habituais nas cartas im .. 
pressas. Mostram .... nos um Vespúcio bem diverso da figura que 
nos apresentam Varnhagen e Vignaud; em confronto com Pinzon, 
Lepe, Cabral, Bastidas, Peralonso Niño e Guerra, Magnaghi 
mostra~nos a grandeza de Vespúcio. 217 

M agnaghi faz inteligente e cuidadosa crítica da chamada 
Lettera, a qual, declara, nao passa de fraude. Considera auten .. 
ticas apenas as tres cartas dirigidas a Pierfrancesco de Medici. 218 

Acusa Varnhagen de leviandade e incompetencia no julgamento 
dessas cartas. Varnhagen declarou .... as apócrifas, no que foi se .. 
cundado por Harisse e Vignaud, e, antes destes, por Berchet e 
Hugues; como conseqüencia, as tres cartas florentinas de Ves .. 
púcio nao foram incluidas na Raccolta Colombiana, embora pes .. 
quisadores da al~ada de Alexandre von Humboldt, d' Avezac e 

216 . V ignaud: V espuce, p . 149-167. H. Wagner: Die Legende, loe. 
cit., p . 264-298. Id., Amerigo V espuccis erste Fahrt nach dem neuen Erdteil, 
em Annalen der Hydrographie, Febr. 1925, p . 52-62. 

21 7. Magnaghi, loe. cit .. 11, 167-170. 297-396, reprodu-;ao dos tres 
documentos da cole~áo V aglienti. 

218 . Magnaghi, 1, 32-34, 78-80, 126-176, sobretudo 137-140, 144-147: 
209-248, sobretudo 239-248; 11, 4-41. 185. 193. Id., em Atti del XXII Con
gresso, loe. cit., p. 73-92. 
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Osear Peschel tivessem defendido a autenticidade delas. Se Ha .. 
risse, abandonando suas idéias mais antigas, teve perspicácia 
suficiente para por no bom caminho a obra V espucci, por ele 
preparada, ou se a morte o livrou de seguir pelo rumo tomado por 
Henry Vignaud, nao podemos saber. Seja como for, o livro 
<leste seu sucessor, menos competente, nao é persuasivo; Mag .. 
naghi acusa-o de muitos equívocos. 219 

Das quatro famosas viagens de Vespúcio, Magnaghi rejeita 
a primeira e a quarta, como falsificac;ao da História. Tanto va
loriza as outras duas, que elas p6em em evidencia toda a signifi
cac;ao <leste navegador. A chamada primeira viagem é eliminada 
com argumentos sólidos e convincentes, a quarta é declarada pura 
invenc;ao. 22º 

Segundo Magnaghi, a primeira viagem real de Vespúcio foi 
efetuada em quatro navios, que, sob a bandeira espanhola e dire
<;ao de Hojeda, num empreendimento particular sancionado pelo 
Bispo Fonseca, deixaram Cádis em 1499, alcanc;ando a costa de 
Galibi, entre os rios Mana e Conamana, na atual Guiana Fran ... 
cesa, a 5° de latitude norte. Ali, a pequena frota ter-se-ia divi
dido, talvez de acordo com resoluc;ao tomada ao partir, se
guindo Afonso de Hojeda, com dois navios e acompanhado 
por Juan de La Cosa, o rumo do oeste e do norte, e Vespú
cio, com os outros, o do leste e do sul. Nesta viagem, ele des
cobriu, pelo menos seis meses antes de Pinzón, o rio Amazonas, 
isto é, o atual Norte do Brasil. Navegou, como primeiro, por 
este rio, uns cem quilómetros terra adentro, continuando depois 
ao longo de toda a costa setentrional brasileira, até aproximada
mente 6° ou 6° 30' de latitude sul. Tendo, pois, desta maneira, 
descoberto também o Brasil portugues compreendido pela linha 
de demarcac;ao, Vespúcio empreendeu a viagem de regresso. Sua 
tentativa no sentido de determinar, durante este percurso, a longi
tude geográfica do País, continua vaga e duvidosa. Na volta, 
sua rota passou ao sul da Trindade, através do golfo de Pária, 
com escala em frente ao brac;o ocidental do delta do Orinoco. 
Continuou, depois, acompanhando a costa setentrional da Amé
rica do Sul, até a ilha de Curac;au. Neste grande trecho, -

219. Loe. cit., I, 36-40, 43, 128: U, 5-15. 20*21. 63. 

220 . Loe. cit., I, 201-203, 205, 225, 226, 244: II. 227 *236. 
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prolongamento do roteiro já percorrido ao longo da costa do 
Brasil e das Guianas - , Vespúcio imaginou achar.-se perante um 
continente, uma terra firme de imensa extensao, opinando ser a 
costa oriental asiática. A descoberta de um grande animal de 
rapina, jaguar ou puma, inexistente, nas ilhas, levara.-o a tal 
suposi~ao, ou a tornara mais verossímil. De Cura~au, a ilha dos 
Gigantes (Isla de los Gigantes), Vespúcio rumou para Aruba, 
lugar muito populoso com habitac;óes lacustres. Segundo a opi
niao de Magnaghi, Hojeda e La Cosa repetiram o que o florentino 
lhes havia contado. Por um equívoco, La Cosa te ria transferido 
o episódio das palafitas a terra firme da Venezuela, onde, mais 
tarde, de fato, foram encontradas numerosas casas desse tipo. 
De Aruba, Vespúcio continuou para oeste, até o cabo La Vela, 
ou mais além, e depois retrocedeu, _ indo até o Haiti. Na viagem 
de volta, de Haití para diante, achava-se novamente em compa
nhia de Hojeda e La Cosa. c ·ruzaram por entre as ilhas Baha
mas, onde duzentos e trinta e dois infelizes indígenas foram 
raptados e carregados ao cativeiro, passaram pelos Ac;ores, ilhas 
Canárias e Madeira, aportando em Cádis, em meados de junho 
de 1500. 221 

A segunda viagem de Vespúcio realizou-se sob bandeira por
tuguesa. Desconhecemos tanto o armador, como o comandante 
da frota: possivelmente, ele mesmo a terá capitaneado. A v~agem 
iniciou.-se a 13 de maio de 1501 e terminou a 22 de j ulho de 1502. 
Em 16 de agosto de 1501, a frota ancorou no cabo Sao Roque, 
seguindo, depois, ao longo da costa brasileira, rumo ao sul. Des
cobriu o estuário do rio da Prata, e, segundo Magnaghi, atingiu 
a baía de Sao J uliao, a 50° de latitude sul, batizando-a com este 
nome. Nas duas viagens, se de fato sucederam, como o declara 
Magnaghi, Vespúcio teria percorrido toda a costa da América 
do Sul, do cabo La Vela, ou mesmo da regiao da foz do Mada
lena, até o porto de Sao J uliao, tendo sido o primeiro a descobri
la na sua maior extensao, quer o tenha feito independentemente, 
quer sob o comando de um capitao portugues. Os portugueses 
demoraram setenta anos para atingir o cabo da Boa Esperanc;a. 
Vespúcio realizou seu grande feíto com apenas duas viagens, em 
aproximadamente dois anos. 222 

221. Loe. cit., I, 43-44; II, 126-165, 194: I, 45-46; JI, 149-154, sobre 
a determina~~º da longitude-. Magnaghi em Atti. loe. cit., p. 92-93. Joaquim 
Caetano da Silva: L'Oyapoc et tAmazone, question brésilienne et fran~aise 
( Paris, 1861 ) . 11, § 2558, 2568, 2569. J. Capistrano de Abreu: O Desco
brimento do Brasil (Río de Janeiro, 1929), p. 40*46. 

222. Magnaghi : Vespucci, JI, 186-226. Id., em Atti, p. 93-94. Ramusio. 
1, fol. 145 C . Capistrano de Abreu, loe. cit., p. 73-74; crítica da pr~nsa 
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Foi Américo V espúcio o primeiro a f azer uma idéia mais 
ou menos acertada quanto a distribuic;áo da terra e água entre 
a Europa e a Asia, e a registrar em mapas suas observac;óes. 
Colombo, que ainda vivia, jamais a concebera, até o fim da vida. 
Na primeira viagem, ainda acreditava estar navegando ao longo 
da costa oriental asiática, mas, após a segunda, mudou de opiniao, 
admitindo tratar-se de novo continente, autónomo. Expressou-o 
também nos mapas. Toda a primeira cartografía do Brasil ba
seia-se em trabalho seu. Segundo alguns, a carta de Canerio 
apóia-se em dados fornecidos por ele, sendo a de Hamy também 
obra sua, quer se trate de original, quer de cópia. Serviu de 
modelo a Waldseemüller, o conceituado cientista alemao, na van-
guarda de uma nova cartografía e geografía. Os resultados da 
viagem de Vespúcio permitiram mais amplo conhecimento da dis
tr~buic;ao de terra e água em torno das novas terras encontradas 
além do oceano, desde 1492. Após a extraordinária expedic;áo, 
emergiu do oceano, como "Novo Mundo" , o que até entáo se 
consideravam ilhas ou penínsulas orientais do continente asiático. 
Daí por diante, podia surgir a idéia de ter-se atingido um obstácu
lo que barrava o acesso as ilhas das especiarias da Asia. Ao que 
se acreditava, nao devia ser intransponível, justificando-se, assim, 
as esperanc;as de ultrapassá-lo em algum ponto, ou de contomá-lo 
ao sul ou ao norte, caso a travessia se revelasse irrealizável. Pelo 
seu valor e pela época, Magnaghi coloca Vespúcio entre Colombo 
e Magalháes, critério este que poderia ser correto, se suas viagens, 
de Jato, transcorreram como ele as descreve, e se Vespúcio tivesse 
sido o chefe responsável pelas viagens, ou nos fosse dado saber 
o sett pasto perante o chefe da expedic;áo. 223 

As noticias sobre as mais antigas viagens dos espanhóis, por.
tugueses e franceses as costas brasileiras, que nos chegam incom-
pletas através da tradi~ao, ainda hoje constituem, em muitos 
sentidos, pontos de controvérsia. e certo que Vicente Y anez 
Pinzon, navegando sob bandeira espanhola, descobriu a costa 
brasileira na regiao do cabo de Santo Agostinho, tendo também 
encontrado a foz do Amazonas e navegando uns cem quilómetros 
rio acima. Diego de Lepe seguiu-o na mesma rota, com resultado 
muito semelhante. Ambos desembarcaram em solo brasileiro, to.
mando posse da terra para a Coroa de Castela. Lepe foi ainda 
um pouco além do ponto atingido por Pinzan, alcanc;ando, talvez, 

. / 

descoberta do estuário do Prata por Vespucci e, em geral, da elevada lati
tude que o mesmo afirma ter atingido. 

223. Magnaghi, 11, 204, 256-258, 266-267, 288-289, 291-294. 
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o rio das Cantas. A descoberta do Amazonas por Pinzon era 
do conhecimento geral no século dos grandes descobrimentos. 
Há, naturalmente, como sempre, certas contradic;óes, que nunca 
poderao ser inteiram·ente afastadas. Assim, Herrera frisa ex ... 
pressamente ter sido Pinzan o primeiro espanhol a cruzar a linha 
para 0 sul. Depois dos tres espanhóis, Vespúcio, * Pinzon e 
Lepe, segue-se, como quarto descobridor do Brasil, o portugues 
Cabral. que deu a costa em Porto Seguro, dentro da linha de 
demarcac;ao, ali tomando posse da terra para Portug~l. O Brasil 
foi, poÍs, descoberto sob bandeira espanhola. 224 A suposi~ao, 
defendida enérgica e insistentemente por eruditos portugueses 
e brasileiros, de que os portugueses teriam descoberto a América 
antes de Colombo e de que, já antes dos . espanhóis, embarca<;óes 
lusas teriam chegado ao Brasil, naQ é corroborada por uma só 
prova. Pode admitir-se perfeitamente a possibilidade de tal hi.
pótese, mas f altam mesmo quisquer indícios que a fa<;am parecer 
provável. 225 !mediatamente a viagem de Cabral, seguiu-se a do 
navio de abastecimento, por ele enviado de volta a Lisboa, o qual 
navegou ao longo da costa, para o norte, provavelmente até as 
imedia<;óes de Pernambuco, passando por enseadas e desembo.
caduras de rios, e dissipando, perante o rei, toda e qualquer dú.
vida possível quanto a ser um continente e nao uma ilha a terra 
descoberta. 226 

224. G. Friederici: Entdeck. Brasiliens. loe. cit., p. 341 e ss. V. tam
bém Oviedo y Valdés, 11, 213-214. Las Casas: Hist., 11, 441-442, 448-454, 
472. A. Galvano, loe. cit., p. 94-95. López de Gómara: Historia de las 
1 ndias em Colección Vedia (Madrid, 1858-1862), 1, 21 O. Vamhagen: Examen 
de quelques points de l'Histoíre Géographique du Brésil (París, 1858), · p. 
l l -19. d'Avezac: Considérations, p. 77-78. Pedro de Aguado: Historia de 
Venezuela (Madrid, 1918-1919), I. 457. Herrera: Hist. Gen., Dé.e. I, p. 
107-108. 

225. Friederici: Entd. Bras., p . 335-341. 353-354. Vignaud: Vespuce. 
p. 143-145, embora reconhe~a que as exigencias portuguesas sejam até certo 
ponto justificadas, nao consegue a presentar provas; p. 143: .. les Portugais 
revendiquent, non saos quelque raison, la priorité de cette découverte". Jaime 
Corte-sao: Le traité de T ordesillas et la découverte de l' Amérique, em Atti 
del XXII Congresso 1 nternazionale degli Americanisti. vol. II (Roma, 1928). 
p . 659-683. . 

226. Correa: Lendas, I, 152; coloca, como comandante do navío de 
provisóe'S, André Gom;alues em vez de Gaspar de Lemos; v. a justa crítica 
de Correa por F. Hümmerich (Quellen, loe. cit., p . 95-99); v. também Capis
trano de Abreu: Descobrimento, p. 60-61, 71, 256. Varnhagen: Hist. Ger._ 
2• ed., I, 76. Hist. da Coloniz~áo, II, 248-250. 

( •) Evidentemente houve, aquí, um equívoco da parte do autor, visto 
que Vespúcio era italiano e nao espanhol. N. do T. 
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Come~aram desde logo e continuaram pelos anos seguintes 
os cruzeiros de reconhecimento e explora~ao rumo as costas bra
sileiras. Ora se realizavam por ordem do rei, ora por armadores 
particulares, com fins mercantis, mas, também nestes casos, sem
pre com prévio conhecimento do governo. Para viagens em se..
gredo, feítas a revelia da Coroa, as costas portuguesas eram cur .. 
tas demais, fáceis de inspecionar, como reduzido era o número 
de portes. De modo geral, faltam relatórios da época sobre as 
viagens realmente efetuadas, e as prevas encontradas em documen .. 
tos sao escassas. Mas os dados existentes e as cartas de Cantino 
e Canerio revelam, com bastante seguran~a, ter reinado, logo 
após o ano de 1500, grande e proveitosa atividade no setor da 
sondagem e explora~ao das novas terras, embora persistam obs ... 
curidade e confusao quanto aos pormenores. Nao há, porém, 
qualquer motivo para entrarmos aqui em minúcias a este respeito. 

Numa dessas expedi~oes, realizada por urna frota cujo almi..
rante nos é desconhecido, Vespúcio empreendeu sua segunda 
viagem. 227 

Importante armador de Portugal, nos primeiros anos do 
século, parece ter sido o judeu batizado, cristao..-novo, Fernando 
de N oronha ( Loronha). 6 possível que ele tenha enviado urna 
expedi~ao ao Brasil, por volta de 1501..-1502, e participado. em 
1503, da de Cristóváo Jacques, também incerta. Talvez baja 
sido descoberta, durante esta última viagem, a ilha que tem o seu 
nome e da qual foi o primeiro donatário. Tudo isso, porém, é 
tao duvidoso como o nome do descobridor, que ora aparece como 
Noronha, ora Loronha, o mesmo se dando com sua ilha, que 
ainda figura em mapas e documentos com um terceiro neme, ilha 
de Sáo Joáo. 22s Seja como for, a ilha já era conhecida em 1504, 
d~ serte que, quando a seguinte grande frota destinada ao Brasil, 
sob o comando de Gon~alo Coelho, nela aportou, nada de novo 
descobriu, nem mesmo posteriormente, pois as costas brasileiras, 
que a frota acompanhou até as imedia~oes de cabo Frio, já esta .. 

227 . Navarrete: Col., III: 265-282. A. von Humboldt: Krit. Unters .. 
111, 1-15. H ist . da Coloniza~áo, 11~ 173-219, 246-263. 

228. Hümmerich : Quellen, p. 119. H ist. da Coloniz~áo, 11, 253-255 
294-295. A. von Humboldt: Krit. Unters., 111. 77-78. 100, 105-106. d'Avezac: 
Gonneville, p. 82-83, 107. Lopes de Souza: Diario, p. 15, 16, 88-92: tam
bém no mapa de Cantino encontra-se este nome. O Capitáo David Pietersz 
de · Vries escreve "Fernando Laronie"; parece, portanto, que, naque-le tempo, 
predominou a forma "Fernáo Loronha". Korte Historiael, ende Journaels 
aenteyckeninge ( t'Hoorn, 1655), p. 56. 

CARÁTER l>A DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMiRJCA \>ELOS EllROPEUS 97 

vam desvendadas em suas linhas gerais. 229 O que é digno de 
nota nestas viagens de reconhecimento que partiam de Lisboa, é 
nao constar tivesse uma só nau ou urna só frota estendido a ex ... 
plora~ao de territórios em sentido noroeste, do cabo Sao Roque 
para diante. Aqueles trechos, sabia-se, tinham sido descobertos 
pelos espanhóis Pinzon e Lepe, que haviam tomado posse das 
terras para Castela. Com a dúvida reinante quanto aos cálculos 
de longitude, nao se sabia se aqueles territórios situados mais a 
oeste pertenciám ou nao a zona de dominio espanhol. Os navegan .. 
tes portugueses tomavam sempre a , dire~ao sul e, neste rumo, ora 
a servic;;o de seu rei, ora da Espanha, realizaram alguns de seus 
mais belos feitos no campo das descobertas. Trindade, Martim 
Vaz e Tristao da Cunha, que, como Femando de Noronha, eram 
desahitadas, foram descobertas pelos navegantes que passavam 
pelo Brasil, a caminho da India. Ao longo do litoral, em 1514, 
dois navios ampliaram os conhecimentos geográficos, indo mais / 
para o sul. Parece terem sido equipados pelos comerciantes ou 
armadores N uno Manuel e Cristóváo Haro, sendo um deles pilo
tado ou capitaneado por Joáo de Lisboa. aste descobriu o cabo 
Santa Maria, talvez já visto por Vespúcio. Um dos navios ' -
se corretas as interpreta~oes e explicac;oes - entrou no estuário 
dorio da Prata, onde raptou urna leva de rapazes, mo~as e crian .. 
c;;as dos índios charruas, querandis e guaranis, crime que possl .. 
velmente motivou a morte de Días de Solis as máos dos silvícolas 
vingadores, provavelmente Guaranis. 230 Em 2 de fevereiro de 
1516, as margens do rio que tomou seu neme, rio de Solis, ele 
f oi atacado pelos índios enfurecidos, massacrado juntamente com 
seus companheiros e devorado pelos vencedores. Depois disso, 
os portugueses deram ao rio o neme de rio da Prata, que se con .. 
servou. Poi, pois, um portugues nato, Dias de Solis, que desco.
briu o rio da Prata, assim como foram os portugueses que lhe 
deram o nome. lsso absolutamente náo contradiz a versáo de -

229 . de Goes, loe. cit., cap. CXV, fol. 170. Osorius, loe. cit., fol. 63 
recto. Navarrete: Col., 111, 283-291. A. von Humboldt, loe. cit., 111, 77-78, 
81 e ss., 100-106. H. Vignaud: Vespuce, p. 161-167. 

230. Correa: Lendas, 11, 628. Herrera, Déc. JI, p. 230. Hist. Coloni
ZBfáo, 11, 357~359, 365-372, 380-381, 446. L. Pereira da Silva em Lvsitania, 
111, 357. F. Wieser: Magalháe.s-Strasse und Austral~Continent (lnnsbruck, 
1881) p. 99-107. K. Haebler: Die 'Neuwe Zeitung aus Presüg~Land, em 
Zeitschr. Gesellsch. f. Erdkunde (Berlin. 1895), p. 352-368. R. R. Schuller: 
A N ova Gazeta da Terrado Brasü# em Annaes Bibl. Nacional Rio de Janeiro, 
vol. XXXIII ( 1915), p. 115-143, sobretudo fac-sim. p. A 3. f. 2. Clemens 
Brandenburger: A Nova Gazeta da Terta do Brazil (S!o Paulo, etc., 1922), 
p. 96-110. Vol. l. p. 331-332; v. no presente volum.e 11, p. 50, nota 2. 
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Magnaghi, segundo a qual Vespúcio já antes havia reconhecido 
o estuário do Prata, semelhante a um golfo. 231 

Assim, Dias de Solis teve fim muito semelhante ao de seus 
grandes compatriotas Almeida e Magalháes: foram todos vitima ... 
dos pelas armas de homens rudes e bárbaros, um na América, 
outro na Africa, e o terceiro na Asia. Sabemos com certeza que 
Almeida f oi vítima do hábito da cae; a humana, profundamente 
arraigado em seus concidadáos; Días de Solis provavelmente tam
bém o foi, ao passo que Magalhaes sucumbiu em conseqüencia de 
seu próprio fanatismo religioso. Os tres tombaram no meio de 
seus subalternos, ou as vistas destes, e foram, sem excec;áo, mais 
ou menos abandonados a sua sorte, na hora suprema, por todos 
ou por parte de seus comandados. 232 

A descoberta de Dias de Solis, para a Espanha, seguiu .. se, 
alguns anos depois, mais ao sul, o feito glorioso de outro portu ... 
gues, o grande Magalháes, destacado entre todos os navegantes 
de sua época. Seu feíto a servic;o da Espanha e seu caráter, já 
os apreciamos no primeiro volume. 233 Resta apenas dizer algu ... 
mas palavras sobre ele, como po,rtugues, e sobre suas relac;óes 
com seus compatriotas. 

Quando, após vencer grandes obstáculos, intrigas e dificul
dades no embarque. além de inúmeros perigos pesseais, Maga ... 
lhaes póde, finalmente, deixar o porto de San Lucar, partiu acom
panhado da desconfianc;a de mttitos espanhóis e dos desejos de 
todos os portugueses, expresso nas palavras do agente de Dom 
Manuel em Sevilha, Sebastiao Alvares, que exclamou, ao ver par
tirem as naus: "Que Deus lhes de urna viagem mais funesta do' 
que a dos Cortes Reais". Quando, afinal, o navío, que, sob o 
comando de Estevao Gomes, desertou no estreito de Magalhaes, 
aportou, em perigo, nas ilhas de cabo Verde, e o caráter da ex ... 
pedic;ao, inicialmente secreto, transpareceu e se tornou conhecido 
em Portugal, a nQtícia do sucesso da esquadra . até entáo desper .. 
tou grande desagrado, que, ao regressar a Vitó11ia sa e salva 
a Pátria, se elevou a indignac;áo e maldic;ao do ideador da via .. 

231. Oviedo y Valdés, II, 167. Herrera, Déc. 11. p. 11-12: "mas 
famoso Piloto, que Capitan". Hist. Coloniz~áo, II, 349 e ss., 373-383 . . Pe
reira da Silva em Lusitania, III. 357, 363-365. Lafone Quevedo em Boletín 
lnst. Geográfico Argentino, t. XVIII (Buenos Aires, 1897), p. 126-127. 

232 . Vol. II, p. 79-80. Pigafetta: Primo Viaggio, p. 98-111. Denucé · 
Pigafetta ( Anvers et Paris, 1923), p . 138-140. 

233. Vol. l. p. 332 ... 334. 
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gem. 234 Castanheda e Barros estiveram a testa dos numerosos 
portugueses que qualificaram seu compatriota Magalhaes de infiel, 
traidor do rei e da Pátria.235 O grande Góis, porém, sempre hones .. 
to, tratou .. o com justic;a, sendo secundado por Faria e Sousa, que 
usou de palavras honrosas a Góis, a Magalhaes e a si mesmo. 236 

Quando o reí negou ao seu fiel 3ervidor, ferido em combate a seu 
servic;o, um pequeno aumento de sua moradia, este sentiu menos 
o prejuízo material do que a falta de considera~áo e o amor-pre).. 
prio ferido. Magalhaes fez ... se entao desnaturalizar piiblicamente, 
com todas as formalidades, o que, naquela época, e segundo a 
concepc;ao de tempos ainda muito mais recentes, nao constituía 
falta grave, nao trazendo, por si SÓ, mácula para aquele que mu .. 
clava de nacionalidade. 237 Segundo relata Correia, Magalhaes 
foi ter pessoalmente com o rei, para comunicar sua decisao, tendo 
sido despedido de modo muito ríspido. O soberano nao lhe au ... 
mentou a moradia, nem tentou dete .. lo; entretanto nao mandou 
decapitá .. lo, como recomendaram o Bispo de Lamego e Vasco da 
Gama. 238 Percorrendo longínqua~ paragens da Asia, Magalhaes 
formou, baseado nos dados de distancias de seu amigo Serrao, a 
opiniao de que a linha divisória de Tordesilhas deixava as Mo .. 
lucas no lado de Castela. Partilhavam desta tese Américo Vespú-
cio, Dias de Solis e Rui Faleiro. A favor da Espanha formavam, 

234. Denucé: Magellan, p. 199 e ss., 226 e ss., 237 e ss., 242. An
drada: Cronica. fol. 16. 

235. Castanheda: Historia (1797), loe. cit., VI, cap. XLI; Edit. Coim
bra, 1924 e ss.( III ( 1929), p. 215. Barros, 1, 1, p. 255; III, I, p. 625-631. 

236. D. de Goes, loe. cit., IV, cap. XXXVII, fol. 292. Manvel de 
Paria, y Sovsa: Evropa Portuguesa, 2• edi.;. (Lisboa, 1678-1680), t. II. 
parte IV, cap. 1, § 92, p. 542-543; p. 543: "Resultó dello qu~darse el Reyno 
con insigne di~gusto, y el Magallanes con gloriosa y perdurable fama; porque 
mientras durare el Mundo durará ella en el monumento de su apellido que 
se quedó a todo el mar del Sur, y su Estrecho, y Tierras que sobre él penden··. 
"Este és el hombre a quien grandes &critores quisieron tocar en la honra 
rigurosamente, menos Damian de Goes, que con más decoro a lo que se 
deve a grandes hombres, y no con desigual Juizio y Letras se escusó de 
acompañarlos en esta sentencia." Lvsiadas de Lvis de Camoens. . . Comen~ 
tadas por M anoel de Paria i Sovsa (Madrid, 1639), comentário ao Canto X. 
estr. 40. José de Fonseca na sua edi~áo (Os Lusíadas [París, 1846], p. 565) 
adotou o espírito desse julgamento elevado e justo. , 

237. Martinez de la Puente: Compendio, loe. cit., p. 44-45. Navarrete: 
Col., IV, p. [XXIX-XXXII]. Quanto as idéiás que entáo se faziam de 
pátria, dos deveres de cada um para com ela, e da nao-obediencia aos mesmos 
por quem fósse maltratado, vide: Oeuvrts Completes de Pierre de Bourdeille 
Seigneur de Brantóme, édit. Lalanne ( Paris, 1864-1882), V, 206 e ss.; VII, 

238. Correa, loe. cit., 11, 626. de Goes, loe. cit., fol. 292 verso. 
231-232. Lalanne: Brantome. loe. cit., p. 232. 
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ainda, o Rei Dom Carlos, o hispo de Burgos, o Conselho da India 
e a Casa. Magalhaes podia, pois, crer sinceramente achar .. se do 
lado da razao. Por outro lado, sabia - e disso fora repetida .. 
mente advertido - que seu rei hereditário defendia o ponto de 
vista exatamente oposto, exigindo as Molucas para si, de fato 
já as possuindo em parte. Magalháes, ainda assim, tentou auxi
liar Dom Carlos a apossar .. se das Molucas. Esta nódoa lhe f¡ .. 
cou, também segundo as idéias daquele tempo. Nao foi bom 
portugues, mas a culpa cabe ao Rei Dom Manuel e a sua ingra
tidao. 239 

As expedic;óes a que aludira Sebastiáo Aivares, por ocasiáo 
da partida da frota de Magalhaes, e cuja má sorte lhe augurava 
em proporc;óes ainda maiores, eram as dos irmáos Corte Real, 
que, enquanto Cabra] chegava a Porto Seguro, e ainda nos anos 
seguintes, desfraldavam audaciosamente. no Atlantico Norte, a 
bandeira portuguesa. 24º Portugal atingira, entáo, o apogeu de 
sua carreira marítima. Suas garbosas caravelas, pilotadas com 
perícia e coragem, velejavam em águas africanas e cruzavam o 
oceano Indico. Ao norte, singravam pelo mar do Labrador e pelo 
estreito de David e atingiam, ao sul, os limites do oceano Glacial. 
O que se esperava de Gaspar Corte Real, ou o que ele prometera 
realizar, eram, aparentemente, tres coisas essenciais: descobrir 
terras no rumo norte, a leste da linha divisória de Tordesilhas, 
como Cabra] as encontrara ao su]; tentar ligac;ao por via marítima 
com os países do Norte asiático produtores de especiarias: e pro
curar territórios de cac;a ao escravo nas mesmas regioes. Cen
tava, além disso, achar mastros e madeira para construc;áo naval 
para a frota portuguesa, que aumentava continuamente. Nin
guém cogitava ainda da riqueza em peixes daqueles mares seten
trionais e das grandes vantagens em explorá-la; no entanto, foi 
esta a única coisa que restou aos portugueses, após suas expedi
c;óes ao Norte. Os dados contidos nos documentos e relatórios 
que nos foram legados por antigos cronistas, bem como o pro .. 
gresso atingido pelos cartógrafos daquele tempo, demonstram que 
os tres motivos citados foram decisivos. A patente régia nomea .. 
va Gaspar Corte Real governador das terras e ilhas que viesse 

239. Argensola: Conquista, p. 15-16. Pastells: Descubrimiento, l . 35-
36. Denucé: Magellan, p. 136-137, 139, 149-154, 169, 179-180, 192, 400~1. 
Barroo, 111, I, p. 628-630. SObre a ingratidAo de Manuel: Cam6es, loe. cit., 
Canto X, estr. XXII-XXV. ·d'Avezác: Considérations. p. 19. note 3. 

240. O. PescheJ: Zeitalter, p. 259-262, recorrendo a quase t6das as 
fontes ent§o disponíveis, de-u-nos, já antes de Harrisse. curta e excelente expo
si~~o das viagens dos COrtes Reais. 
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a descobrir dentro da área a que Portugal tinha direito segundo 
0 Tratado de Tordesilhas. Em mapas portugueses e espanhóis 
da época, aparece, também, registrada_ geografi~amente e atestada, 
a proposic;áo mantida pelos portugueses, e nao contestada pela 
Espanha, segundo a qual as terras encontradas por Cor~e Real, 
Terra Nova, Bacalhau e Labrador, estariam a leste da hnha de 
demarca~áo. 241 A busca de urna liga~ao setentrional com as 
terras das especiarias era, naquele tempo, um problema que em
polgava a todos; ainda em 1560 e 1570, preocupava .. se Portugal 
em descobrir tal caminho. 242 

Em sua primeira viagem, Gaspar Corte Real tocou na Gro .. 
enlandia. Em 15 de maio de 1501, partiu de Lisboa com tres 
naus para a segunda viagem, a mais importante, na qual atingiu 
o cabo Farewell, rumando, depois. a oeste, para o Labrador, que 
alcan~ou posslvelmente a 58° de lat. norte. Aí, segundo os há
bitos portugueses, náo pode deixar de meter-se a c~t;;ador de e;
cravos, capturando uns cinqüenta e sete indios inermes. Nao 
reconhecendo no estreito de Belle-Isle um bra<;o de mar, conti .. 
nuou ao longo das costas leste e sul da Terra Nova, chegando 
aproximadamente a oeste da baia de Placen<;a. Ali, o chefe da 
frota separou-se de · seus outros dois navios. Enquanto enviava 
estes com a carga de escravos de volta a Lisboa, onde efetiva
mente chegaram em 9 e 11 de outubro de 1501. ao cabo de bem 
sucedida viagem, ele mesmo prosseguiu, possivelmente com o fito 

, de aume:ntar ainda o carregamento de sua frota, e nunca mais 
foi visto. Em linhas ~erais. também nesta segunda viagem, Gas-•. 
par Corte Real nada descobriu que Caboto já náo tivesse visto. 
Mas os nomes por ele dado~ as localidades e a denomina<;áo 
conjunta para as re~ióes visitadas, "Terra dos Cortes Reaes", 
"Terra dos Cortes Reáes", ou "Terra dos Cortes Reais e Golfam 
Quadrado" , foram incluidos nas antigas cartas, ao. passo que os 
nomes já antes dados por Caboto náo encontraram re~istro em 
mapas impressos e manuscritos. Ainda ao tempo de De Vries, 
em 1620, o cabo da Terra Nova era chamado, entre os naveqan
tes, "Capo de Rasso", de acordo com a forma portuguesa. To-

241. A lguns Docum., loe. cit., p. 150~152. Kretschmer: Die Entd~k
kung Amerikas, p . 346. A. Rein: Der Kampf Westeuropas um Nordamerika 
im 15, und 16. Jahrhundert (Stuttgart/ Gotha, 1925) , p. 88-90. 

242 . Gómara: Hist. Indias em Col. Vedía , loe. cit., 1, 177 11. R. 
Hakluyt : The Voqages of the English Nation to America, edit. Gold~mid 
(Edinburgh, 1889-1S90), II, 192, 240-241. Dépeches de Pourquevaux, 1, 187-
188, 305. P. Gaffarel: Histoire de la Floride Fran~aísc (Paris, 1875), p. 454 
e mapa 2. 
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davia, a frota seguinte, composta de tres navios, sob o comando 
de Miguel Corte Real, deixou Lisboa em 10 de maio de 1502, 
para procurar Gaspar, e foi provavelmente a primeira a descobrir 
e nomear costas da Terra Nova ainda desconhecidas. Miguel. 
porém, teve a mesma sorte de seu irmáo, debalde procurado: ao 
passo que os dois navios auxiliares regressaram a Lisboa, dele 
mesmo nunca mais houve noticias. Em 1503, Dom Manuel en ... 
viou dois navios a procura dos dois irmáos desaparecidos; tam ... 
bém nesta viagem nada de novo se terá descoberto, devendo o 
raio de ac;áo da busca inútil ter--se limitado as costas da Terra 
Nova, já conhecidas. 243 

As noticias acerca das viagens dos Cortes Reais sao muito 
vagas, baseadas em documentac;;:áo falha e escassa. Existem con ... 
trovérsias em torno das rotas seguidas em todas as quatro via
gens, das costas avistadas, do número de navios na segunda ex ... 
pedic;áo, da origem e distribuic;áo dos escravos capturados e de 
muitos outros· pormenores. 244 O empreendimento colonizador de 
Joáo Alvares Fagundes, nos anos de 1520 ou 1521, é igualmente 
obscuro. i;:1e explorou, em todas as direc;oes, as costas do golfo 
de Sao Lourenc;;:o, provavelmente o "Golfam Quadrado .. , bem 
como as da Nova Escócia. Em alguma parte da Acádia, fundou 
urna colonia, que teve, porém, de ser abandonada após o primeiro 
inverno, e da qual nunca mais se encontraram vestigios. Sem 
dúvida, todas essas viagens e aventuras do descobridor portugues, 
evidentemente de certa projec;;:ao, foram extraordinarias e roman ... 
ticas, e bem gastaríamos de possuir seus diários de bordo ou fo ... 
lhas esparsas destes, como os ternos de Cartier e Lescarbot: infe ... 
lizmente, porém, só restam, como único indicio de seus feítos, 
alguns mapas, nos quais estao ou aparecem estar assinaladas as 
rotas de suas expedic;oes e as suas descobertas. 245 

Com elas, encerra--se o ciclo ativo das descobertas de Portu..
gal na América. As costas brasileiras estavam desvendadas, ha ... 

243. de Goes, loe. cit., fol. 50 verso. Galvano, p. 96-97. 103. Harrisse: 
Corte Real, p. 209 .. 211. Id., · The Discovery of North America (Paris and 
London, 1892), p. 51 .. 76. 

244. Dawson: Tire Saint Lawrence Basin (London, 1905). H. P. 
Biggar: The Precursors of Jacques Cartiet' 1497-1534 (Ottawa, 1911). P· 62. 
66 e pass. 

245. Harrisse: Discovery, p. 174-188. S. Ruge: Die Entwickelung, 
p. 23. Oeuvres de Champlain, édit. Laverdiere ( Québec, . 1870) • I, 280. 
Biggar, loe. cit., p. XXU .. XXV. W. F . Ganong em Transactions Royal Soc. 
of Canada, 3• Série, vol. XXIX, sec. 11, p. 135-187 (Ottawa, 1930). 
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vendo, naturalmente, trechos maiores ou menores dentro da faixa 
litoranea ainda por explorar. Tais descobrimentos locais foram 
feitos por dois homens, entre outros: Martim Afonso de Sousa e 
Pero Lopes de Sousa. :astes, como vimos, angariaram boa fama 
na história da coloniza~áo do Brasil, mas tem péssima repu ... 
tac;;:áo na história das Indias portuguesas. 246 Exploraram trechos 
da costa, erigiram padróes para assinalar as posses portuguesas, 
deram inicio a colonizac;;:áo oficial do Brasil, que só entáo come .. 
~ava, urna gera~áo depois de Cabral, e agiram contra piratas 
e mercadores franceses de pau ... brasil. Os prejuízos causados 
pelos piratas, as violac;;:oes e incursoes desenfreadas dos mercado .. 
res no País, cuja soberania os portugueses reclamavam para si, 
enfim, o perigo evidente de poder o Brasil, completamente aban ... 
donado, ser ... lhes um belo dia arrebatado por aqueles elementos 
franceses, enérgicos e agressivos, obrigaram, finalmente, a C'oroa 
portuguesa a entrar em ac;;:áo. Daí por diante, a missáo das cara.
velas nao era mais descobrir novas ,terras; sua tarefa, em terra, 
consistía em defender as costas brasileiras contra a invasáo fran ... 
cesa e, no mar, em dar combate aos corsários. :astes, muito mais 
bem armados e equipados do que os navios mercantes indianos e 
malaios ou os juncos chineses, vinham, na sua maioria, de Dieppe, 
Honfleurs e La Rochelle - que em todos os tempos se enrique..
ceu a custa de pirataria - e constituiam a mais perigosa, cruel 
e temida praga dos mares. Indiscriminadamente, tanto de um 
lado da "linha" como do outro, transformavam o Atlantico e 
águas vizinhas em campo aberto e teatro de seu saque, como 
f aziam os beduinos com o deserto. 247 

Grande era o risco de Portugal, caso os franceses, grac;;:as 
aos piratas e mercaderes, navegantes audazes e experimentados, 
conseguissem fixar ... se no Brasil, instalando..-se, assim, nos flancos 
do roteiro das fndias: ameac;;:ando, principalmente, as frotas em 
viagem de ida. Para impedir que tal acontecesse, Dom Joáo 111 
comec;;:ou a tratar seriamente da sua colonizac;;:áo, com a qual, bem 
como seu predecessor, pouco se incomodara, tanto mais que a 
Colonia comec;;:ava também a aumentar de valor aos olhos do rei ... 

246. Lopes de Souza : Diario, pass. Madre de Deos, loe. cit., p. 32-33. 
247. Hans Staden: W ahrha~ige Historia, ed. fac .. sim. da de Marpurg, 

1557 (Frankfurt a .M., 1925), cap. VII, fol. C verso. Jean de Ler:y: H~ 
toire ávn Voyage fait en la T erre dv Bresil, 3• édit. ( 1594, heritiers d'Eustache 
Vignon), p. 11-12, 14, 15, 17 .. 21. Lopes de Souza, p. 17 .. 18. E. Guénin: 
Ango et ses Pilotes ( Paris, 1901) , p. 30 e ss. Hist. Coloniza~áo, Seg. Parte, 
t . 111, p. 60-70, 137 .. 138, 184 .. 188, 259. Lalanne: Brantóme, p. 108, 117, 
119, 120. 
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no, gra~as a indústria a~ucareira.- Os próprios antigos cronistas 
admitem que, aos olhos dos monarcas portugueses, a América 
ficava muito atrás da India. Silenciam, porém, quanto as ver
dadeiras razoes que levaram finalmente a posse e a coloniza~ao. 
ou as fazem desaparecer em face da sua razao fundamental 
(.. . . . principal causa por que ... "), isto é. "a conversao dos 
gentios e a difusao de nossa sagrada fé católica". Até o fi?1 do 
século XVII e provavelmente ainda mais tarde, ouve-se afirmar 
repetidamente ter sido esta, para a Coroa de Portugal, a causa 
dominante da tomada de posse e da coloniza~ao do Brasil, levan
do o rei a enviar suas caravelas pelos mares em fora. 248 Até a 
chegada dos jesuítas, bem meio século após a tomada de posse, 
nao se notavam no País, entre religiosos e leigos, o mais remoto 
espírito missionário nem o desejo de ampliar o cristianismo. 
Como veremos, Pierre Crignon c]iega a ter razao ao afirmar -
certamente nada benévolo - que os portugueses no Brasil nao 
só descuravam por. completo da conversáo dos gentios, mas iam 
a]ém, opondo-se a ela com todas as suas for~as, pois queriam que 
os indios jamais saíssem das trevas da ignorancia. 249 

Quanto era secundário e inferior o papel da possessáo · ame
ricana, comparado ao da Asia e da Africa, na política e aos olhos 
da Coroa e do povo, - ainda por todo o tempo do governo _de 
Dom Joao 111, o "Colonizador" do Brasil - , revela-nos, de modo 
impressivo. a obra de Francisco de Andrade, cronista do governo 
e do rei. A crohica ocupa-se principalmente dos feítos gue~reiros 
dos portugueses na India, nas Malucas, no golfo Pérsico e no 
mar Vermelho, durante o reinado de Dóm Joao 111. Alguns ca
pítulos versam sobre a vida e a personalidade do monarca: outros 
sao dedicados a Africa, sobretudo a Africa ·do Norte. Apenas 
um único e curto capítulo, de dois fólios , se refere ao Brasil, que 
nao é mencionado em nenhuma outra parte do livro. :2sse capí ... 

248 . Revista Ttimensal, t . V ( 1843) , p . 289; t . VI ( 1844) . p. 406. 
A.ndrada: Chronica. IV, fol. 38,39: " .. . a conuersa~ao dos infieis e adilata~áo 
e acrecentamento da nossa santa fee catolica, isto fez a el Rey dom Joao 
puz os olhos com mais aten~áo. na pouva~ao do Brasil e no gouerno delle, 
mouido tam bem de algüs proueitos q dahy podiao nac.~r a este s~u reyno 
e aos seus vasallos, principalmente do trato dos a~ucares. Annaes Bibl. Nac. 
Rio de Taneiro, t. XXVIII (1908), p. 121: Regimento de 14.8.1670, § ~· 
Rocha Pitta, loe. cit., p . 27 ... 28. Tal como aconteceu no Paragua~, onde. apos 
mais de' 200 anos de conquista espanhola. Lozano ainda afirmava, to.do 
ingenuo : " . .. la conversión de aquesta gentilidad, siendo est~ e.~ bla':1co prin
cipal de· sus desvelos y designios en la conquista de las Indias . Historia de 
la Conquista de Paraguay (Buenos Aires, 1873-1875), 111, 24. 

249. Ramusio, 1, fol. 358. 

CARATER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMiRICA PELOS lilUROPEUS 105 

tu lo faz-nos urna exposi~áo sumária dos destinos do Brasil, deten
do-se um pouco mais com a missao de Tomé de Sousa e seu corpo 
expedicionário, no ano de 1549. Tudo mais, mesmo a coloniza
zac;ao empreendida pelo rei por meio das capitanias hereditárias, 
considerada, mais tarde. obra tao grandiosa. afigura ... se ao cro
nista assunto secundário e sem importancia. Um derradeiro ca
pítulo sobre história colonial, na cronica de Andrada, é dedicado 
a Madagás·car: até este é mais longo do que o referente ao Bra
sil. 2so 

Mas os reís de Portugal, antes e depois de Dom Joáo III, de 
fato se importaram ainda menos do que este último com o Brasil, 
pelo qual todos, desde o povo na Metrópole, - os .. filhos do 
reino" -, até os crioulos ( *) da colonia, nutriam grande desprezo. 
Os monarcas lusos costumavam incluir na série de seus títulos 
cognomes como ºSenhores da Guiné", "por causa de uma pequena 
caravela que anda cruzando por lá", como o diz zombeteiramente 
Freí Vicente do Salvador ( .. por huma Caravelinha, que lá va, e 
vem") , mas nao. achavam o Brasil digno de figurar em seus títu
los de soberanos. Depois da morte de Dom Joao 111, seus cui
dados pela terra brasileira resumiam-se a embolsar as rendas de 
lá provenientes. Outra nao é a mentalidade dos colonos, lamen ... 
ta Frei Vicente, a dos que imigraram, vindos de Portugal, e tam
hém a dos nascidos na terra. Por mais radicados que estejam 
no País e por mais ricos e prósperos que nele se tenham tornado, 
todos os seus esfor~os sao no sentido de regressar a Portugal com 
os bens que acumularam. Caso suas 1avouras e bens móveis 
soubessem falar, diriam o mesmo que os papagaios: a primeira 
coisa que estes aprendem a dizer é : "Papagaio real vai a Portu
gal!". Náo sentem pela terra nem ao menos a afei~áo do pro
prietário pelo objeto da posse; sua atua~áo é a de simples apro
veitadores, que a exploram até deixá ... Ia esgotada. abandonand~a 
depois, imprestável e exaurida. Tampouco os animava espirito 
de coletividade ou patriotismo; pensam só em si mesmos, em seu 
bem-estar pessoal e no modo pelo qual possam voltar o mais 
depressa ao reino, carregados de riquezas. Nada significa para 
eles o bem-estar do País; náo querem saber se ne1e há obras 

250. Andrada, loe. cit., IV, fol. 38,39, s6bre o Brasil: fol. 145~146, 
sl>bre Madagáscar. 

( *) .. Crioulo" é empregado por Friederici, exclusivamente para desig .. 
:Jar filhos de pai e m~e portuguéses nascidos na colonia e que se conside
ravam portugueses. N. do T. 
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públicas, estradas, pontes, poc;os, etc. Tais be~feit9rias, quando 
de todo existem, acham-se num estado deploravel. 251 

Estas palavras foram escritas por Frei Vicente do Salvador 
em 1627, ano em que Piet Hein ataca va a Bahia. A Espanha, 
sob cujo governo se achavam Portugal e as colonias desde 1580, 
nao pode, contudo, ser responsabi1izada pelo baixo nivel espiri
tual dos brasileiros de entáo. Apenas os funcionários adminis
trativos superiores eram colocados pela Espanha; os demais 
.continuavam sendo portugueses, como o eram também o clero na 
sua totalidade, desde o arcebispo da Babia, o povo e o espirito 
dominante. Poi o espirito luso, que, desde o início, imperou no 
Brasil, apenas cedendo lugar a outro, melhor, quando o povo se 
levantou e pegou em armas. na ]uta pela independencia, contra a 
Companhia das fndias Ocidentais, quando o elemento mestic;o. 
ligado por lac;os afetivos, pelo lado materno, a formosa terra, sua 
Pátria, se ergueu insólito e pujante; quando reinóis e mazombos, 
negros bo~ais e negros ladinos, mamelucos, mulatos, caboclos e 
caribocas entraram coesos no cenário da luta e da Hist6ria, crian
do certa unidade nacional, e, ombro a ombro, enfrentaram o agres ... 
sor calvinista; e, finalmente, quando o ouro foi encontrado em 
terras do Brasil. 252 

Ao tempo Ae Pero de Magalháes Gandavo, entre 1560 e 
1570. tudo ainda vivia perto da costa: a nao ser Sáo Paulo de 
Piratininga, nao existiam ainda colOnias , nó interior. Quando o 
autor dos Diálogos das Grandezas do Brasü e Frei Vicente es
creviam. quando a invasáo holandesa estava as portas, e com ela 
se aproximava o fim do primeiro período da hist6ria colonial do 
Brasil, os portugueses só ha~am ocupado e parcialmente cultivado 

251. Frey Vicente do Salvador: Historia do Brasil (Río, 1888) , p. 
6-7. Os remóes ou filhos do reyno ou filhos do Portugal, em contrapo
si~ao a "os Brazileiros naturaes". Madre de Deos, p. 127. Cardim: Tra· 
tados da Terra e Gente do Brasil (Rio, 1925), p. 100-101. 

252. Nobrega: Cartas, p. 98-99. 101, 104, 114, 131. 167 e pass. : 1552.. 
1556, 1557, 1559. Nesses anos o pais ainda é pobre e malquisto, os funcio
nários e~táo lá muito a contragosto; vivem curtindo saudades de Portugal. 
Dialogos das Grandezas do Brazil (Recife, 1886), 1, p. 11. 12. 14-15, 48; 11. 
p . 48, 50, 55; por volta de 1583-1618: o Brasil ainda mal-afamado e malquisto. 
Capistrano de Abreu em Revista do Inst. Archeol. e Geoflraph. !'ernambu_cano, 
vol. XI. n9 63, p . 569 ( Recife, 1904). Cardim: N arrafrva Epistolar'~ (~1Sboa, 
1847) , p. 87: O amor a velha pátria, La Penha de Cintra. A .tenden~1a d~s 
portugueses de retomar a pátria com o dinheiro ganho no Brasil surg1u ma1s 
uma vez com particular intensidade nos decenios do s~culo XIX ~ue se 
seguiram a separa~áo do Brasil. J. J. von Tschudi: Rersen durch Südame
rika (Leipzig. 1866-1869), 1, 104-108, 117-118; 111, 234-237. 
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uma estreita faixa litoranea, de seis a sessenta quilómetros. Esta 
orla costeira nem ao menos era compacta; grandes trechos desa
hitados, de cinqüenta, cem e mais quilómetros, separavam as Ca
pitanías urnas das outras. Aí se erguiam as inúmeras indústrias 
a~ucareiras ( engenhos) , onde trabalhavam milhares de escravos 
negros da Guiné e de Angola, já entáo mais numerosos do que 
os índios que aos poucos se extinguiam, emigravam, ou desapare
ciam, absorvidos pela popula~áo mesti~a. Além da cana-de-a~
car, plantavam mandioca e arroz em pequena escala, fabricavam 
f arinha e páo de mandioca .em todas as formas conhecidas pelos 
indígenas e f aziam derrubadas para a extra~áo de pau-brasil. A 
pecuária já come~ava a tomar grandes propor~óes, embora ~~o 
se~ cuidasse da produ~áo de leite nem da fabrica~áo de queijos _e 
manteiga. O engenho era um estabelecimento doméstico autó
nomo e auto-suficiente. Sua atividade agrícola e industrial ali
mentava e vestía todos os que nele viviam, do senhor e proprietá
rio ao derradeiro escravo. O comércio interno baseava-se no 
crédito ou na troca: o externo limitava-se a compra e venda de 
mercadorias, sem dinheiro a vista. e seus principais artigos eram 
o pau-brasil, a~úcar de cana em bruto, aguardente e algodáo, de 
um lado, e escravos africanos e produtos da indústria européia, 
do outro. As transa~óes já atingiam considerável volume, einbora 
poucas fossem ainda as cidades maiores e os portos de mar. 
Tudo era honrado e sólido, com um futuro promissor, parecendo, 
por isso. a Companhia das Indias Ocidentais digno de urna in
vasáo. 253 

Mas o que ~ atividade dos portugueses até entáo tinha reali
zado na América ficava, evidentemente, muito atrás do que a Es
panha conseguira fazer no mesmo espa~o de cento e vinte e cinco 
anos. A Espanha edificara um império colonial coeso, sólido e 
altamente produtivo, sob a administra~áo de dois vice-reis e uma 
série de governadores e audiencias. Antes, porém, de ter Por
tugal alcan~ado semelhante progresso, o Brasil já atravessara um 
período cultural e histórico muito digno de nota e rico de expe
riencias proveitosas, tanto mais notável por ser. na estrutura e 
no conteúdo, absolutamente diverso da coloniza~ao espanhola da 
mesma época. 

Salvo alguns monopólios comerciais reservados pela Coroa, 
quase sempre desrespeitados, o govemo portugues descurou com-

253. P. de Magalháes Gandavo: Tratado da Terra do Brasil (Rio 
de Janeiro, [1924] ), p. 26, 38-39. Cardim: Narrativa. p. 2.1. Dialogo$ das 
Grandezas, 11, 6. 

• 
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pletamente da Terra de Vera Cruz de Cabra!. Sua abertura 
come~ou em escala diminuta e só mui lentamente aumentou. Pas
saram.-se muitos anos, sem que ao menos se cogitasse da conquista 
e penetra~ao da terra, de que os espanhóis tinham cuidado, lago 
de inicio, em suas colonias. A afluencia teve início com a der.
rubada e remessa do pau.-brasil - tres espécies de cesalpínea, 
conhecidas entre os Tupis por ibirapitanga - já antes encontrado 
por Colombo em Haiti, por Hojeda no continente, e por Vicente 
Pinzon no Brasil. Durante séculos, o pau-brasil constituiu a mais 
importante fonte de renda para o País, e para a Coroa. Além 
dos portugueses, representantes de outras na~óes, sobretudo fran.
ceses, eram por ele atraídos as costas brasileiras. A ganancia 
predominante em seu comércio, além da influencia diabólica, como 
o lamenta F rei Vicente, transformou a sagrada Terra de Vera 
Cruz, assim batizada no espirito da catequese, na profana terra 
do Brasil. Cabe perfeitamente acrescentar aqui que, até a vinda 
do Padre Nóbrega e de seus irmáos de Ordem, no ano de 1549, 
nao existía missao no Brasil, nem religiosos dignos de· seu múnus 
cristao. 254 

Após a viagem de Coelho, em 1503-1504, que carregou para 
o reino muito pau.-brasil, o rendoso comércio levou muitos navíos 
portugueses a costa brasileira. Formaram.-se ali alguns postos 
europeus isolados e pequenas feitorias, como ponto de armazena .. 
mento, comércio de trocas e depósitos de pau ... brasil. Faltam-nos 
quaisquer noticias a seu r~speito, datadas daqueles primeiros tem ... 
pos. As feitorias, instaladas de prefer~ncia em pequenas ilhas 
costeiras.. eram simples pastos defendidos por palic;adas, ~onheci.
das por caic;aras, suficientes apenas para proteger contra ataques 
dos silvícolas os barracoes fortificados, onde se armazenavam os 
artioos destinados ao comércio de trocas. Afirma-se que o pósto 
de Pernambuco foi fundado no remoto ano de 1501, o que, afinal, 
náo é impossível, embora outras informac;oes admitam o ano de 
1526 e se comprove achar--se a feitoria ainda muito primitiva em 
1535. 255 ' 

Estas simples feitorias devem ter sido do tipo das casas fuer .. 
tes ers:ruidas pelos espanh6is nos primeiros anos de atividade ¡ia 
América, em vários pontós da costa, e só desaparecidas com a 
centralizac;áo e o monopólio de todo o seu comércio americano. 256 

254. Vicente do Salvador, p. 6. Simao de Vasconcellos, loe. cit., l. 
p . XXXII. Historia dos Collegios do Brasil em Annaes Bibl. Nac. Río de 
J aneiro, vol. XIX ( 1897) , p. 77. 

255. Peschel: Zeitalter, p. 271. Oviedo y Valdés, 11, 115, 165. Jordao 
de Freitas em Lvsitania, 111. .>J.5-327 (Lisboa, 1926). 

256. Simón : Noticias Historiales, loe. cit., I. 63, 79~80. 
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Em 1535, vivia na Babia de Todos os Santos, há aproxi ... 
madamente vinte e cinco anos, o portugues Diogo Alvares, com 
seus filhos e netos mestic;os. Outras pequenas colonias seme .. 
lhantes, de caráter patriarcal, chefiadas por europeus de reputac;ao 
honrosa ou má, encontraram--se. de início, esparsas na costa leste 
do País. Eram degredados, marujos portugueses e espanhóis, 
fugitivos ou expulsos pelos capitáes, ou ainda náufragos destas 
ou de outras nacionalidades. Eram os portadores da cultura da 
Europa crista entre os indígenas. da costa, nos pontos onde iam 
parar por acaso, de modo identico ao que vimos, em tempos ainda 
nao muito remotos, nas ilhas do Pacífico. Degredados portu ... 
gueses e marinheiros malogrados na lida honesta do mar desen-
penharam, nestas ilhas, papel devastador, como o fizeram, tam.
bém. presidiários ingleses evadidos da Austrália, marujas trans-
fugas e gente extraviada de muitas nacionalidades. 257 Desde o 
come<;o, o Brasil tinha má fama; trazia o estigma de colonia 
punitiva, grac;as ao sistema, já mencionado, dos degredados, orí ... 
undo da Africa e do Oriente, cujos efeitos no Brasil eraxp. mais 
sensíveis e deprimentes, por nao ter existido ali, a princípi9, ·outra 
gente além de tais exilados e elementos suspeitos semelhantes. 
Nao se deve absolutamente supor, porém, fóssem todos esses pri.
meiros colonos do Brasil, condenados a morte e com a pena 
comutada para destérro. realmente criminosos merecedores da 
pena capital, segundo o critério moderno. Caracterizava a legis.
lac;áo portuguesa daquela época - as Ordena~oes Manuelinas -
uma severidade draconiana. Grand.e era o número de 'delitos. 
punidos com pena de morte ou deportac;ao, que, segundo nossa 
concepc;áo, náo constituíam absolutamente crimes pelos quafs se 
devesse morrer. Se, nos velhos relatos, todos aqueles colonos 
sáo tachados de "bandidos", o que queriam verdadeiramente in-
dicar é o "banido"' e nao tanto o que hoje chamaríamos um 
bandido. ~ claro que sempre existiram muitas pessoas más entre 
esses primeiros brasiJeiros: mas seu caráter se tornou ainda pior 
e moralmente mais baixo, quando formaram classe. As Capi.
tanias criadas por Dom Joáo 111 náo progrediram por falta de 
imigrac;ao voluntária suficiente. O governo de Lisboa, para re.
mediar a situac;áo, transformou o Brasil, oficialmente, por assim 
dizer, em colonia punitiva, em desterro da pior espécie. Assim, 
por exemplo, usurários e impostores, no primeiro e segundo deli
to, eram deportados para a Africa, e no terceiro, para o Brasil. 
.. Os degredados. na sua maioria", escrevia Mem de Sá ao rei, 

257 . ·Oviedo y Valdés, 11, 115, 118, 119, 164-165. 
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"mereceram a pena de morte, e sua presen~a aqui é um verdadei ... 
ro desastre". De fato, assim era, tanto mais que os malfeitores 
se beneficiavam da ordem da Corca, dada, aliás, na melhor das 
inten<;oes, ao instituírem-se as Capitanias, cada urna das quais, 
segundo tal ordem, valia, perante o resto do mundo, como asilo 
( couto e homizio) , nao podendo nenhum dos seus moradores ser 
processado ou castigado por crimes praticados antes em outros 
lugares. Destarte, a quem tivesse praticado um crime em Per
nambuco bastava apenas fugir para Alagoas ou Paraíba, onde 
já era inviolável. A fortaleza de Bertioga ( Buriquioca) foi, nos 
primeiros tempos, lugar de castigo para condenados ou reinci ... 
dentes. 258 

Quando, em 1549, Tomé de Sousa, primeiro governador..
geral do Brasil, partiu para a Babia, levava, além de seiscentos 
soldados e alguns colonos com suas familias, nada menos de qua ... 
trocentos réus indultados. Seguiram ... se outras levas, e o expurgo 
de elementos indesejáveis de Portugal e sua soltura no Brasil 
continuaram através dos tempos, só terminando no século XIX, 
quando a Colonia se separou da Metrópole. zs9 

J á mencionamos a influencia de tais homens sóbre a vida 
social e moral da Colonia. Em parte, os criminosos deportados 
galgaram posi~6es destacadas na vida pública e na sociedade e, 
muitas v~zes, casando-se com m~s de boas familias, ingressa
ram nas camadas honradas da popula~ao. Vamhagen afirma, 
no entanto, que pelo menos as primeiras familias do País ( famí
lias principais) sabiam habitualmente manter..-se livres das unióes 
coin os degredados. 260 A influ~ncia dos deportados na vida ma... 
ra1 da Col6nia era da pior espécie possível; a ela ainda nos re
portaremos. Freqüentemente, deparamos, nos relatórios acerca 
do País, com frases como: "os portugueses no Brasil sáo um povo 
ímpio, e muitos desterrados vivem entre eles" . Foram conside ... 

2·58. Soares de Souza, p. 73. Dialogo& d8$ Grandezas, 11, 19. Handel
mann: BrtUilien, p. i9, 70-71, 76. Document, relat. a Mern de Sá, p. 101; 
carta de 31.3 . 1560. Cardi.m: Narrativ~ p. 98. O R. P. Lafitau divulga, 
portanto, uma idéia completamente errada, ao escrever a respeito dos criml
nos~ que foram condenados a morte. mas agraciados com o dest~rro no 
Br,asil: " ... d'y envoyer des misérables et des femmes de mauvafse vie, dont 
on vouloit purger le Royaume, et qu'on exposoit a mille morts en leur faisant 
grace de la vie" . Histoire des Découvertes. etc. loe. cit., IV, 117. 

259. Soares de Souza, p. 112, 114-116, 119. Nóbrega, p. 96. Revista 
Tri!'lensal, t. V ( 1843), p. 311-312; Regimento de 31-1-1677, n9 46. Loe. 
cit., seg. ser., t. III (X), p. 428. 

260. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I, 225-226. 
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radas uma peste por seus honrados contemporaneos da época 
colonial; nao só estes, mas também os historiógrafos mais recentes 
condenaram duramente a política do Estado por despejar na Co
lonia a sua escória, pretendendo formar com seu refugo social o 
núcleo de urna nova popula~ao, de uma Pátria rejuvenescida. Em 
verdade, porém, a popula~ao de Portugal, cujos melhores filhos 
iam para o Oriente, muito mais atrativo e promissor, era por 
demais escassa para tao grandes empreendimentos. Náo podia, 
pois, o País, no século XVI, enviar ao Ocidente coisa melhor do 
que algumas sobras e a sua ralé. 261 

Os escravos constituíam, de inicio, a · mercadoria mais impar ... 
tante, além do pau..-brasil, que, durante dois séculas, nao se des..
valorizou; ainda pelo fim do século XVII, antes da descoberta 
das ricas minas, proporcionava elevadas rendas a Coroa. 262 

Comerciava ... se, igualmente, com animais exóticos, como esquilas, 
papagaios; com curiosidades, tais como enfeites indígenas de pe
nas, armas e utensílios esquisitos; e com algodáo. O comércio, 
que ali gozava de amplos privilégios, atraía os portugueses. Du
rante a primeira metade do século, também os padres eram comer..
ciantes. Nas transa~óes, baseadas exclusivamente em tracas, os· 
objetos trazidos pelos mercadores para os pagamentos eram coi
sas sem valor, como os empregados pelos portugueses no comér ... 
cio da Guiné e para os negócios efetuados nas partes mais pri
mitivas da Malásia. Algumas listas de tais artigos utilizados 
nas tracas conservaram..-se até nossos dias. Também Cam6es os 
menciona. 263 No inicio, ainda faltava a aguardente, como meio 
de pagamento. Só foi introduzida quando a indústria da cana ... 
de-a~úcar proporcionou material barato, cabendo-lhe, desde entáo, 
sobretudo no Amazonas e seus afluentes, sob o nome de cacha(a, 
o lamentável papel de principal meio de atra~ao e logro no comér
cio com os índios. 264 Ternos um quadro vivo do incipiente mo ... 
vimento comercial portugues nas costas brasileirf!S, no regimento 

.261 . Toortse der Zee~ Vaert, p. 12. P . Christovfto de Gouvea: Sum
mano em Revista Trimemal, t . XXXVI, parte 1 (1873). p. 10: " . . . a ruim 
se~e-?te que lb~ a principio lan~aram do Limoeiro de ,Lisboa (NB. o presidio 
pnnopal de Lisboa) e das outras cadeas do reino ... " Femandes Pinheiro: 
Emaio sobre os Jesuitas em Revista Trimensal, t. XVIII (1855), p. 122-123 .. 

262 . Hist. da Colonizafáo, 11, 317 e ss., 333*334. Annaes Bibl. Nac. 
Río de Janeiro, t. XXVIII, p. 123. 

263 · Southey, 11. 605. Kunstmann: . Handelsb., p. 212. Id., Münzer, 
P· 301. Hümmerich: Quellen, p. 79~84. Id., Handelsfahrt, p. 33-34. Lusiadas, 
canto X, estr. 29. 

2'64 · Revista Trimen.sal, seg. ser .. t . 111 [X] ( 1848) , p. 503. 
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da nau Bretóa, que, em 1511, negociava ao longo da costa brasi-
leira. rnormente na feitoria de cabo Frío. Além da carga de 
pau-brasil, a Bretóa trouxe trinta e seis escravos índios, sendo 
dez homens, vinte e duas mulheres (das quais doze mó~as) e 
quatro sem indica~áo de sexo. Encontravam-se, ainda, no navio. 
esquiles. duas espécies de macacos e duas de papagaios. 265 Nao 
se pode, naturalmente. averiguar de que ardís e promessas se 
Ian\'.OU mao. para atrair os índios a bordo e, depois da partida, 
escravizá-los. Sabemos. entretanto, ser toda aquela atividade 
comercial do tipo dos negócios da Guiné, do qual Las Casas dizia 
pedir a Deus que nem ele. nem seus amigos ou inimigos viessem a 
partilhar. 266 

A ca~a e a pesca contribuíram com a maior parte do sustento 
dos primeiros colonizadores, que viviam em cabanas muito primi
tivas e mandavam seus escravos índios cuidar de ambas, princi
palmente da pesca. 261 Desde o inicio. toda a economia do Brasil 
colonial se baseava na escravidao e assim continuou. 268 

É verdade que os portugueses. como sul-europeus, através 
de muitas gera<;oes um laborioso povo de agricultores, se presta
vam melhor do que quaisquer outros europeus a coloniza~ao dos 
trópicos e subtrópicos. Assim, de fato, existiram no Brasil, nos 
primeiros tempos, camadas da popula~áo inclinadas a trabalhar 
com suas próprias maos. 269 mas, no novo ambiente e sob a influ-. 
encia da mentalidade adquirida na Af rica e na India quanto a 
senh~res e escravos, logo desapareceram esses resquicios de mo
ral, bons costumes e no~áo do dever dos tempos passados. A 
soberba e o horror ao trabalho se generalizaram. Fenómeno 
semelhante ocorria no reino com a transforma~áo operada sob a 
influencia da India. Entre os portugueses livres do Brasil, lavrar 

265. Lopes de Souza: Diario, p. 97-111. Hist. da Coloniz~iio, 11, 333 
e ss., 343-347, com indica~óes de onde éste importante documento já se acha 
impresso. 

266. Las Casas: Hist., II, 257: "trato de Guinea ... ; pero de las ga
nancias que de alli ha habido y hoy hay, ruego yo á Dios que no tenga yo 
parte ni quien bien ó mal me quiera". Madre de Deos. p. 66-67. 

267 . Magalhaes Gandavo: Historia da Prouincia Santa Cruz (Lisboa, 
1858). p. 15, 25-26. 36. Soares de Souza. p. 143 .: pass. 

268. Magalháes Gandavo, loe. cit., p. 16. Id., Tratado, p. 34, 40. 
Revista Trimensal, t. XXI ( 1858), p. 388. Nobrega: Cartas, p. 79, 80. 
Vicente do Salvador, p. 7. 

269. Kunstmann: Münzer, p 355. 360. Barros, I, l. p. 395. Varnha
gen: Nist. Ger., 24 ed., I, 209. Nóbrega, loe. cit., p. 99-100. 
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a terra com suas próprias máos era considerado vileza. senáo 
desonra e vergonha. Com tal mentalidade, é natural que viessem 
a faltar elementos capazes e especializados, em todos os ramos e 
profissoes, que habitualmente cabem a chamada classe média, ªº 
artesao e ao lavrador. A economía doméstica, isolada, do enge
nho ou das fazendas escravistas, preenchia apenas imperfeita e 
incompletamente tal lacuna. 270 

A lavoura come~ou, pois, com os escravos e escravas indíge .... 
nas, que desbravavam o solo para seus senhores vindos de ultra ... 
mar, segundo o rudimentar método nativo. da derrubada e queima. 
Os homens derrubavam a mata, limpavam e queimavam, e as 
mulheres plantavam a mandioca. 27t Os escravos incineravam, 
em fornos, as conchas dos sambaquis de seus antepassados, pro ... 
duzindo cal para os colonos. 272 Mais tarde, os cativos, na sua 
maioria negros, encarregavam-se de todo o trabalho da indústria 
a~ucareira. Esta era a empresa que devia construir o futuro do 
Brasil. Os engenhos das Antilhas espanholas tinham demons .... 
trado o enorme lucro dessa indústria. Depois disso os engenhos 
brasileiros nao tardaram a progredir, atingindo bem depressa uma 
fase de grande prosperidade. P. c ·ardim legou-nos curta mas 
excelente descri~ao de um engenho de a~úcar273 e de todo o seu 
movimento. Ao passo que Nóbrega, por volta de 1550, ainda 
descreve .º País como sendo, em geral. pobre, já trinta anos 
depois, aproximadamente em 1583, ao tempo de Cardim, havia. 
em alguns lugares, até riqueza e luxo, e por toda parte, bem
estar e fartura. Era o resultado da indústria a~ucareira no Norte 
e da pecuária no Sul. Quando os holandeses invadiram o País. 
as Capitanias de Pernambuco e Bahia contavam cento e vinte 
engenhos, com uma produ~áo de quarenta mil toneladas de a~ú-

270. H . Pirenne : Geschichte Belgiens (Gotha, 1899-1913). III, 338-339. 
V . Chauvin et A. Roersch : 8tude sur la vie et les travaux de NicollllS Cié
nard (Bruxelles, 1900), p. 32. M. Philippson: Westeuropa im Zeitalter von 
Philipp 11, ~lisabeth und Heinrich IV (Berlín, 1882), obra principal, p. 292. 
Dialogos das Grandezas, 11, 34: .. a gente do Brazil é mais afidalgada do 
que imaginais", 11, 122. Southey, 11, 637, 647. Wallace: A Narrative of 
Travels on the Amazon and Río Negro (London, 1853), p. 376-378. 

271. von Martius: Zur Ethnographie Amerika's zumal Brasiliens (Leip
zig, 1867), p. 489, 720. Léry: Histoire ávn Voyage (1594), loe. cit., p. 175. 
Joao Daniel: Thesouro. em Revista Trimensal t. 11 ( 1840). p. 343. Han
delmann. p. 57-58. 

272 . Vicente do Salvador, p. .32. 

273. Carlos Pereyra: La Obra de España en América (Madrid, 
[ 1920] )' p. 125-127. Cardim: Narrativa, p. 53-56, 73-74. 
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car.274 Cultivava .. se também o algodao, e a cultura do trigo, 
perto do Rio de Janeiro, dava bons resultados.275 

O convívio dos brancas com seus escravos índios era íntimo, 
e geral a promiscuidade com indígenas ainda livres, cujas terras 
nao se tomaram por conquista e entre os quais os portugueses, 
na maioria dos casos, eram apenas tolerados. Era fatal a in .. 
fluencia recíproca, que, de fato, nao tardou a manifestar .. se. Os 
lusos eram aturados, em parte, grac;as ao temor infundido por 
suas armas de fogo, quando as possuíam, mas principalmente por 
sua vida em concubinato com as filhas da terra, de que faziam 
suas comborc;as, mas que os índios, segundo suas noc;óes e cos .. 
tumes, julgavam normalmente desposadas. 

A cultura européia, como elemento civilizador, como fórc;a 
moral entre pavos primitivos, por toda parte se malogrou, falhou 
sempre. Os silvícolas nada podiam aprender de bom daqueles 
brancas, que nas fronteiras lhes davam as primeiras - e por 
isso mais impressivas - idéias de uma cultura que trazia consigo, 
como inseparáveis companheiros, nos acampamentos, nas marchas 
e no avanc;o terra adentro, a espingarda, a pólvora, o chumbo, a 
cachac;a, um alto grau de imoralidade sexual e perversidades de 
toda a espécie. A seguranc;a e a moralidade foram desapare .. 
cendo ante seu avanc;o. "Sao meio civilizados, e por isso, des .. 
moralizados", eis como, certa vez, Charles Darwin se referiu a 
uma tribo. E, de fato, assim era.276 Os portugueses daqueles 
remotos tempos coloniais trouxeram aos indígenas do Brasil o 
verniz de uma cultura que, como brancas, se orgulhavam em 
ostentar .. lhes. Na verdade, porém, possuíam a mais terrível e 
arraigada selvajaria, pior do que o primitivismo absoluto, do que 
a ausencia completa de civilizac;ao. Desse modo, os indios apren .. 
diam a acrescentar aos seus próprios vícios os desses brancas 
civilizados, ao passo que perdiam bem depressa o que havia de 
belo em seus próprios costumes, e suas nao pequenas virtudes. 
Sem dúvida, nesta influencia recíproca, saíam ganhando os por .. 

274. Soares de Souza, p. 34, 35, 124-151. Dia[ogos das Grandezas, 11, 
23. Cardim: Narrativa, p. 43, 44, 52, 54, 63, 64, 66, 68, 74, 79, 86-87, 101 
e em geral pass. Southey, 1, 318-323, 325. Handelmann, p . 125, 126. 130, 
131. G. Reparaz: El Brasil (Madrid, 1892), p. 32, 33. 

275. Magalhaes Gandavo, p. 20-21. Cardim, loe. cit., p. 94. 

276. Wallace: The Malag Archipelago, 3• edit. (London and New 
York. 1872), p. 594-598. Adriani en Kruijt: De Bare'e--sprelcende Toradja's 
van Midden-Celebes, vol. II (Batavia, 1912), p. 415. Darwin: ]oUt'nal of 
Researches, 2• edit. ( London, 1845} , p. 232. 
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t~gueses ( a~rendiam coisas melhores do que ensinavam) , embota 
tivessem mu1tos o destino de seus descendentes no Amazonas 
C d . - 'd- t' ºE d . em on 1~oes 1 en icas: m vez e introduzirem a civilizara-o 

... " d' B "d ~ euro .. pe.ia , 1z ates, esceram q4ase ao nivel cultural dos silvícolas .. . 211 

Os portugu~ses toma~a~ aos índios o tipo das choupanas, 
0 ~odo de dcon

1 
stru1 .. Ias, o habito de dormir em rede, todos 05 seus 

sistemas. e avoura e os seus métodos de ca~a e pesca.278 Ado .. 
taram a1nda todos os alimentos, bebidas e remédios dos Tupis 
quando bons; alguns portugueses e mamelucos saboreavam até ' 
formigas comestíveis. ( *) Imitaram os indios nos seus muit~: 
modos de_ preparar a mandioca e deles aprenderam 0 preparo e 
conser~a~a~ de carne ~ * peixe pelo processo da defuma~ao. A 
denom1na~ao boucan ( ) origina-se da língua tupí 279 A , · d · s ca .. 
noas, ª- tecn1ca .e r:mar e o hábito de tomar banho pelo menos 
duas vezes P?r dia sao outros elementos tupis que os portugueses 
adotaram, alem da descoberta indígena de proteger-se por meio 
de escudos almofadados de algodao, contra as perigosas flechadas 
dos bugres.280 

Co~o já foi observado na parte relativa a India, 0 governo 
po:tugues recomend~va: f avorecia e estimulava unióes entre portu .. 
gueses e mulheres 1nd1genas. No Brasil, sobretudo os jesuitas 
t~abalhavam eficazmente neste sentido; a Coroa 0 fazia até 

0 sec~Io xy111, principalmente por meio da legisla~ao de Pombal, 
na inten~ao d: c.riar bra~os para o trabalho da Colonia, sem en .. 
f~aquecer a ~atr1a, de escassa popula~áo, com a emigra~áo inten .. 
SlVa. Pelo f1.m da primeira terc;a parte do século XVI, quando 
Portugal se d1spunha a tratar seriamente da coloniza~ao do BrasiJ 
sua popula~áo foi calculada em um milháo cento e vinte e cinc~ 

277. Bates: The Naturalist on the River Amazons 2• edit (Londo 
1864), p, 242, 276--277, 321. I • n, 

278. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., 1, 203-206. Handelmann, p. 57-59. 

3~~~ · .Soares de Souza, p. 167~169, 274. Daniel: Thesouro, 11 ( 1840), f 555 a 345• 111 ( l841) • P· 43. Hist. da Coloniza~§o, 111, 378; ainda em 
G F . d capital e todo o Brasil alimentavam-se exclusivamente de mandioca 
e 4 0~3~)~1 p~ml~~;t~~· f. franz. Sprache und Literatur, vol. LIV, fase. j 

280. . ~oares de Souza, p. 360. Príncipe de Wied~Neuwied: Reise 
~h &asüien (Frankf~rt. a.M., 1820-1821, 8•), 1, 78, 83, verificou ainda 
~ ~aho11F1 rio3A

8
canoas md1genas (tupis) entre os brasileiros. Hist. da Colo-

1UZBfao, , "'1' , 352. 

( *) Refere-se as rainhas aladas da saúva ( "Atta") , conhecidas do centro 
para 0 norte como tanajuras e do centro para o sul como i~ás. N . do T. 

( * *) Trata-se de . uma corrutela de moquém. N . do T. 
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mil habitantes. Ora, com tao reduzido número de habitantes, nao 
podia o País absolutamente dominar a Africa e a India pela for~a 
das armas, pela navegac;áo e pelo comércio e ao m.esmo tempo 
povoar o Brasil, sem que seus colonos se casassem com as mullie
res da terra, ou delas 1fizessem suas barregas, para gerar numero
sa prole. 281 Os portugueses, nao sendo eles mesmos de rac;a pura. 
nem tendo orgulho racial, nao opunham dificuldades nem tinham 
aversáo a relac;oes com indias, através do casamento ou do con
vívio marital com aparencias de casamento. Quanto a filhos 
naturais, absolutamente náo tinham concepc;oes mesquinhas ou 
severas. Nas antigas cronicas portuguesas daquele tempo, men
cionam-se freqüentemente filhos nattirais de ambos os sexos, 
cu ja condic;ao absolutamente nao lhes constituía obstáculo. Reli
giosos e Cavaleiros da Ordem de Cristo punham no mundo mµitos 
filhos naturais. Tomé de Sousa, primeiro governador-geral, foi 
bastardo. No tempo de Mem de Sá, um filho do arcebispo de 
Lísboa foi ca.pitao-mor de uma Capitania. 282 As mulheres indí
genas, por sua vez, ofereciam ainda menos díficuldades. Prova 
mesmo a história de toda a América que as índias 

1 

pr.eferiam nao 
só os brancos, mas até negros aos homens. de sua rac;a. Em geral, 
eram fiéis aos seus maridos bra·ncos. e sao numerosos os casos 
em que, por amor a um europeu e inimigo de sua gente, elas vieram 
a trair seu próprio povo. 283 

Alguns portugueses desposaram índias com todas as formali
dades e segundo o rito da ,Igreja, entre as quais destacam-se 
sobr.etudo m~as como as que já conhecemos pelos es.panhóis, que 
"na sua Pátria sáo de estirpe nobre", princesas tupis. Estas 
princesas tupis e moc;as de alta nohreza. que mais tarde: faziam 
questao de distinguir cuidadosamente seus descendentes mesti~os 
das "bugras vulgares, filhas de vulgaríssimos tuxauas", desempe ... 
nharam papel proeminente no caso dos degredados e primeiros 

Z81. Nobrega: Cartas .. p. 80, 86-88. P. Antonio Pires em Revista 'Tri,. 
mensal. tomo VI ( 1844). p. 100. Annaes Bibl. Nac. R.io de Janeiro, t. 
XXVIII ( 1908), p. 400. Handelmann, p. 283. P. Eckart em von Murr: 
Reisen, p. 593. 

282. Soare'S de Souza. p. 112. Doc. Mem de Sá. p. 115. 
283. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I. 206-208, 246-247. Soares de 

Souza, p. 315-316, 322. Petrus Martyr: De Orbe Novo Decades octo ( Pari
siis 1587). p. 575. Cieza de León: Crónica em Col. Vedia. II, 398 11. 
Ovicdo y Valdés. III. 133-134. Lawson: History of North Carolina (Char
lotte, N.C., 1903) p. 110, I. W . . C. von Eschwege: Journal von .Brasi
lien (Weimar, 1818). I, 126, 132, 162, 204. ótimo exemplo da sensualidade 
das mulheres indígenas é citado por Felix de Azara~ Voyages dans !'Améri-
que Méridionale (París, 1809), II, 75. . 
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colonos e nas árvores genealógicas ·das melhores famílias do Brasil. 
As "bugras vulgares", porém, "filhas de vulgaríssimos tuxauas". 
e de gente ainda muito mais vulgar, eram as maes genealógica~ 
da massa de mamelucos de Sao Vicente e de todas as Capitanias 
do Brasil, limítrofes com terras dos índios. 284 

Assim, enquanto alguns, de. fato, se casavam, outros se ton..
tentavam em arran jar urna ou mais indias com quem se amasia
vam, formando harém maior ou menor:, cujas ocupantes mandavam 
sabiamente batizar pelos religiosos, sempre prontos a faze-lo. Com 
todas essas mulheres, geravam verdadeira multidao ~le filhos. ao 
passo que suas esposas, recebidas em sagradC? enlace cris~ao, 
ficavam esperando em Portugal. De Joao Ramalho, que desposara 
urna princesa índia. Isabel. tendo, sem dúvida. a.inda. tóda uma séri~ 
de amantes, o Governador-Gera1 Tomé de Sousa escreveu ao rei. 
enj ¡r,i de junho de 1553, que tinha tantos filhos, netos. hfonetos e 
demais desc~ndentes.· que este nem se atrevía a dizer. quantos ~rain. 
a Sua Májestade.' Dos casos índividuais docúm~ntad~s .. que re:. 
ve1am os resultados do convíyio de portugueses . e indios, pode 
_citar-se: CO~O exeinplo, a atua~áo oe Utl} homem qu~, com várias 
indias. teve· sessenta filhos, nunca tendo pensado em _Ca$ar-$e-~om 
urna das .harregás. ant~s expulsand'o~a~. quando · delas se fartav~. 
para tomar outras. ·• Assim viveu ele até morrer". Por intermédio 
dos descendentes de Rainalho, o· sangue índio circ~1lava nas veías 
das melhores familias de Sao Vicente, e de Sao Paulo. Já afir: 

' 1 

mamos que o Bras'il portugues .esteve, durante os primeiros .trinta 
anos de sua existencia ou mais, entregue a ·homens que se con
tentavam em ter quatro índias como concubinas e devorar os 
produtos da terra. 285 Quando, em 1549, os jesuítas vieram 
substituir o clero existente, corrupto .e sem valor, e por ordem 
nas coisas religiosas e eclesiásticas, absolutamente em desmaz~lo. 
muito tiveram de lutar ern face dos hábitos de concubinato e de 
manter haréns encontrados entro: os colonos. Os portugueses. 
como já dissemos, tinham mandado batizar todas as damas de 
seu harém "para que o pecado nao fosse tao grande" ("porque 

284. Nobreqa, o . 79, 92. Vasconcello~: Chronica, l. p. 41. Ayres de 
C-azaJ, 11. 252-253. Hist. da Coloniza~lío. TII. 180; 111. Introdu~áo. p. XXX. 
característico para as idéias de Malheiro Días. 

285. Nobreqa, p. 48. 50, 54-55, 79, 80, 86-88. 90, 92, 102, 120. 152, 159. 
Cardim: Narrativa. p. 56. Carta de Pedro Borqes, de 7-2-1550, ao rei 
D. Toao. em Hist. Coloniza~áo, lli, 268, 269. Thomé de Souza, ibid., 111. 365: 
"Tem tantos filhos e netos bisnétos e descendentes delle ho nom ouso de 
dizer a V. A. ". Madre de Deos, p. 30-31. 169-170. WalJace: Amazon. 
p. 209-210. - B. da Silva. Lisboa: Annaes. loe. cit .. 1, 136. Capistrano de< 
Abreu: Descobr., p. 323 ( Joao de Mello da Camara) . 

9 
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o pecado nao fosse táo grandeº). Se os jesuítas, de acordo com 
as exigencias de sua lgreja, lhes tirassem todas as mulheres menos 
uma, as rejeitadas ou despedidas voltariam a mata, as suas tribos, 
para entregar-se de novo ao paganismo, o que seria pecado contra 
o sacramento do batismo. Por outro lado, pecariam contra os 
sacramentos do matrimonio, se deixassem aos colonos todas as 
m ulheres. 286 

Formou-se, assim, durante os primeiros cinqüenta anos de 
sua história, a base da popula~áo mesti~a. ainda boje predominante 
numericamente no Brasil. Nos séculas seguintes, o processo 
continuou, entrando, como terceiro elemento básico, na nova mescla. 
o ·~.egro,. em número cada vez maior. Quando os jesuítas che ... 
garam ao Brasil, em meados do primeiro século,- já encontraram 
a Colonia habitada por uma multidáo de mamelucos, como se 
chamaram os mesti~os, primeiramente ao Sul, depois em · todo o 
Brasil. Ao tempo de Pero de Magalháes Gandavo, ·a -~aior 
parte dos habitantes de . Sáo Paulo compunha-se de mamelucos. 
filhos de conhás, isto é, de mulhe~es indígenas. . astes formaram. 
mais tarde, o núcleo, .e os Guaranis de puro sangue, a massa · ~ 
o grosso das tropas paulistas . que conquistaram o vasto interior 
brasileiro para Portugal. Nem -todos os paulistas eram mamelucos., 
mas' estes eram os mais numerosos e os melhores soldados nos 
efetjvos p~ulistas; muitas vezes capitáes e guias dos devastadores 
exércitos de Sao Paulo, ca~adores de .escravos, eram os verdadei:
ros co~quistad9res 9o interior .do Brasil. , Empreendedores, a~ro .... 
j,P~c.>5,,. .,be~ f amiliari.zados C:OIJl os . há.bitos dos -índios, seus innáos 
.ele ra~a pelo lado. m.atemo, cheios .de, seus instintos e suas ten
dencias espirituais, rijos, res~stentes, sóbrios, foram os melhQres, 
qs . inigualados desbravadores das . florestas da A.mérica · de Sul. 
como o f.oram os coureurs de bois e. bois brúlés, no Canadá •. 287. .. . . . .... ' . . ,. . ' . . 

· D.e· modo semelhante · ao · que se deu no Sul, processou..ise o 
f enomeno da mesti~agem em todo o Brasil. Sangue indígena, 
disse Rocha Pita, · circula nas · veias das niais nobres e abastadas 
família's do País, o que outros coñfirmaram. Guaranis e Tupis 
ao Sul e no Centro, Cariris ao Norte, e, mais tarde, na hacia 
fl.uvial do Amazonas, ta~bém Caraíbas e Aruaques, .fundiram-se 

286. P. Antonio Pires ero Revista Trimens~l, t. VI (1844), p. 102. 

287 ~ Anchieta, 1556, em Annaes Bibl. Nac. Rio de Janeiro, t. 1 (1878), 
p~· , 71, 7.2 e pass., p. 268. M.agalháes ·Gandavo: Hist., loe. cit., p. 14. Id.; 
Tratado, p. 37. H. Staden ( 1557), fol l, 4, verso. Madre de Deos, p. 122 
a 123, 125. Ayres de .Cazal, 1, 235-236. A palavra mamaluco = mesti~o 
é proveniente do tupi, nao da palavra árabe mamlúk. Th. Sampaio: O Tupí 
na Geographia. Nacional, 3' edi~. (Bahía, 1928), p. 95 a 96, 258. 
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em grande escala na popula~áo do Brasil e nela continuam a viver. 
embora o tronco da ra~a tenha desaparecido da superficie da 
terra. No tempo de Spix e Martius, de Poppig, Bates e Wallace, 
a parte principal da popula~áo da hacia amazonica compunha ... se 
de mamelucos, dos quais saíam também a maioria dos religiosos. 
Também na Bahia e em Pernambuco existiam entáo muitos sacer ... 
dotes dessa classe. Entre os sertanejos, Spix e Martius rara ... 
mente encontravam um branco de origem européia, e, mesmo no 
Sul, com sua intensa imigra~ao européia, nas Provincias de Sao 

/ Paulo, Minas, Paraná, e Rio Grande do Sul, segundo Couto de 
Magalháes, ainda pelo fi.m do século XIX, a popula~áo mesti~a 
era mais numerosa do que em geral se acredita. Calculou ... se que, 
em meados do século XI.X, quatro quintos a nove décimos da popu ... 
la~áo total e dois. ter~os d'a popula~áo das Províncias setentrionais 
do Brasil se compunham de mesti~os. 288 

L. F. Ph. von Martius .expos, num excelente trabalho, muito 
apreciado em seu tempo, o fenómeno da mistura de tres ra~as no 
Brasil - a vermelha, a branca e a preta - que, nas camadas 
inferiores da popula~áo, continua, ininterrupta e incontida. Mo·s ... 
trou ~omo, obedecendo a uma lei natural, em cada povo dotado 
de vitalidade, as camadas superiores da sociedade continuamente 
se complementam, revigoram, renovam, revitalecendo-se nas infe .. 
riores, nas mais baixas, sendo, pois, inevitável que, no decorrer dos 
séculas, todas as classes e f amílias acabem atingidas pela mes tita ... 
gem, o que~ como o afirma Martius, absolutamente náo as pre
judica. A _forte corrente imigratória que desde os dias de Martius 
aflui da Europa para o território brasileiro prolongará o desen
volvimento desta íntima amálgama de ra~as, adiará seu resultado 
fin~I. mas nao poderá dete-lo ou impedi-lo. Pela metade do 
século XIX, a popula~áo mestita já era excessivamente grande, 
numericamente dominante, e a mistura já se tornara demasiado 
freqüente ,e muito ~rraigada nas camadas superiores e nas fami
lias que se consideravam e se declaravam · brancas, embora 
tivessem, em parte, boa dese de sangue mesti~o. 289 -aste íntimo 

288 . Rocha Pitta, p. 30-31. Spix e Martius: Reise in Brasilien (Mün
chen, 1823-1831 ) JI, 607, 639-640. Poppig: Reise in Chile, Pero und auf dem 
Amazonenstrom (Leipzig, 1835-1836), 11, 168. · Bates, p. 76, 92-93, 187, 210, 
260, 310-311. Wallace: Amazon. p. 164. Couto de Magalháes: Ensaio, 
p. 467. J. J. von Tschudi: Reisen, 1, 171, 173 ... 175. 

289. Martius: Como se deve escrever a H~toria do Brasil em Revista 
T rimensal, t. VI (1844), p. 381-403, sobretudo p. 382. d'Avezac: Considé· 
rations Géographiques, p. 6-8, referindo-se a esse trabalho: "programme 
magistralement esquissé de Martius". Revista Trimensal., Seg. ser., t. 111 (X]. 
( 1848) , p. 501 : " ... os nacionaes s~o filhos dos Europeos, que alliando-se 
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e absoluto conv1v10 com os silvícolas, semelhante ao estado de 
coisas existente nos demais territórios do dominio portugues, 
como na Africa, em Goa, em Diu, nas Molucas e outras partes 
da Malásia, bem como em Macau, possibilitou aos portugueses 
alcan~ar aquilo que neles tanto se tem admirado como coloniza
dores: a capacidade de imprimir, num curto .espa~o de tempo e 
em extensos territórios, seus costumes, religiáo e idioma aos povos 
bárbaros e selvagens.290 Provavelmente, nao transformaram um 
só indio tupi em homem civilizado e he.m poucos teráo convertido 
em verdadeiros cristáos. ..É mais fácil", disse certa vez um ... , 
experimentado agente de índios entre os Creeks, "transformar 
cinqüenta pessoas em selvagens do que levar um só indio a adotat 
os modos de vida da civiliza~ao ... 291 . O mesmo pode dizer-se 
dos portugueses no Brasil, no inicio da época -colonial. Muitos 
brancos, como sabemos, desceram ao nivel cultural dos Tupis, 
viraram selvagens entre selvagens. Mas seus descendentes mes
ti~os, os mamelucos, tornaram-se portugueses. Com a parcela de 
sangue europeu nas veias. sentiam-se muito acima de seus paren-
tes de lado materno, de ra~a pura. e, durante a evolu~áo do 
processo de cruzamento, eram cada vez mais incorporados pela 
cultu.~a portuguesa. Naq só eles mesm~s. alegando a mistura 
com o sangue de branco que lhes corria nas veias. arrogavam-se 
direitos. e privilégios, mas tamhém suas inú.mera~ pretensóes eram 
reconhecidas, sem ·condi~óes muito severas, pelos . brancos, isto é, 
por aqueles que o t:ram na . realidade e pelos que o pretendiam 
ser. Na época colonial náo era muito difícil, na América Latina, 
um mesti~o tornar-se branco. De acórdo com urna bula do Papa 
Clemente XI. do come~o do século XVIII, já cuarter_ones e 
ochapones ( *) eram contados entre os "hrancos", naturalmente 
só quando batizados. Nao há dúvida de que os portl1'Jueses, 
como veremos, muitas vezes procederam da maneira mais cruel 
para com os aborígines, destruindo tribos inteiras a ferro e fogo, 
ou obrigando-as a refugiar-se para longe. Mas, gra~as ao seu 

com as mulheres naturaes do paiz fizeram procreai;~o. e estas continuando a 
casarem-se com brancas, estáo na quarta e quinta gera~ao, e porseguinte 
mui alvos" . Já na 4' ou 5' gera~áo. portanto, tais mamelucos sao conside
rados completamente "brancos". 

290 . WaUace: Malay Archipelago, p. 425. 
291 . [William H. Simmons:) Notices of East Florida (Charle:Ston, 

1822), p. 76. 

( • ) Quarteiraes eram chamados os individuos com um quarto de sangue 
negro ou indígena e tres quartos de sangue bran<ro ..- filho de· branco casado 
com mestii;a, ou de mesti~o com branca ,......, e oitavóes os que tinham um 
oitavo de sangue negro ou indígena. N. do T. 
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hábito de cercar--se de barregás indígenas, a poligamia, as uniaes 
livres ou sancionadas pela lgreja, nas fronteiras com os territórios 
indígenas, grande parte da popula~áo silvícola f oi salva da des ... 
trui~á.o. Os índios, hoje desaparecidos, extinguiram-se como povos 
de sangue puro, mas seus descendentes ainda vivem na grande 
popula<;áo mesti<;a do Brasil, na qual foram absorvidos por meio 
das mulheres nativas. 

Com razáo, os reis de Portugal, honraram essa popula<;áo de 
mamelucos do Brasil, esses .. filhos de cunhás", aos quai's aqueles 
e a Coroa tanto deviam, reconhecendo a eles e a seus descendentes 
- de quem os soberanos e o Estado há muito se separaram -
absoluta igualdade de direitos com os filhos e filhas da Península. 
Um parágrafo do real decreto de 4 de abril de 1775, acerca da 
equipara~áo dos Caribocas aos brancos, declara que "meus vassa
los do reino e da América, que se casarem com índias desse País, 
nao sofrerao a mínima desonra; seráo, pelo contrário, dignos de 
minha real considera~áo e preferidos nos países onde se estabe ... 
lecerem, para os cargos e atividades condizentes com o nivel de 
sua pessoa, e seus filhos e descendentes seráo capazes e idoneos 
para todo e qualquer emprego, cargo honorífico e dignidade, sem 
que, para isso, ha ja mister de consentimentos especiais". 292 

Na América espanhola, a despeito de certas d~feren<;as 
dignas de nota, reinavam condi<;oes muito semelhantes. Os es
panhóis, que iniciaram o cruzamento das ra<;as, embora em 
número relativamente pequeno perante a enorme massa de 
naturais, eram, assim mesmo, bem mais numerosos do que os 
portugueses. Na América espanhola colonial, foram muito 
maiores do que no Brasil colonial as camadas que se mantiveram 
livres de todo e qualquer cruzamento com gente de cor .. Foi 
tambem em virtude desta propor~áo numérica que os espanhóis 
impuseram mais depressa sua língua e sua cultura. O avan~o 
da cultura e do idioma portugueses foi muito mais lento e muito 
menos profundo, mas processou-se em ex ten sao muito mais vasta. 

292 . Vol. I, p . 501-5D6. Gumilla : E l Orinoco llu$trado, y Defendido 
(Madrid, 1745), I, 83: "de modo. que los Quarterones, y Ochavones se 
reputan, y se deben tener por Blancos". Capistrano de Abreu: Capitulas 
de Historia Colonial (Rio, 1934) , p. 185, Decreto de 4-4-1775: "que os meus 
vasallos deste reino e- d' America que casarem com as indias della n:io ficam 
com infamia alguma, antes se farao dignos de minha real atteni;áo e nas 
terras em que se estabelecerem serao preferidos para aquelles logares e 
occupa~oes que couberem na gradua~ao de suas pessoas e seus filhos e descen
dentes serao habeis e capazes de qualquer cmprego, honra ou dignidade, se:m 
que necessitem de dispensa alguma .. . " 
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lsso aparece mais nitidamente na língua. Embora o idioma es ... 
panhol da América tenha tomado emprestado considerável número 
de palavras a diversos dialetos silvícolas, nenhuma língua indíge
na, em qualquer época ou qualquer colonia espanhola, chegou 
a superar o castelhano como falar corrente. Coisa bem diversa 
deu.-se no Brasil, onde, no primeiro século da colonizac;áo, quando 
os índios ainda eram muito numerosos na regiáo costeira e muitos 
colonos ali viviam com suas mulheres indígenas nas sesmarias, 
se falava tanto tupi como portugues. No século XVlt conta 
Vieira que os velhos se lembram da época em que a língua por
tuguesa na vida cotidiana nao era falacia mais do que a tupi. O 
Govemador Salvador Correia de Sá, em 1660, falava corrente.
mente o tupi e era por isso muito estimado entre os índios. Até 
1727, todos os jesuítas no Brasil tinham de aprender esta língua 
indígena, na qual também faziam seus sermóes. ,gste fenómeno 
apegou.-se a fronteira entre o avanc;o do branco e o recluto do 
indio, com ela se perpetuou, acompanhando.-a em seu sucessivo 
deslocamento do litora) para o interior, embora deixando, ainda 
por muito tempo, seus vestigios nas regióes que percorrera e que 
deixara atrás de si num estado de barbarismo, de meia cultura, 
ou, entáo, de crescente desenvolvimento cultural. Ainda por 
volta de 1694, tóda a populac;ao de Sao Paulo falava o tupi em 
familia, o mesmo se dando no Paraná e mais para o sul, até o 
Rio Grande e imediac;oes do rio Paraguai. No comec;o do século 
XVIII, tres quartas partes da populac;ao do Brasil a inda f ala va 
o idioma tupi, que se tomara a língua ... geral; apenas uma quarta 
parte, falava o portugues. No tempo das grandes expedic;oes 
dos desbravadores, quase todos os sertanistas, cac;adores de 
escravos e garimpeiros falavam a língua.-geral, que naquele tempo 
dominava o País, e davam nomes tupis aos lugares que iam des .. 
cobrindo. A língua.-geral era o idioma das bandeiras. A estas, 
aos sertanistas e mamelucos que as compunham, deve o Brasil 
a maior parte de sua atual nomenclatura geográfica do interior. 
Nas Provincias do Norte, Maranháo .e Pará, a língua portuguesa 
só comec;ou a ser falada de todo em 1755; até entao, todos ali 
falavam o tupi. inclusive os padres nas ~grejas. Assim, durante 
tres séculos, a língua porfuguesa e o tupi. ou língua .. geral, exis.
tiram ao lado urna da outra nas Capitanias e no sertao brasileiro, 
in1fluenciando-se reciprocamente, fundindo-se e cruzando.-se. O 
tupi era a língua doméstica, familiar e corrente dos colonos, e o 
portugues, a oficial, que as crianc;as, mamelucos e também filhos 
de indios, aprendiam nas escolas, mas nao falavam em casa. 
Influenciado pela forte fusáo com elementos indígenas. o idioma 
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portugues nao só incorporava em seu vocabulário grande número 
de termos autóctones, mas também sofria modificac;óes nos modos 
de expressao e na estrutura; transformou.-se num portugues sel
vagem, na "língua portuguesa ba~barizada". Surgiu o portugues 
do Brasil denominado o "falar hrasileiro", que nao se pode chamar 
propriamente um dialeto, sendo apenas produto peculiar ao am
biente brasileiro, com alterac;ao na prosódia e sintaxe, pronúncia 
diferente das vogais, aumento da nasalidade, troca, queda ou 
supressáo completa de consoantes, com extenso emprego do ge .. 
rúndio, diverso do portugues da Península, e com outras caracte .. 
rísticas, tudo como legado da língua tupi. Esta, por sua vez, ao 
lado do portugues, por ela tao influenciado, transformado em 
·· falar brasileiro", era corren te nas sesmarias e foi sendo aos 
poucos alterada. Seu .emprego na boca dos reinóis e o tratamento 
gramatical e eclesiástico, recebido dos jesuítas missionários, trans
formavam o tupi das selvas em "língua.-geral". 

Fenomeno bem diverso, mas muito semelhante ao ocorrido 
na América .espanhola, acima mencionado, deu.-se com a fusáo 
das lín.guas nas colonias lusas do Oriente. Por volta de 1540, 
os portugueses eram senhores das principais localidades costeiras 
da tndia e do Extremo Oriente e dominavam o comércio maríti
mo. Os naturais, que, em grande número, por motivos comer .. 
ciais ou administrativos entravam em contato com eles e deles 
dependiam, adotaram, para seu uso, um portugues corrupto, que 
se tornou a "língua--ifranca" do Oriente, nao só empregada pelos 
europeus em seu intercambio com os indígenas, mas também 
falado ocasionalmente até ·entre europeus de diversas nacionali.
dades. Sste idioma portugues corrupto servia perfeitamente a 
tais relac;oes através dos séculos e, ainda por volta de 1860, seu 
uso se generalizara em lugares como Calecute e Ponta de Gale. 
A numerosa populac;áo mesti~a das costas índicas e do arquipé.
lago servia.-se, sem excec;ao, desta língua portuguesa. como se 
fósse sua língua materna e toda aquela gente de cor, quer oriunda 
de pais portugueses, quer de holandeses, ingleses, franceses <-:_..:. 

dinamarqueses, ainda por volta de 1800, considerava.-se portugue .... 
sa e assim era denominada. 

Enquanto no Oriente, onde a populac;áo indígena era inte
lectualmente adiantada, já tendo atingido, em parte, alto nivel 
moral e cultural, os portugueses, desde o inicio, impuseram s~a 
língua e imprimiram a populac;áo local os trac;os fundamenta1s 
de sua própria cultura, no Ocidente, nas terras \bárbaras do 
Brasil, desceram eles ao nível de um povo caníbal, em contato com 
o qual seu próprio idioma pátrio apenas a muito custo ganhara 
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terreno, vencendo lenta e penosamente, numa luta que, até hoje. 
quatrocentos anos mais tarde. ainda nao terminou. 293 

Estamos muito bem informados acerca dessas tribos tupis, 
pertencentes a familia lingüística tupi .. guarani, que m~is con~ri .. 
buíram para formar a populac;ao de mamelucos do Brasil colonial. 
Já nos escritos de Vaz Caminha, Nóbrega, Anchieta .e nas cró
nicas de Damiáo de Góis e Osório, encontramos dados concretos, 
ao passo que Magalháes Gandavo, Cardim, Soare~ de ~ousa. 
Hans Staden, Schmidel, Léry, Thevet, Claude d AbheVIlle e 
Yves d'J;;vreux nos dao noticias pormenorizadas atualmente 
reunidas em boas monográfias. Também as rnigra~óes a que os 
índios foram abrigados pela invasáo dos europeus, já foram 
objeto de estudos. 294 

M ulheres casadas ou moc;as brancas casadouras náo parecem 
ter existido absolutamene no Brasil, nos primeiros trinta e sete 
anos de sua existencia como Colonia, ou existiram em número 
reduzidíssimo. A partir de 1537 ou 1538, comec;aram a chegar 
a Sao Vicente os primeiros homens casados, país de família, vindos 
de Portugal, da Madeira e dos Ac;ores, com o fim de esta~elece~ .. se 
na Colonia fundada por Martim Afonso, mandando v1r mu1tas 
vezes esposas e filhos. Sao os únicos casos .em que ~s relatórios 
da época mencionam mulheres; quando os jesuitas chegara~, ~m 
1549, tam.bém náo encontraram outras. Para os colonos, 1nd1as 
em qualquer número e mo~as mamelucas serviam muito bem como 
companheiras ,e máes de sua numerosa prole. Ante tal estado 
de coisas, Nóbrega propos introduzir mulheres branc~s, ~e Por .. 
tugal, mesmo que fóssem decaídas, contanto que nao tivessem 
ainda perdido toda a vergonha perante Deus e os homens. 295 

Em 1551, a Rainha, Dona Catarina, enviou, por isso a Bahia 
algumas móc;as de iboa ,familia, que ela mesma mandara educar 
num orfanato de Lisboa. Em 1557, Mem de Sá trouxe outra 

293. Friederici : Hilfsworterbuch, p. XV-XVI. R.evista Trimeri:at. t. 
II ( 1840). p. 56. Ayres de Caza!, II, 256, 277. T~eodo:o Sampa1?: ~ 
Tupi, p. XVIII, XIX; p. 1-9. Id., em Revista de Philol~gta e ~e Historra 
t. I (Rio de Janeiro, 1931 ), p. 465-472; p . ex. p. 466: . . . _Ass1m co?1o a 
lingua portugueza nao é mais ·do que um latim que se barban~ou á l~s1taoa. 
assim tambero o "falar brasileiro' ha de· ser o portuguez barbarizad~, a moda 
do Brasil". Clóvis Monteiro: Portugués da Europa e Portugués da América 
(Rio de Janeiro, [1931] ), p. 101-199. Yule and Burnell : Hobson-Jobson, 
New edit. (London, 1903) p. XVIII-XXV. 

294. A. Métraux: La Civilisation Matérielle des Tribus .Tup~-Guar~ni 
(París, 1928). Id., La Religion des Tupinamba (1928). Id., Migrations His
tbriques des Tupi-Guaraní (París, 1927). 

295. Madre de Deos. p. 39-41. Nobre-ga: Cartas, p. 54, 79, 92, 98, 99. 
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leva de órfás portuguesas. Estas mo~as nao tardaram a casar .. se, 
fazendo bons partidos. Constituíram, com seus filhos, o tronco 
genealógico da popula~áo crioula do Brasil, que assim veio a for .. 
mar .. se cinqüenta a sessenta anos mais tarde que a das colonias 
espanholas. 296 Todavia, o contraste .entre esses portugueses 
nascidos no Brasil, os mazombos. e os filhos do reino ( fühos do 
reyno ou reinoes) , nao se fez esperar mais, nem teve outra origem 
e, no fim, outras conseqüencias, do que as que teve o alheamento 
recíproco surgido além das fronteiras espanholas entre criolos e 
gachupinos. 297 

Como já explicamos, invasoes levadas a cabo por outras ·na~oes 
e os perigos daí resultantes, tanto para a Colonia, como para a 
seguranc;a da navega~áo indiana, obrigaram Portugal a voltar a 
sua atenc;áo para o Brasil, abandonado a sua sorte durante trinta 
anos. Martim Afonso de Sousa, tendo como auxiliar seu irmao, 
Pero Lopes de Sousa, partiu com urna esquadra em defesa da 
colonia ameac;ada, com o fito de expulsar os inimigos que porven ... 
tura já se tivessem fixado na costa, e de iniciar seriamente a 
colonizac;áo do Brasil. Serviu-lhe de modelo o já mencionado 
sistema medievo .. feudal de donatarias, introduzido na Madeira e 
nos Ac;ores, onde o clima, a terra virgem e o trabalho assíduo dos 
portugueses ali estabelecidos, satisfeitos com o sistema, logo deram 
as ilhas, até entáo despovoadas, o aspecto de pedac;os tirados a 
terra lusitana. Em companhia de Martim Afonso. partiram vários 
filhos de boas famílias, atraídos pelas riquezas e tesauros que os 
espanhóis tinham encontrado na América. Alguns voltaram 
decepcionados, mas outros ficaram e fundaram a .estirpe de aris .. 
tocratas do Sul, que sempre se esforc;aram por manter seu sangue 
livre de cruzamentos com elementos de cor. As colonias agríco .. 
las fundadas por Martim Afonso, em 1532, em Sao Vicente e 
Piratininga, pelas quais continuou a zelar como donatário, enviando 
de Portugal novos colonos, plantas e sementes, foram as primeiras 
colonias regulares de Portugal no Novo Mundo. 29s Martim 

296. Soares de Souza, p. 114-115. Doc. re!. a Mem de Sá, p . 2, 3. 9, 
25. 37, 58. 66-67. 

297. Varnhagen: Hist. Ger., 2• ed., l. 207; o termo creoulo, crióulo 
no Brasil designa apenas filhos de negros africanos nascidos no país; sua 
significa~ao contrasta pois com o criollo espanhol. Capistrano de Abreu em 
R.evista do Instituto ... Pernambucano (Recife, 1904), t. XI. 570, 571. Han
delmann, p. 689~691. Accioli de Cerque·ira: Memorias Historicas e Políticas 
da Provincia da Bahía (Babia, 1835-1837). l. 124. 251. Príncipe de Wied, 
loe. cit .. I. 27. Spix e Martius, 11, 839-840. 

298. Madre de Deos, p . 28, 41-65. Varnhagen em Revista Trimensal, 
t. V (1843), p. 234. Handelmann, p. 41-42. Hist. Coloniz~áo, 111, 99. 169-
170. d 'Avezac: Considérations, p . 30-31. 



GEORG FRIEDERICI 

Afonso e seu irmao, Pero Lopes, gozavam de boa reputa~ao no 
Brasil, nao angariando, no .entanto, tal renome no seu segundo 
campo de atividade, na India. Merece crédito, por conseguinte, 
a acusa~ao dos franceses, segundo a qual o último teria praticado 
u m crime dos mais monstruosos. 299 

A viagem de Martim Afonso pode qualificar-se de expedi~ao 
preparatória ou de vanguarda do empreendimento geral, sendo 
seguida, alguns anos depois, por grandes contingentes de colo
nizadores. A Coroa, a qual faltavam os meios e, sem. dúvida, 
também o desejo de colonizar litoral tao extenso, imitou o pro
cesso espanhol, isto é, deixou a iniciativa privada os trabalhos 
de monta e o ónus da empresa. Diversos fidalgos, além de outras 
pessoas abastadas e de elevada categoria social, puseram-se a 
disposü;ao, juntamente com sua fortuna, feita na India. Contudo, 
a perspectiva de ingressar no rol dos donatários e ajudar, assim, 
a construir, na América, um novo Portugal nada tinha de atra ... 
ente para um só membro da alta nobreza. Apresentaram-se, 
porém, homens da pequena nobreza, com experiencia adquirida 
na India, acostumados a viver de conquistas, que introduziram 
os métodos administrativos do O·riente na Colonia ocidental. O 
esquema de coloniza~ao já aprovado nas ilhas do Atlantico, que 
veio a ser adotado, .era de estrutura e caráter absolutamente me ... 
dievais, ·Como o eram, igualmente, o espirito e os métodos de toda 
a coloniza~ao portuguesa, iniciada na primeira ter~a parte do 
século e que continuava baseada nas tradi~óes daquele tempo. 
Toda a faixa litoranea brasileira, de 1 º 30' de latitude sul (angulo 
noroeste da grande baía de Maranhao) até 27º 30' de latitude sul 
( ilha de Santa Catarina), foi dividida em quinze partes, na maio
ria com um comprimento de aproximadamente trezentos quilómetros 
( com mais exafidao, duzentos e noventa e seis), medindo algu
mas cerca de cento e setenta e oito quilómetros. Presumía-se 
que a linha demarcadora, segundo o Tratado de Tordesilhas, 
cruzasse a costa nos citados pontos geográficos. A Provincia 
de Sao Pedro, criada mais tarde, - em linhas gerais, o atuaJ 
Estado do Rio Grande do Sul e a parte meridional de Santa 
Catarina - , nunca foi, por isso, efetivamente capitania perten
cente a um senhor feudal. 300 Pretendia-se tra~ar linhas parale ... 

299 . d'Avezac. loe. cit. , p. 24, 25, 95. 193-194. Ch. de la Ronciere, 
loe. cit., III, 281-282. Lope'S de Souza: Diario, p. 93-95. Os jesuitas, aliás. 
afirmam que também na Asia ele revelou qualidades excelentes; Vasconcelos, 
p . ex., diz: "Martim Affonso de Sousa... que depois foi Govemador na 
India, levou comsigo pera ella o grande Apostolo do Oriente, o Santo Padre 
Francisco Xavier. e nella obrou cavallarias dignas de historia". Chronics, 
I. 40. 

300 . Fernandes Pinheiro, loe. cit., p. 32-33. Mais tarde, quando Por,. 
tugal se tornou mais empreendedor e arrojado na América, a Espanha estava 
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las aos círculos de latitude, das extremidades desses quinze 
trechos de costa, em rumo oeste, pelo interior adentro, até 
cruzarem a linha de demarca~ao, ou seja, o limite ocidental do 
Brasil portugues, albsolutamente desconhecido, impossível de se 
estabelecer com os meios de que se dispunha naquele tempo. A 
extensáo de terra situada entre a costa, a linha de demarca~áo, e 
as duas divisas leste-oeste, devia formar uma capitania, tendo a 
testa, em posi~áo quase inteiram.ente autónoma, o donatário, senhor 
feudal .empossado pelo rei, na qualidade de Gráo-Mestre da Ordem 
de Cristo. .Eram quinze Capitanías ao todo, mas houve apenas 
doze donatários, pois Martim Afonso e Pero Lopes receberam 
mais de uma, como feudo, em recompensa de suas realiza~<>es na 
primeira empresa. 

Descrever a sorte dessas Capitanias, que nos anos 1534:-1536 
receberam suas cartas de doa~ao e cartas de forat ainda existentes, 
e sobre as quais estamos em geral bem informados, compete a 
História do Brasil. Apenas seis foram mais ou menos coroadas 
de exito; nas demais, a tentativa falhou. Mais cedo ou mais tarde, 
todas voltaram a posse da Coroa, por caducidade ou compra. 301 

As propriedades coloniais instituidas um século mais tarde na 
América do Norte britanica, em Maryland, Nova Jérsia orienta) 
e ocidental. Pensilvania e Nova Jorque, sob a dire~áo do D.uque 
de Jorque, e também em Nova Gotemburgo, para Johan Printz e 
seus descendentes, 302 tem certa semelhan~a com as Capitanias do 
Brasil. Faltava-lhes, no entanto, o pronunciado caráter medievo ... 
feudal destas, nas quais o povo ficava a merce dos senhores, sem a 
mínima prot~ao, quando estes abusavam do ilimitado poder 
outorgado pelo reina Metrópole distante. Esta era sua tendencia 
geral, sobretudo quando se tratava de velhos indianos. portugueses 
que haviam servido no Oriente. Igual diferen~a se notava tam ... 
bém na administra~áo municipal, que efetivamente existia na 
Capitania, mas que era tudo, menos independente. Os municí..
pios possuíam, como em Portugal, autonomia administrativa e 

saciada de colonias e mais transigente em virtude da uniáo dos dois paises, 
e a incapacidade de estabelecer-se longitudes geográficas continuava a 
mesma, os portugueses, sobretudo no Brasil, afirmavam que a linha de demar,.. 
ca~fio ia da margem setentrional do estuário do Amazonas até a baía de 
S. Matias na Patagónia. Soares de Souza, p. 17. 110. 

301. Magalháes Gandavo: Hist., p. 8-12. Soares de Souza, p. 16-27 
32, 33, 37, 51-53. 56-57, 64, 65, 72-77. 86-89. 95-98. 112. Varnhagen: Hist. 
Ger., loe. cit, 11, 131-185. Hist. Coloniz@f§o, 111. 169-170, 175 a 176. 182-184, 
348 .. 349. d'Avezac: Consid., p. 29-33. 198-200. 

302 . Th. W. Balch em Proced. Amer. Antiquarian Soc.. New serles. 
vol. 24, p. 314 (Worcester. Mass .. 1914). 

\ 
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direito de suf rágio. Cada vila contava seus v~re~d.ores,. u°:1 ~u 
dois juízes ordinários, procurador e demais func1onar1os distrita1s. 
Havia ainda a Casa do Conselho e o Pelourinho (a picota espa
nhola e o pülory ingles ). Mas a autonomia era apenas co~di
cional, pois a carta de doa<;áo •facultava aos senho~es feuda1s o 
exame prévio das listas de candidatos a postos el~tivos e ? e~
prego do veto, proporcionando-lhes, assim, me1os. d~ influir 
poderosamente na escolha dos funcionários ~unicipais. Para 
salvaguardar seus direitos e rendas que lhe cabiam, a .coroa -
como fazia a de Castela em suas possessoes americanas -
mantinha quatro funcionários permanentes junto ao dona~rio: o 
almoxarife, o contador, o feitor e o provedor: correspond1a~03 ao 
tesorero, contador, factor e veedor na América espanhol~. . 

Muitas .e acerbas tem sido as críticas feitas as Cap1tan1as, 
mas, seja lá como for, o povo brasileiro muito. ~ ~las deve. Sem 
elas e seus governos locais, com poder quase 1hm1tado, os portu
gueses jamais teriam conseguido dominar os franceses. 

O sistema das Capitanias, porém, nao deu ao Brasil admi
nistra<;ao conjunta, coordenada e metódica, de ~aneira que 
a Corca se viu, finalmente, compelida a tomar o gov:erno em suas 
próprias maos, o que fez, enviando, em I_.?49, o real governad~r
geral, Tomé de Sousa . 1;;ste fundou S~o ~alvador. ~a ~ah1a, 
Capital do País, e tentou trazer · ordem a vida admin1~trattv~ e 
social, ao passo que os jesuitas, vindos em sua companhia, faziam 
identicas tentativas quanto a vida religiosa e eclesiástica. Come<;ou 

· d d H · , · d B ·¡ 304 
no ano de 1549 o terceiro perio o a istor1a o ras1 . 

O governador-geral e os jesuítas encont~ar~~ o Paí~ em 
absoluta dissolu<;áo moral, em tal estado de incuria, que estes. 
sobretudo Nóbrega, nao achavam palavras para descrever .º q.ue 
viam. A situa<;áo mais grave parece ter reinado nas Cap.1tanias 
do Espírito Santo, Ilhéus, Itamaracá e Bahia. Duas delas t.1nham-
5e transformado em simples redutos de piratas. Seus habitantes, 
agindo abertamente como contrabandistas e. c.orsários, faziam-se 
ao mar e tomavam inseguras as costas brasile1ras. O estado da 
magistratura era lamentável. Os cargos de juiz eram, em parte, 
preenchidos por sentenciados, que, por crimes infa~antes :m Por
tugal, tinham perdido as orelhas e, indultados, sido enviados.ªº 
Brasil (degredados e desorelhados) . Segu~?º .N~b~~ga e Ca~d~m. 
os portugueses, que ambos sempre chamam cristaos , para d1: ttn
gui-los dos "indios" , achavam-se em nivel moral inferior ao destes 

303. Hande·lmann, p. 48, 677 ~678. Hist . da Coloniza~áo, III. 183 .. 184. 

304 . Soares de Souza, p . 111 -116. 
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• últimos. Praticavam os mais nefandos crimes contra os indígenas, 
cometendo trai~oes, assassinatos e perversidades de toda espécie. 
Em conseqüencia, sobrevinham represálias por parte dos índios 
enfurecidos e indignados, que faziam verdadeiras devasta<;óes, 
Ian~ando-se contra qualquer colono, inocente ou culpado. De 
tódas as a~oes torpes participavam sempre os padres, muitos dos 
quais - as crónicas frisam que eram muitos - , sendo dissipados, 
imorais, bígamos, constituíam desgasto e escandalo para sua Ordem 
e seu País e davam aos silvícolas os piores exemplos. A carta do 
hispo de Sao Salvador ao rei , de 11 de abril de 1554, é, como ele 
mesmo o diz, um só lamento sobre as desastrosas condi~oes reinan ... 
tes na Capital e em todo o País. A moral, a honra e a religiáo 
tinham desmoronado por completo. Os portugueses deixavam 
sua récua de filhos e filhas mesti~os correr a vontade pelo sertáo, 
onde viviam com seus parentes por parte de máe. . A grande 
maioria deles os jesuítas tiveram de ·excluir da paróquia, achan
do-os incapazes e indignos da confissao e vendo que nem se 
incomodavam com ela. Ii um verdadeiro milagre, dizia Nóbre9a1 

encontrar-se de vez em quando um ·que pode ser admitido 
a confissao. 305 

Tudo · continuava na mesma, ou . pelo menos sem melhora 
·sensível, por ocasiáo da chegada de Mem de Sá, que vinha pór 
as coisas ~m ordem, quando, em 1558, Frei AntOnio Blasquez 
desfiava seu rosário de lamenta<;aes. · Quando o novo govema
dor-geral desembarcou na Ba.hia, a Colonia estava desprovida de 
tudo, em vias de passar fome e em constante perigo de destrui~áo 
pelos indios. Os brancos, covardes e imprestáveis para a luta, 
viviam pensando em prazeres, passavam o dia nas mesas de jOgo 
ou perambulavam, ociosos, pelas ruas, "portando-se como se 
fóssem príncipes". Nao queriam trabalhar e apresentavam tOdas 
as qualidades de urna popula~áo decaída, acima caracterizadas. 
Quando os holandeses invadiram o País, reinava ainda o mesmo 
estado de coisas na Bahia e em Pernambuco. Passara apenas o 
perigo de ataque dos indígenas e o País enriquecera neste ínterim, 
gra~as aos seus imensos tesauros naturais e a fertilidade do solo, 
amanhado pelo bra~o escravo. Essas condi~oes mantiveram-se ou 
se renovaram por toda a história do Brasil colonial, desde o tempo 
em que Vieira veio ao País, sendo por ele encontradas nas Capita-

305 . Nobrega : Cartas, p. 56, 77, 78. 90. 129-131, 144, 147-150. 170 
e pass. Revista Trimensal. t. V ( 1843) ,· p. 328-329, 437. Cardim: Narr., p. 33. 
Ann. Bibl. N ac. R.io de Janeiro, t . XIX (1897) , p. 77. Varnhagen: Hist. 
Ger., loe. cit ., I, 223-224, 226, 247. d 'Avezac: Cunsidér., p . 32. Hist . Colo-
nizafáo, 111, 268, 368-369. . 
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nias do Norte, Maranháo e Pará, onde perduraram até os dias. 
do império, e, ainda mais recentemente, nos distritos de Min~s, 
nas fronteiras, no Amazonas e seus afluentes. Achavam ... se tao 
disseminadas, com raízes táo fundas e a tal ponto tradicionais, 
vindas ainda dos tempos dos de~redados, que só por me~o ~elas 
pode explicar..-se o quadro sombrio que J. J. von Tschud1, a1nda 
em meados do século XIX. nos tra~a da postura moral de grande 
parte da popula~áo do Brasil. J06 A par disso, surgiu bem cedo 
um grande luxo, sobretudo entre os habitantes da Bahía e Per .. 
nambuco, que haviam .enriquecido, e, princip~lmente, e.ntre as 
mulheres. Fazia ... se grande aparato e ostenta~ao de vestimentas, 
escravos, cavalos, servi~os de mesa, manjares. Viam.-se as 
mulheres, ricamente vestidas, carregadas nas redes pelos escra .. 
vos, rodeadas por um bando de camareiras a seu servi~o. As 
rela~óes com o Oriente bem cedo trouxeram alguns costumes 
orientais, como o uso do café e do chá, entao quase desconhecidos 
na Europa. Na Babia, organizavam-se: torneios e touradas. ~ste 
quadro da deprava~ao e do luxo surgia de nóvo e acompanhav:a 
a fronteira da área colonizada, que se deslocava cada vez ma1s 
terra adentro. No interior do Brasil, .encontramos o luxo colossal 
dos magnatas das minas, com suas coudelarias, luxuosos servi~os 
de prata, tropas de escravos escolhidos, claros, uniformizados, a 
pé e a cavalo. 307 • • · 

Igualmente de origem oriental era o costume qu.e ~erm1tta .aos 
altos funcionários e aos oficiais, dentro de certos hm1tes, ded1ca
rem .. se ao comércio, o que todos faziam, a come~ar pelo próprio 
governador. Viam nas rendas provenientes de suas transa~C>es 
mercantis uma espécie de acréscimo ao salário, que de fato mal 
teria dado para custear a vida numa Colonia tao opulenta. As 
conseqüencias foram as mesmas já verificadas na India: os fun .. 
cionários públicos visavam, em primeiro lugar, obter ~antagens 
para si mesmos, de modo que imperavam a desonesttdade e a 

1 P , · f t · · 3U8 anarquía, mais natura mente nas rov1nc1as ron e1n~as. 

306 . Document. Mem de Sá, p. 2, 3, 9. 116-117. Soutbey, II, 469, 480 
a 481 de acordo com Vieira. sobretudo com Sermoens. t . 111, p. 334: Serman 
do B~m Ladram. Fernandes de Souza: Noticias Geographicas da Capitania 
do Rio Negro (1821) em Revista Trimensal, seg. ser., t . 111 (1848), P· 49~-
500, 502-503. Spix e Martius. l. 302-303. Bates, p. 24. von Tschudi: 
Reisen, 111, 170;175. · 

307. Cardim: Narr., p. 74-75. Soares de Souza, p. 118. 121. 125. 
Dialogos das Grandezas, II, 123-124. Southey, 1, 320, 323-325: II, 657-658. 
A. de E. Taunay: Um grande Bandeirante: Bartholomeu Paes de Abreu 
em Annaes Museu Paulista, 1 (S!o Paulo. 1923), p. 437. 

308. Nobrega, p. 97. Ann. Bibl. Nac. Rio de Ja.neiro t. XXVIII ( 1908) • 
p. 134-136. Ayres de Cazal. l. 251-252. Revista Trimensal t . XII (1849), 
p . 452-453. 
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J á falamos suficientemente no comércio com que o Brasil 
colonial come~ou a vida: falta apenas mencionar, ainda, certa 
forma de comércio, em inúmeros casos de importancia vital para 
o bom desenvolvimento, para a seguran~a. e até. mesmo para a 
subsistencia e estabilidade das Colonias, que é o comércio de 
armas. Quanto a este, a atitude dos portugueses foi identica a 
dos espanhóis. Já o Concilium Lateranense e o Concüium 
Lugdunense tinham amea~ado com q castigo da excomunhao a 
quem fomecesse armas e material bélico aos maometanos, e a 
bula de Nicolau V, Olim tam, de 24 de agosto de 1451, repete, 
em face do perigo turco, a mesma decisáo e amea~a. Da bula 
de Nicolau V, de 8 de janeiro de 1554, destinada ao Infante 
Dom Henrique, consta o perigo de poderem estranhos, .. por ga
nancia ou por malevolencia", levar armas e material de guerra 
aos negros da Africa, como um dos motivos que dispuseram o 
Papa a conceder ao Infante a conquista da Guiné. Nessa bula, 
Nicolau ainda proíbe, mais uma vez, expressamente, mediante 
amea~ de excomunháo, o fornecimento de armas e material bélico 
aos silvícolas. 309 · 

Os r.eis de Portugal, obedecendo as decisóes do .Concilio e 
~o ~a~a e, co1?~ i~acilme?te se compreende, no interesse prÓprio. 
~nstttu1ram pro1b1~oes analogas nas suas colonias, amea~ando os 
1nfratores com pesadas puni~oes. Nos primeiros dias de exis
tencia do Brasil, encontramos a proibi~áo régia de vender anna 
de qualquer espécie aos indios. O regimento de Tomé de S.oosa 
estabelecia pena de morte para os transgressores e doa~ao da 
metade dos bens do condenado, como premio, ao denunciante. 
Esta determina~áo tem sido ratificada no decorrer dos séculos. 
e, se ainda assim ocorreram infra~óes, causando grandes prejuí ... 
zos aos colonos, estas parecem ter constituido exce~áo. 310 Na 
Esp~nh~, até ~ara levar consigo a América as armas de uso pessoal. 
:ra 1nd1spensavel requerer e obter a permissáo régia. 311 Mas 

o melhor dos homens nao viverá em paz, se assim nao o quiser 
o mau vizinho". Como na América Espanhola, também no 

W 
3~. Magnum Bu!larium Romanum, loe. cit., t. V, p. 105-106, 112. 114. 

appaus, loe. cit., p. 125, 244, 281. Peschel: Zeitalter, p. 20-21. 

310. Cartas de Albuqueorque, 11. 282. Hümmerich: Quellen. p. 127. 
~pes de Souza: Diario, p. 100 ( 1511). Hist. Colonizsfáo, Ill, 348. Revista 
.l rim., t. V (1843), p. 298...299; t XII ( 1849), p . 450. Ann. Bibl. Nac. Río# 
t. XXVII ( 1908), p. 123. 

311. Antonio de Ulloa: Noticias Americanas, (Madrid, 1792), p. 270 ... 
271. A. de Morga: Sucesos, loe. cit .• p. 31 - Cartas de Indias (Madrid, 
1877, p. 285. 
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Brasil eram os estrangeiros - franceses, holandeses e ingleses 
.- que supriam os indios de armas de fogo, prejudicando os por
tugueses. Dos tres grandes fornecedores de armas aos indios da 
América, os franceses e ingleses - e os anglo-americanos, que 
herdaram destes últimos o bom negócio - costumavam acusar-se 
mutuamente, furiosos e cheios de indignac;áo moral, cada vez que 
tais fornecimentos de armas iam beneficiar silvícolas de seus pró
prios territórios. Nunca, porém, hesitaram ou consultaram a 
-consciencia, ao armarem aborígines em territórios dos outros, 
sempre que com isso fizessem bom negócio. Durante quarenta 
anos, os franceses supriram os Tamoios. da baía do Rio de Janeiro 
com armamentos de toda espécie, inclusive armas de fogo; traziam 
armas para Trindade e Guiana e, no século XVII, de lá para os 
habitantes do rio Negro. 312 Nos séculos XVII e XVIII, os 
holandeses levaram armas a Guiana, ao Orinoco, rio Branco e 
rio Negro, até o Amazonas; os ingleses mantinham atividade se
melhante, embora seu campo de a~áo fosse mais reduzido. 313 Por 
outro lado, em meados do século XVIII, os portugueses, empe
nhados na cac;a· e tráfico de escravos junto ao rio Negro, fome
ciam armas de fogo a Guiana Espanhola, pelo río Cassiquiare. 
pagando sua mercadoria humana com espingardas. 314 

Os espanhóis, relaxados e indolentes, nao participavam 
deste comércio sul-americano de armas, que se estendeu pelas 
Guianas, rio Branco e rio Negro, indo até o Amazonas, nem lhe 
opunham medidas enérgicas. Embora tal intercámbio nao che
gasse a ter a importáncia histórica alcan~ada pelo comérciq de 
armas na América do Norte, nao deixou de contribuir para que 
os portugueses se expandissem muito além do limite tra~ado pela 
linha de demarcac;áo, a oeste e a noroeste. 

Como já mencionamos, os portugueses adotaram os primiti
vos métodos da lavoura indígena, mandando executar os trabalhos 
por seus escravos. gstes métodos atrasadíssimos, que consistem 
em derrubar, queimar, abrir covas com um pau e abandonar 

3 J 2 . P. Anchieta em Ann. Bibl. Nac. Río. t. 11 ( 1877), p . 82, 92. Col. 
de Document. Inéditos Arch. Indias, t . IV ( 1865 ) , p. 475. Revista Trimens .. 
t . V I (1844) , p . 407, 413. [Maroni:) Noticias Auténticas del Famoso Río 
M arañón em Bol. Soc. Geográf. Madrid. t. XXX (1891) . p . 219. 

313. J. Stacklein: Der Neue W elt~Bott. l fase., I ( Augspurg und 
Gratz, 1728), n9 23, p. 65; III fase. ( 1732~ 1736) , XVII, n9 391, p. 113; IV 
fase. (1748-1755), XXIX, n9 568, p . 108. Noticias Auténticas. XXVI (1889) , 
p . 257-258, 262~263. Gumilla, loe. cit .. l. 198~199. Ribeiro de Sampaio em 
Rev. Trim., seg. ser., t. VI [XIII} ( 1850) p . 256. 

314. C. Fernández Duro: Ríos de Venezuela y de Columbia em Bol. 
S oc. Geográf. Madrid. t. XXVIII ( 1890). p . 160-162. 
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rapidamente o cháo esgotado, transformam-se em lavoura vampí
ric~ e causam fatalmente a destruic;áo das riquezas naturais, quando 
praticados com ferramentas mais aperfeic;oadas, com a maior 
brutalidade dos europeus e com o trabalho escravo organizado. 
As imensas possibilidades de expansáo, num país vastíssimo e 
exuberante, permitem abandonar sem mais nem menos a área 
exaurida, em procura de outra, nova, ainda virgem. As magní
ficas florestas do litoral brasileiro foram assim desaparecendo, sob 
os golpes do machado europeu, vibrado por máos de cativos, no 
afá de desbravar a ferro e fogo nova~ terras para as plantac;oes, 
de satisfazer o comércio de madeira corante e para construc;áo, 
além do consumo de lenha nos .engenhos de ac;úcar. Sao Vicente 
outrora rica, já em 1585 estava pobre e decadente, a terra e o~ 
escravos indígenas gastos e cansados, o porto entupido de areia. 
Por volta de 1600, as matas litoraneas já se achavam praticamente 
destruidas em toda a sua extensáo. A devastac;áo ganhava ter
reno, atingindo uns trechos mais cedo, outros mais tarde, mas 
f azendo-se sentir por tooa parte, geralmente quando já era tarde 
para remediar o mal. O mesmo ocorreu com a abundancia de 
peixes e cac;a. No entanto. estas duas fontes de alimentac;áo 
duraram um pouco mais nas Capitanias do Maranhao e do Pará, 
que delas dependiam. A anarquia e a economia predatória res
surgiam sempre, atingindo, naturalmente, as mais graves propor ... 
~óes nas Provincias fronteiri~as. 315 

Em pouco tempo, os portugueses conheceram o valor das 
plantas nutritivas indígenas e aprenderam a maneira de prepará
las para o consumo. Adotaram-nas em sua cozinha, juntamente 
com seu nome tupi, e contribuíram para que as mais úteis entre 
elas chegassem a Africa e a India, onde se expandiram largamente. 
As plantas mais importantes encontradas no Brasil sao: a mandioca 
(Yuca na língua dos Aruaques das ilhas, nome adotado pelos 

espanhóis ), 316 o milho, 3l7 a batata doce, para a qual os portu
gueses nao empregaram a denominac;áo tupi, aprendendo dos 
espanhóis o nome no idioma aruaque, batata, que se difundiu 
muito, juntamente com a planta; 3 18 há, ainda, o amendoim 

315. Cardim: Narr., p. 107. Dialogos das Grandezas. 11. 36-37. Rev. 
Trim., seg. ser., t. V [XII] ( 1849), p. 170-178. Spix e Martius. 11. 780. 
Vamhagen: Hist. Ger., loe. cit., 11, 731. 

316 . Friederiei: Hilfsworterbuch, p. 59, 104. 

317. Oviedo y Valdés, l. 264 e ss.; 11, 177; IV. 544 e pass.; p. 562, 563, 
569. Las Casas: Hist., 11, 458, 462. 

318 · Friederici em Anthropos. XXIV (1929), p. 469 e ss. 

10 
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( mandubi), muito comum. Cabe~a de Vaca encontrou-o por toda 
parte, até em Mato Grosso. ( *) Os portugueses introduziram 
a planta na Africa Ocidental. 319 Havia, além disso, abóboras, 
várias espécies de feijao, 32º o ananás, cujo nome é originário do 
Brasil, 321 o ca ju (Anacardium), a pupunha, 3:22 que os indios já 
cultivavam, e muitas outras plantas úteis, comuns aos trópicos 
americanos, nao se podendo omitir o algodao. 323 

Por outro lado, os portugueses tem o mérito de haver intro .... 
duzido e aclimatado na América muitas plantas úteis de sua Pátria, 
da Africa e da Asia tropical, embora 1fossem, talvez, neste sentido, 
menos ativos do que os espanhóis, tendo, como é natural, come
~ado mais tarde seu trabalho cultivador. 

Das duas variedades mais importantes de banana existentes 
na América, a comum (Musa sapientium var. paradisiaca), já 
na época ,colonial, era considerada planta da Africa Ocidental, 
vinda por Sao Tomé, julgando-se, porém, que a bacoba ( * *) fosse 
pla~t~ natural do Brasil, ponto de vista defendido também pelos 
hotan1cos, até bem recentemente. 324 Na realidade, porém, os 
portugueses devem ter trazido as duas variedades da Africa. em 
suas frotas da India ou outros navios. tendo-o feíto em época tao 
remota que, mais tarde, já ninguém o sabia ao certo. A banana, 
bem como o seu nome, é oriunda da Guiné; a pacova e seu 
nome, do reino do Congo e de Angola. 325 

319. Hilfsworterbuch, p. 60. Cabeza de Vaca em Col. Vedia, 1, 555, 
566, 580, 582, 587. Jean de Lery: Histoire d'vn Voyage fait en la Terre 
dv Bresil. avtrement dite Amerique (La Rochelle. 1578), p. 216. [G. Pisonis 
et G. Marcgravi: J Historia Natvralis Brasiliae (Lvgdvnvm Bat. et Amstelo
dami, 1648) , 11, Marcgr. p. 37. 

320. Soares de Souza, p. 173-174. 
321. Magalháes Gandavo em Rev. Trim .• t. XXI ( 1858}, p. 391-392. 

Soares de Souza, p. 191, 193-195, 390-391. n' 131. 
322. Hilfsworterbuch, p. 1. 16. Bates, p. 320. 
323. Las Casas: Hist., II, 458. 
324. Magalh!es Gandavo: Hist., p . 18-19. Soares de Souza, p. 179-

180. Bates, p. 326. 

325. Pieter de Marees: Beschruvinghe ende historische verhael van het 
Gout Koninc~rijck ~an Guinea (s-Gravenhage, 1912, Linsch. Vereenig. ) p. 
167-169: o hvro fot impresso pela primeira vez em 1602. Toortse, loe. cit., 
p . 58, e ibid. S. Brun, p. ( 11); 1611 na Angola. G . Friederici em Zeitschr. 
f. franz. Sprache u. Lit .• vol. LVIII, fase. 3, 4 (1934}, p. 147-155: Die 
Banane. 

( *) Mato Grosso é exatamente a regi!o nativa da maior variedade de 
amendoim que se conhece, chamada entre n6s nambiquara ou nhambiquara, 
nome, sem dúvida, proveniente da tribo que a cultivava. N do T 

( **) • • Trata-se da pacova, ou pacoba, como muitos pronunciam (Musa 
aapientium L.) N. do T. 
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Também a cana-de-a~úcar, os portugueses trouxeram-na bem 
cedo da Madeira e das ilhas do Cabo Verde. Em todo caso. 
já era conhecida entre os indígenas, quando Magalhaes aportou 
ao Brasil. em 1519. Mais tarde, parece ter sido comum entre 
os silvícolas, embora sua origem, da Madeira e das ilhas africanas, 
fosse conhecida na colonia. 326 A indústria a~ucareira, que em 
pouco tempo se tornou tao próspera e caracterizou os primeiros 
tempos coloniais do Brasil, só surgiu, porém, como sucessora da 
espanhola. Os espanhóis, ,que tinham trazido a cana-de-a~úcar 
de Valencia as ilhas Canárias, muito cedo a transplantaram para 
a América. Os soberanos católicos esfor~aram-se sobremodo pela 
cultura dessa planta, com cujo plantío em Haiti já Colombo, em 
sua segunda viagem, fizera experiencias bem sucedidas. 327 A 
cultura da cana-de-a~úcar, para fins industriais, come~ou em 1505 
ou 1506. Os espanhóis, que nao saíam apenas em busca de ouro, 
revelaram energía e espirito empreendedor. fundando a indústria 
a~ucareira em Haití e Jamaica. Assim, já em 1515, a primeira 
remessa de a~úcar americano .era enviada de Sao Domingos par(l 
a Espanha. O governo apoiava seus esfor~os, encarregava-se de 
aperfei~oar as instala~oes, de modo que, a partir de 1516. me-· 
lhorava a qualidade do produto. 32a 

Parece, igualmente, que os portugueses, além do Xanthosom.-:i. 
sagittifolium Schott e Xanthosoma edule Schott, ( *) já existen
tes no Brasil e na Guiana, introduziram outra arácea alimenticia, 
a Colocasia antiquorum Schott, o famoso taro dos países da 
mon~ao do sudeste da Asia e das ilhas do Pacífico. Os nomes 
destas plantas - etu e ketu, nas Molucas, talas, tale, talo e 
semelhantes, nas ilhas ocidentais do arquipélago de Sot?-da cor
respondendo ao eddo, edo e taia, taya. tayer, ta yo ( * * ) das 
Américas - .fazem-no parecer muito provável. 329 

326. Pigafetta: Primo Viaggio, p. 16. Soares de Souza, p. 154. Ury 
( 1594), p. 294,295. Handelmann, p. 58. 

327. Bernáldez: Historia de los Reyes Católicos (Sevilla, 1870), 1, 
187. Las Casas: Hist., V, 28-29. Navarrete: Col., I, 377, 378. Petrus 
Martyr: De Orbe Novo Decades octo. ed. Torres Asensio (Matriti. 1892). 
I, 101. . 

328. Oviedo y Valdés, l. 85. 118, 122. 123. 293, 591; III. 53. Cobo: 
Historia del Nuevo Mundo (Sevilla. 1890-1893). 11. 408-410. 

329. Accioli de Cerqueira e Silva em Rev. Trim., vol. V (1849)·. p . 
252. A. de Candolle: Origine des Plantes Cultivées ( Paris, 1883). p. 59. 
F. L. A. de Oercq: Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch lndie 

( *) Trata-se do mangarlto ou mangará-mirim. N. do T. 
( * * ) No Brasil, sao mais correntes as designa~6es de taioba e alocásia. 

N. do T. 
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Os portugueses trouxeram também das ilhas de Cabo Verde 
para a Bahia, por volta de 1550, cócos para plantio, juntamente 
com o arroz e a citada Colocasia. Das ilhas de Cabo Verde 
veio ainda a dioscorea, com seu nome nativo africano, inha
me ( *) ( yams). 330 Outras plantas adventícias, provenientes de 
regi6es subtropicais do globo, desenvolveram-se muito menos nas 
faixas costeiras do Brasil, de clima quente. Contam-se, entre 
estas, videiras, figueiras, romázeiras, laranjeiras, limoeiros, limei,... 
ras e tamareiras. Estas sofriam, sobretudo, com os devastadores 
ataques da saúva, a formiga cortadeira, pior praga da agricultura 
brasileira. 331 No início, quase náo eram cultivados cereais 
europeus: plantava-se, apenas, um pouco de trigo, a fim de se ter 
farinha para as hóstias sagradas da comunháo. O estímulo para 
introduzir e cultivar este cereal. mesmo em regi6es de clima desfa
vorável, partiu da Igreja. Pois esta, embora institui~áo espiritual, 
achava-se tao apegada as coisas materiais, que julgava náo poder 
dispensar, no seu ritual, a farinha de trigo, o óleo de oliva e o 
vinho de uva. Aliás, de modo geral, os portugueses nao tinham, 
como o colono espanhol. amor pelas flores e frutos de sua velha 
e querida Pátria; faltava-lhes espírito empreendedor na horticultu
ra e nas tentativas de introduzir todas as plantas cultivadas na 
sua terra, que fossem úteis e pudessem aclimatar-se. 332 

Nao foram encontrados no Brasil animais domésticos que 
pudessem ter sido tomados aos indígenas. Papagaios mansos. que 
punham ovos em suas choupanas, macacos e esquilos, serviam 
apenas aos caprichos dos colonos. Os animais domésticos do 
Velho Mundo, introduzidos na América portuguesa. vinham quase 
todos das ilhas do Cabo Verde, despovoadas por ocasiáo de sua 
descoberta, a nao ser por enormes bandos de pombas inocentes 
e inofensivas. 333 Em bem pouco tempo. porém, os portugueses 

(Amsterdam, 1904), N 9 847. H. L. Gerth van Wijk: A Dictionary of Plant 
Names, vol. 1 (Haia, 1911) p . 350-351. 1430-1431. 

330. G. Friederici: Die Heimat der Kokospalme em Erdball, ano I, 
fase. 2, p. 71-77. 

331 . Soares de Souza, p. 154-161, 171-172. Bates, p. 9-12, 61. 62, 76, 
188, 415. Accioli de Cerqueira, loe. cit., p . 190. 

332. Dialogos das Grandezas, I, 14-15; 11, 64, 65, 71. 
333. Magalhaes Gandavo: Hist., p. 32. Id., Tratado, p. 39. Ramusio, 

1, fol. 107-108. 
( • ) Em tóda a literatura especializada alemA encontramos a dioscorea. 

da qual há aqui várias espécies, designada por inhame, por analogia com o 
nome africano, yams; entre nós, parém, as espécies deste género da familia 
das dioscoreáceoas sao conhecidas por cará: o nosso inhame é urna arácea, 
Alocasia indica e Alocasia mac:rorhiza. N. do T. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMf:RICA PELOS EUROPEOS 137 

introduziram em todas as ilhas da Africa Ocidental, dos A~ores 
até Sao Tomé e Ano Bom, animais domésticos de tOda espécie, 
gado miúdo e graúdo, aves, cavalos, que se multiplicaram em 
grande número, sobretudo nas ilhas de Sao Tiago e Maio, de 
Cabo Verde. Os expedicionários que demandavam o Brasil aí 
faziam escala, carregavam água, frutos, verduras, carne bovina 
e de tartarugas gigantes. Quase todo o gado vacum e cavalar 
era carregado ali, antes de iniciarem suas viagens oceano em fora. 
Nos ancoradouros de Ribeira e Porto Praia, o gado, sem dúvida 
foi embarcado por meio de barca~as chatas, tal como ainda boje 
podemos observar nos pequenos portos do Algarve e nas ensea
das de Vila Nova de Portimao e de Lagos, ou no cais de Marro
cos. Os animais domésticos, principalmente os cavalos, bois e 
carneiros, sofriam muito com o transporte, pela longa permanencia 
nos navíos; muitos morriam durante a travessia e os restantes 
chegavam semimortos ao destino. Desembarcados e soltos re-, 
cobravam.-se com extraordinária rapidez. Foi, pois, de inestimá-
vel proveito ~ instala~áo do entreposto pecuário de Sao Tiago, que 
reduziu a metade a viagem dos animais destinados a Babia ou a 
Pemamlbuco, poupando aos proprietários grandes prejuízos. 334 Na 
Capitanía de Porto Seguro, devastadores eram os estragos cau ... 
sados por um capim ou· erva tóxica nociva ao gado. 335 Fora disso, 
os animais domésticos importados prosperavam bem. Desde o 
tempo de Martim Afonso e da institui~áo das Capitanías, exten
sas f aixas da regia o costeira foram povoadas por numerosas 
manadas de bois, com alguns cavalos de permeio, de cuja posse 
parti<:ipavam também os jesuitas. O Brasil, no dizer de Cardim, 
todo esperan~as ·no futuro prometedor, já par:ecia um segundo 
Portugal. Todos esses animais descendiam das grandes cria~oes 
de Cabo Verde, ao passo que as primeiras cabe~as de gado, sete 
vacas e um touro, que, por volta de 1 ~54, desceram o rio Paraná, 
chegando ao Paraguai e de lá espalhando-se para o norte, por 
terras do Brasil, eram de origem espanhola, embora tivessem 
também viajado através de território brasileiro e, .em parte, sido 
tangidas por boiadeiros portugueses. Por outro lado, as enormes 

334 . Diogo Gomes de Cintra em Schmeller: Valentim Fernande.z, p. 
38-43. Magalhaes Gandavo: Hist., p. 23. Dampier's Voyages> ed. J. Masefield, 
1, 104-105. Dom Pemetty: Histoire áun Voyage aux lsles Malouines (Paris, 
1770) I, 363. 

335. Cardim: Narr., p. -25. Soares de Souza, p. 65. Em outras regióes, 
em Maynas, no alto Amazonas, as aves domésticas, o gado miüdo e o gado 
grosso sofriam muito com os morcegos hematófagos do Brasil, o que muito 
dificultava a cria~ao de animais domésticos. F. de Figueroa: Relación de 
las Misiones de la Compañía de Jesús (Madrid, 1904), p. 247-248. 
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manadas de bois e cavalos, que mais tarde povoaram os pampas 
de Buenos Aires, Santa Fé e Corrientes, descendiam de rebanhos 
bovinos e cavalares, trazidos em 1569, juntamente com ovelhas e 
cabras, por Juan Torrer de V era y Aragón, a través dos Andes, 
de Charcas para leste. 336 

Cavalos, em grande número, só entraram no País após a 
funda~ao das donatarias. Por volta de 1534, Aires da Cunha, 
comandando urna frota de dez navíos, em viagem para o Mara
nhao, levava a bordo cento e trinta desses animais. Em 1587, 
já dispunha a Capitanía de Pernambuco de quatrocentos soldados 
de cavalaria, contando-se na Babia até quinhentos cavalarianos. 
Nunca, porém, cavalos e cavaleiros desempenharam no Brasil o 
papel relevante que tiveram seus similares na conquista espanhola 
da-América. 337 

O porco europeu e a galinha doméstica difundiram-se rapi
damente. Os indios tecusavam-se a comer carne de porco. con
servando fielmente sua predile~ao pelo pecari e pela capivara. 
Quando o primeiro casal de gatos apareceu no mais remoto sertao. 
em Cuiabá, assolado por terrível praga de ratos, atingiu o pre~o 
de uma libra de ouro. 338 

Como já demonstramos, os portugueses, com o _Infante e o 
reí a frente, foram, durante quase cem anos, inveterados mercado.
res e ca~adores de escravos. No Brasil, tal se evidenciou desde 
o in1c10. O tráfico humano Hgava-se, intimamente, ao comércio 
de pau..lbrasiL como o provam documentos de embarque e de ins.
tru~óes aos navegantes, conservados até hoje. Os indígenas eram 
apanhados a for~a, preados. atraídos a bordo, ha ilusao de urna 
viagem a terra da promissao. Viam depois o solo pátrio desapa ... 
recer ao longe e despertavam, postos a ferros, em duro cativeiro. 
a caminho de Portugal. Nao se hesitava, sequer, em aplicar estra
tagemas como medidas legais destinadas a evitar que os indígenas 
viessem a saber o quanto eram burlados. 339 Os silvícolas presos 

336. Soares de Souza, p. 48-51, 151-153. Cardim: Tratados, p. 1C>4. 
Vicente do Salvador, p. 38, 40. Hist. Colonizaráo, 111. 169. Pedro de Angelis: 
Collecion de Obras y Documentos (Buenos Aires. 1836-1837). vol. I, Rui Diaz 
de Guzman, p . 94-95; fndice, p. XXXIV-XXXV. F. Jarque: Ruiz Montoya 
en Indias (Madrid, 1900), 1, 283-284. 

337. Galvano, p. 188. Soares de Souza, p. 35, 118. 
338 . Soares de Souza, p. 318. Vol. 1, p . 430 e ss. Ayres de Cazal, 1, 

255. 

339. Harrisse: Corte .Real, p. 204 e ss., 209 e ss., 211 e ss. Hist. 
Coloniz~áo, 11, 334, 344, 346. Brandenburger: Nova Gazeta, p. 24, 27, 
108. Madre de Deos, p. 66-67. 
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e escravizados eram "pe~as" - expressao da gíria comercial, oriun
da de tempos antigos, dos mercados de escravos em Lisboa. 
Era~: ainda, qualificados, com eufemismo e hipocrisia, de "res
cates ( resgate), como se tivessem sido comprados. Em todo 

0 
primeiro período colonial, os aborígines, livres e cativos. eram em 
co~ju~to, conhec~dos por "negros". A designa~ao "negro" ~ara 
os 1nd1os do Brasil, sobretudo para os Tupis-Guaranis, de cor bem 
clara, denomina~ao que, ainda no século XVIII, se clava as vítimas 
das ca~adas de escravos, caracteriza a mentalidade dos primeiros 
mercador~s . e co~ono~ portugueses. Signi:fica que estes, ao pisar 
solo bras1leiro, nao VIam em seus habitantes senao objetos, "pec;as" 
?e suas cac;a~as e ?e s~u tráfico. destinadas a trabalhar para 
eles, como faz.1am, ha ma1s de setenta anos, os verdadeiros negros 
~as costas .~fncanas. Um desses escravos índios, "um negro" ou 

uma pe~a , equivalía, no comércio, como pessoa, a urna unidade 
monetária de tantos e tantos cordoes de conchas; valía, no incipi .... 
ente comércio brasileiro, o mesmo que um castor no comércio 
canadense de peles. Termos técnicos embelezadores, que oculta .. 
vam a natureza real dos fa tos, incluíam ... se na linguagem dos mer .... 
cadores de almas! 340 Os portugueses nao viam com bons olhos 
que seus escravos indios fossem batizados ou se casassem cristá
mente: impedindo-o, e~ geral, por todo_s os meios. Suspeitavam 
e tem1am que, pelo batismo, os cativos conquistassem a liberdade 
ou, pelo menos, segundo o costume da Metrópole, o direito de fazer 
parte da familia, nao podendo mais ser vendidos ou dados. Assim 
os infelizes indígenas escravizados, maltratados no corpo ~ 
descurados da alma. mourejavam ao suor de seu rosto, até 
sucumbirem miseravelmente. 341 • 

. _ A exportac;ao de escravos indios para Portugal declinava 
VIs1velmente e acabou extinguindo-se por completo, a proporc;áo 
que aumentava, na florescente Colonia. a procura da máo-de
obra. 

342 
Para satisfaze-la, viviam os portugueses empenhados 

na cac;a e compra de escravos. Estavam sempre entregues a 

fi°· Varnh~gen: Hist. Ger., loe. cit;: I, 219. Gouv~a: Summario, p. 
14, • 69._ ~rd1m: Tratados, p. 93-94: . .. no afan de captivar, ou como 
entlio se d1z1a, de descer indios bravos". e outros trechos semelhantes. Lau
reano de la Cruz . em Saggio di Bibliografía etc. Sanfrancescana ( Prato, 
1879~. p. 298. Juhan: La Perla de la América. Provincia de Santa Marta 
( Par1s, 1854), p. 166. 

3il. P . ~· ~ires em Rev~a Trim., t. VI ( 1844), p. 100, 101. Nobrega, 
P: 159-161. Historia dos Colle.gios, loe. cit., p. 88-89. Leo von Rozmital. loe. 
cit., p. 80. 

342. Puente y Olea: Trabajos, p. 21 e pass. 
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ca~ada humana, diz Reparaz. Todos os indígenas eram ferre
teados como escravos, os homens e mo~os vigorosos labutavam 
nos engenhos de a~úcar, as mulheres iam para as ro~as de man
dioca, milho e batata, as mo~as faziam os trabalhos domésticos e 
serviam de barregás nas cabanas dos colonos. Ao Sul. os paulistas 
encarregavam-se da ca~a aos escravos, no decorrer da qual aca
baram por encontrar ouro, enfeitando com seus despojos, ao 
regressar, a imagem da Santa Virgem de sua Pátria. Canalhas 
transvestidos de sacerdotes eram, muitas vezes, os guias desses 
bandos, presadores de bugres. A pretexto de resgatar, na festa 
do matador, os prisioneiros de guerra destinados a morrer e a ser 
devorados (índios de corda) as "tropas de resgate" percorriam 
o País em vários pontos, ca~ando o gentio, quase mais aniquilado
ras do que os paulistas. Durante duas gera~oes, por ordem do 
govemo, sob sua bandeira e as suas custas, estimularam direta
mente a rapinagem e a ca~a ao escravo em grande escala, deixan
do atrás de si extensas áreas devastadas e despovoadas. Só 
entáo, se reconheceu, em Lisboa, que, para os indios, o menor dos 
males seria devorarem-se mutuamente, sem serem libertados pelas 
.. tropas de resgate", e a institui~áo foi eliminada. Esta decisáo, 
porém, nao foi tomada, senáo quando já haviam sido preados e 
vendidos, publicamente, como escravos, cerca de tres milhóes de 
indios, unicamente da regiáo do rio Negro, segundo provam os 
registros. Para todos aqueles ca~adores de escravos, as leis de 
prote~áo aos silvícolas, da autoriá dos Reis Dom Sebastiáo, Filipe 1, 
Filipe 11, e do Príncipe Regente Dom Pedro, dos anos de 1570, 
1~74, 1587, 1595, 1605, 1609, 1611, 1647, 1652, 1654, 1655, eram 
absolutamente letra morta. Junto as ordens religiosas, designadas 
pela lgreia e p·elo rei para servirem em conjunto ou parcialmente, 
na pessoa de alguns de seus membros, como protetores dos indios, 
estes, como adiante veremos, só encontraram asilo ocasionalmente 
e sob condi~oes, sendo-lhes muitas vezes negada tóda prot~áo. 
Se, pelos padres de uma ordem, eram declarados livres, por terem 
sido capturados em .. guerra injusta", caíam nas máos dos de 
outra ordem, que os escravizavam como aprisionados em .. guerra 
justa". Em parte alguma, os desgra~ados silvícolas podiam estar 
seguros de sua liberdade e de sua vida. Os ca~adores de escravos, 
portugueses e mamelucos, náo respeitavam fronteiras. No vale 
do Amazonas, investiram contra os J urimáguas e outras tribos 
irmás, enquanto os protetores destes, os espanhóis, recuavam e 
falhavam por completo. Por outro lado, se .fugissem para além 
das fronteiras, logrando .escapar aos batedores portugueses, caíam 
nas garras dos espanhóis, .que os nao poupavam. Só nos reces-
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sos inacessíveis da mata virgem, da Hiléia, os índios encontravam 
abrigo seguro. 343 

Seus próprios amigos, os "indios de paz", náo constituíam 
exce~áo. Também entre estes, o seqüestro e as violencias de 
toda espécie causavam o exterminio. 344 Sob a influencia dos 
portugueses, tornavam-se mais freqüentes as guerras entre silvíco ... 
las. Os brancos instigavam-nos a luta, levando-os a se atacarem 
mutuamente. lncompatibilizavam tribos· amigas e ligadas por la~os 
de f amília, e f omeciam armas e víveres a uns para que lutassem 
contra outros. 34s A infame profissáo de pombeiro foi por eles. 
trazida da Africa, como o fora a própria expressáo, oriunda de 
quimbundo. Os pombeiros eram mercaderes de escravos, cuja 
principal atua~áo consistía em fomentar hostilidades entre as 
tribos, para, em .seguida, comprar das duas fac~óes em Juta os 
despojos de guerra, isto é, os prisioneiros de ambos os sexos e 
de qualquer idade, pagando por eles uma ninharia. 346 Quando 
a fome assolava os territórios indígenas, prevaleciam-se dessa 
desgra~a. para assaltar as tribos enfraquecidas,, em vez de ir em 
seu auxilio ( em vez de lhe acodir) . Os infelizes, debilitados pela 
fome, eram preados, carregados em navios e transportados a outras 
Capitanias, onde eram levados aos mercaderes de escravos. I O· 
mais importante destes, desde os primeiros decenios da Colonia, 
até depois de Magalhaes Gandavo, era o de Pernambuco. 347 

343. Reparaz. p. 23. Branco Moniz !Jarreto (1788) em Rev~ Trtm.,. 
t. XIX (1856), p. 50-51. Ayres de Cazal, 1, 314. J. de Laet: Novus Orbis· 
3eu Descriptionis lndiae Occidentalis Libri XVIII (Lugdunum Bat., 1633),. 
lib. XV, cap. 3, p. 546-547. Jofto Daniel: Thesouro, 11 ( 18'40), p. 466 a 
4?1. Relaciones Geográficas de India (Madrid, 1881-1897), t. IV, Apén-
d1ce, p. CXXXV. P. Veigl: Gründliche Nachrichten em von Murr: Reisen, 
P· 53-55, 80-81, 95-96. A. von Humboldt : Voyage dans les Régions Squi .. 
noxiales du Nouveau Continent (París, 1822), VII, 439.-442: VIII, 125-126~ 
Fernande~ Pinheiro em Rev. Trim., t. XVIII ( 1855), p. 130-131. Varnha
gen: Hrst. Ger., loe. cit., II, 322-323, 327-328, 399, 428A29. Southey, II,. 
453.-455, 488A89, 496-497, 603-604. Handelmann, p. 105-110. 244-286. 

344. P. ~ero Rodrigues (1597) em Ann. Bibl. Nac. Rio, t. XX (1899),. 
p. 255, 263: a insaciavel cubi~a dos portuguezes de os fazer escravos" .. 
p. 264. 

345. Nobrega, p. 150-152, 163, 169. Soares de Souza, p. 39, 335. 
Magalháes Gandavo: Hist., p. 63-64. Noticias Auténticas, t. XXX ( 1891 ), 
p. 195. Southey, 1, 389-390. 

346. D. Granada: Vocabulario Rioplatense Razonado, 2• ed. (Monte .. 
video, 1890), p. 117 .. 118. C. Teschauer: N ovo Diccionario Nacional# 2• edit. 
(Porto Alt>gre, 1928), p. 730. 

347. J. Cardim: Do Principio e Origem dos Indios do Brazil (Rio,. 
1881), p. 50. Magalháes Gandavo: Tratado, p. 27. Southey, I, 294-295. com 
boas observa~óes, falando em "compromise between conscience and knavery'~ 
quando trata dos escravos raptados da área de fome. 
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A mais enérgica e poderosa de todas as ordens religiosas no 
·Brasil era a dos jesuitas, gra~as a sua capacidade, riqueza e 
posi~ao influente na Corte de Lisboa. J á ao tempo de Mem de 
Sá, poucos anos após sua chegada, o poder da Ordem era grande 
e aumentava cada vez mais. Arvoravam ... se em paladinos na 
luta contra a escraviza~ao dos indios e contra o tratamento desu.
.mano que estes recebiam dos colonos, embora nao .fossem, eles 
mesmos, irrepreensíveis - nao o eram, de fato, em suas próprias 
a~oes e, muito menos, aos olhos dos colonos, por eles acusados 
- em seu sistema de redutos indígenas, fundamentalmente o 
.mesmo no Brasil, no Paraguai, na alta Califórnia e na Venezuela. 
Aparentemente, os silvícolas, que os jesuitas mantinham em seus 
reclutas, sob o pretexto de protege ... Ios, catequizá ... los e educá ... los, 
·e aos quais davam o nome de administrados eram homens livres. 
Até a terra que lavravam parecía pertencer ... lhes. No Brasil, 
porém, eram, na realidade, servos presos a gleba pela Ordem e 
viviam sob férrea disciplina, como crian~as tuteladas, empregados 
no trabalho pesado da lavoura e dos engenhos de a~úcar, quando 
nao como escravos f riamente explorados. A hora da missa, que 
·Ouviam sem entender, constituía seu único momento de folga na 
longa e dura jornada. O alimento cotidiano, - que eles mesm0s 
tinham de plantar, colher e preparar ..-, urna camisa e uma cal~a. 
eram o único pagamento recebido. O produto de seu suor ia parar 
nas maos do chefe da missao, que o empregava em proveito da 
Ordem e de sua igreja. Surgiram, assim, as ricas propriedades, 
-as famosas fazendas e engenhos de a~úcar dos .jesüitas, denomi ... 
:nados "Patrimonio de Jesus·~. que ju.stificavam os protestos dos 
·Colonos escravocratas, ao apontarem estes redutos jesuíticos como 
imensa.s lavouras, classificando ... os de organiza~oes comerciais que 
tiravam a máo-de ... obra as fazendas leigas, e onde os indios traba ... 
Ihavam em massa como escravos, sem remunera~ao. Queixavam ... 
se de que estas gigantescas empresas agrícolas e industrias da 
lgreja faziam concorrencia ilícita aos estabelecimentos leigos, por 
nao pagarem impostos, como eles, e por. receberem os irmaos da 
·Ordem, além disto, urna prebenda anual, na forma dos dízimos 
eclesiásticos. De hom.ens que pregavam a liberdade dos indíge ... 
nas, exigindo ... a do povo, ma~ que os faziam, por seu turno, tra
balhar c·omo escravos em suas propriedades, nao se · podia esperar 
.atividade eficiente em prol da cessa~ao ou diminui~ao das ca~adas 
humanas. Os paulistas, simplesmente, escorra~aram do País os 
admoestadores. 348 

348 . Branco Moniz Barreto (1788)· em Rev. Trim .• t. XIX (1856), p. 
-49-50. Ayres de Caul, I, 223-224. Varnhagen: Hist. Ger .• loe. cit .• 312-316, 
319. 323, 399, 428. Handelmann·, p. 103-105. 
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Assim, prosseiguiram os descimentos, sem ientrav~ e sem 
tendencias a diminuir, perdurando por todo o longo período 
colonial e, ainda, ultrapassando ... o. Ao Sul, os paulistas e seus 
mamelucos partiam em extensas e devastadoras expedi~oes, a que 
ainda nos reportaremos especialmente, pois 1foram elas que 
devassaram o vasto interior do Brasil. Passando além das 
fronteiras, ao Sul, o sistema s·eguido pelos espanhóis, em suas 
malocas, 349 foi adotado, também, no Centro, nas margens do Sao 
Francisco, nas Capitanías de Pernambuco, Tamaracá e em outras 
regioes. 35° Assumiu caráter sobremodo feroz .e destruidor nas 
Capitanías do Norte, no Maranhao, Pará e em toda a hacia 
Amazónica, onde perdurou. AJi, a {:a~a ao gentío manteve ... se 
através dos séculas, nao sofrendo, praticamente, interrup~ao, até 
a segunda metade do século XIX. Num ou noutro ponto do 
vastíssimo território, encontravam ... se sempre hatedores em a~ao. 
Os anais estao cheios desses episódios, embora, na sua maioria, 
estas obscuras tragédias do sertáo jamais possam ser desvendadas, 
tendo a ocultá ... }as o sombrío cortinado da floresta virgem. Regís ... 
tram-se. aí, as ca~adas humanas no Maranhao e no Pará, das 
quais os sacerdotes partilhavam, como elementos de vanguarda, 
auferindo grandes lucros. No Maranhao .. diz o Padre Vieira, as 
ca~adas, a corvéia e a atua~ao do clero exterminaram, eni trinta 
anos, dois milhoes de indios .. 351 Cita-se, ainda, a .expedi~ao 
portugwesa contra os pacíficos Tapajós, no vale do Amazonas, 
caracterizada por indescritível crueldade e covardia, sob o co
mando de Bento Maciel, o mo~o, filho de um cao sanguinário e 
patife ainda maior, Bento Maciel Parente, estigmatizado pela 
História. D~la nos fala Acuña, ao passo que Manuel Rodrigues, 
embora, em geral, bem informado de tudo, a omite, provavelmente. 

349. Nobrega, p. 56. Arenales: Noticias Históricas y Descriptivas 
(Buenos Aires. 1833), p. 92. nota. 

350. Magalháes Gandavo: Hist., p. 10, 64. Vicente do Salvador, loe. 
cit .• p. 85-86, 93-94, 144. Vale a pena ler como os infelizes indios foram 
presos aos milhares, e, de bra~os amarrados, levados em rebanhos como se 
fossem cabras ou carneiros, para serem vendidos como escravos por uma 
bagatela, sendo esses ca~adores e traficantes chefiados por "hum clerigo. a 
que vulgarmente chamaváo o Padre do Ouro". Christováo de Gouvea: 
Summ., p. 13: Estas cacadas de escravos - diz ele. ao terminar suas expo
si~óes, "sao cousas tao notorias e males tiio sem remedio, que como christiao 
me for~aram a f azer esta le.mbran~a ". · 

351. Henriques Leal:. Apontsmentos em Revista Trim., t. XXXVI. 
par~e 11. ( 1873), p. 298. Southey, 11, 508. Ayres de Cazal. 11. 275-276. Ant. 
Vieira em Rev. Trim., t. I, seg. edi~. (1856), ,p. 160: t. III (1841), p. 50-52. 
Handelmann, p. 142-143. 
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tomado de vergonha. 352 E este estado de coisas continuava, como 
na Africa, mas em escala muito maior. Nunca se deve citar a 
Africa como exemplo de cenário de aniquiladoras e desumanas 
ca~adas de escravos; a primazia cabe, sem dúvida, ao Brasil. 
Poucos escravos eram comprados; na sua maioria, eram preados, 
e, raramente, os portugueses chegavam a levar mais de metade 
deles ao mercado. Os restantes morriam em caminho, em parte, 
por causa dos maus tratos, em parte, pelos .efeitos da mudan~a 
de clima e alimenta~áo. Pelo fim do século XVII, as margens 
do Amazonas, que Orelhana encontrara muito populosas, estavam 
ermas. 353 A grande estrada dos descimentas foi o rio Negro. De 
lá, as persegui~óes ao gentío, através do rio Branco, alcan~avam 
as Guianas, passando pela bifurca~áo do Cassiquiare ao Orinoco, 
e continuavam carregando as canoas pela passagem terrestre do 
Atabapu, até o Guaviare. Por todo este longo caminho, rasteja
vam os rubros batedores, munidos de armas de fogo e, nao raro, 
conduzidos por guias disfar~ados em índios, par~ melhor enganar 
as suas vítimas, enquanto outros bandos devassavam o terreno 
entre o rio Negro e o Japurá. Brancos, mamelucos, govemadores 
e comandantes de postos, sempre levando indios como guias e 
batedores, conhecedores dos rastos, e acompanhados por sabujos 
adestrados na ca~a ao homem, partiam para o sertáo. Nao se 
metiam com os Muras, os Ariquenas e Mundurucus, belicosos e 
equipados para defenderem-se. Faziam suas vítimas entre tribos 

-pacíficas e laboriosas, que, pelo contato com as missoes, a rel!giao 
e a civíliza~ao, haviam perdido os hábitos guerreiros. A malta 
de indios a servi~o dessas bandeiras, assegurava-se, além do salá
rio, o direito de saquear as malocas das tabas assaltadas e apode
rar-se dos míseros utensilios domésticos das vítimas, enquanto os 
brancos e mamelucos acorrentavam e carregavam as "pe~as", a 
carne humana. 3s4 Estas hordas de bandidos nao se detinham 
mesmo ante as missoes jesuíticas espanholas, junto ao Amazonas, 
invadindo-as, como nao recuaram ante as do Guaira, atingidas 

352 . Acuña: Nuevo Descubrimiento del Gran Rio de la Ama.zona.. 
(Madrid, 1891). p. 183-186. Southey, 1, 430-437, 460; 11. 14, 19, 20. 

353. Noticias Auténtic&. t. XXVI ( 1889), p. 269: t. XXX ( 1891). 
p. 234, 382, 384-386, 392, 396-397! '402.-403. Spix e Martius, 111, 925-935. 
Southey, 11, 641.-642. Th. Sampaio: O Tupi, p. VIII-XII. 

354. Not. Auténticas, t. XXVI, p. 263 e pass. P. Veigl em von Murr: 
Reisen, p. 53-5'4. Juliao: Perla. p. 166-170. F. Duro: Ríos, t. XXVIJI 
(1890), p . 159-161. Feroaodes de Souza (1821) em Rev. Trim., 2• ser., t. 
111, (X], p. '425, 444, '468, '474, 489-491. Bates, p. 199, 276, 316. Spruce, L 
355-356. 
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por suas incursóes vandálicas. 355 Mas os portugueses encontra
ram, afinal, o que mereciam: algumas das tribos mais aguerridas 
e belicosas ofereceram-lhes. combate. Tiveram os batedores de 
lutar contra os Muras e os Manaus, comandados por seu heróico 
e vitorioso cacique Ajuricaba, e contra os Jorás do Madeira, que, 
durante anos, com suas flotilhas de canoas, tornaram inavegáveis 
e inseguros o rio Negro e trechos do Amazonas e do Madeira. 356 

Além disso, aquelas ca~adas de escravos, como era fatal, provo
caram, desde os primeiros decenios do século XVI, o ódio selvagem, 
que se alastrou a todas as tribos, até o recesso da floresta, e que 
nao se apagou durante toda a época colonial, persi3tindo por muito 
tempo depois. 357 

Quando os holandeses se retiraram do Brasil, a perversao 
dos costumes entre os portugueses e mamelucos vitoriosos, e, mai.s 
ainda, entre personalidades de maior destaque, ultrapassara todos 
os limites imagináveis. Lan~aram máo de torturas, amea~as e 
coa~ao seqüestrando, assim, os indios da maneira mais ignomi
niosa, embora se tratasse de fiéis aliados dos portugueses, vindos 
do interior para combater os holandeses. Mediante perjúrio, 
violencia, intrigas e ardis, arrancavam-lhes depoimentos contra 
·eles próprios. As leis eram contornadas. e verdadeiras multidoes 
de infelizes eram lan~ados ao cativeiro ou instigados uns contra 
os outros, como dissemos, numa guerra que objetivava, sómente, 
conseguir mais escravos. Os superiores da Ordem dos Francis
canos, do Carmo e das Merces, traindo vergonhosamente seu 
múnus espiritual. tomatam, mentalmente e de viva voz, o partido 
dos ca~adores de escravos, procurando, por meio de palavreado 
inútil, salvar as aparencias e disfar~ar sua má inten~ao. lnter ... 
veio entao, Antonio Vieira, um dos grandes homens de Portugal, 
o Las Casas lusitano do Brasil, que, contudo, náo chegou a altura 
do modelo espanhol, mostrando-se muito menos puro e abnegado 

355. Juan y Ulloa: Noticias Secretas de América (Londres, 1826). p. 
388. Gumilla, l. 368-370. A. von Humboldt: V oyage, VII. 302. 370, 374: 
VIII, 2-3. 

356. Ribeiro de Sampaio, p. 36, 102, 107, 110-112. Gonsalve-s da Fon
seca em Collec~áo de Noticias para a Historia e Geografía das Na~óes 
Ultramarinas (Lisboa. 1812-1826), IV, p. 33. Spix e Martius, 111, 1073. 

357 . Pierre Cri~non em Ramusio, III, p. 358 B. Arenales disse certa 
vez a respeito das malocas espanholas o que vale também para as entradas 
portuguésas: "Las mitas, las encomiendas, y las malocas no se borrarán 
jamás de la memoria de los naturales de la América del Sur, por mas que 
.corran los siglos": loe. cit., p. 92. Varnhagen: Hist. Ger., 1, 210 e ss. tem 
procurado desculpar as cac;adas de escravos dos portugueses e mamelucos; 
.suas exposic;oes, porém. s:io fracas e pouco convincentes. 
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que o grande Bispo de Chiapas, porém, como este, intrépido e 
inflexível defensor dos infelizes indios maltratados. Do púlpito, 
como orador brilhante e homem de verdadeira devo<;ao, inflamava 
e arrebatava as massas. Suas qualidades vem a tona, belas e 
brilhantes, na ora<;áo pronunciada a bordo do navio prestes a 
so<;obrar, apelando para os anjos do Maranhao, no sentido de 
que intercedessem junto a Deus, nao por sua causa nem pela de 
seus irmáos de Ordem ou pela tripula<;ao, mas pelos pobres indios 
do Maranháo, em seu profundo temor de que, com sua morte. 
perdessem a derradeira esperan<;a de reden<;áo. 358 No prim~iro 
domingo da quaresma de 1653, na lgreja de Sáo Luís do Mara ... 
nháo, pronunciou maravilhoso sermáo contra os escravocratas e 
ca<;adores de escravos, com passagens magníficas e comovedoras, 
correspondendo, quase perfeitamente, ao famoso sermáo do domi.
nicano Frei Antonio de Montesinos, na lgreja de Sáo Domingos, 
que levantou a questáo dos escravos indios na América espanhola 
e pos em foco o nome de Bartolomeu de Las Casas. .. Se vossos 
mantos e vossas vestes fessem torcidos", bradou ele para os ca-· 
<;adores de escravos, ··deles verteria sangue ... ". 

A atua<;ao de Vieira no Maranháo e no Pará surtiu, mais ou. 
menos, o mesmo efeito que no caso do Bispo de Chiapas: com 
as leis de prote<;áo aos índios, que conseguiu obter da Coroa, 
atraiu sóbre si o mais acerbo ódio dos desalmados ca<;adores do. 
gentio e dos escravocratas. Seu trabalho, porém, resultou muito, 
menos positivo do que o do protetor espanhol dos índios. Os 
colonos, por tradi<;ao e hábito intimamente ligados a escravatura 
e económicamente dela dependentes, eram, por assim dizer, também· 
escravizados. .Vendo que as novas leis de prote<;ao aos índios,. 
como eram postas em prática, beneficiavam principalmente os. 
jesuitas e a igreja, os do Maranhao e do Pará se rebelaram, em 
1661, apoderaram.-se do Padre Vieira e de todos os seus irmáos 
de Ordem, puseram.-nos em um navio e enviaram.-nos a Portugal 
sem mais delongas e sem que o govemador a isso se opusesse. 359 

Desde .entáo, as ca<;adas de escravos no Brasil continuaram quase_ 
sem interrup<;áo, como já descrevemos. 

Do exposto, ve.-se claramente que, com as enormes propor
<;oes atingid4s pela ca<;ada e pelo tráfico de escravos, a mercadoria,. 

358 . Revista Trimensal. t. VI ( 1844), p. 229-252. Southey, 11. 491 .. 
segundo Vieyra: Sermoens, t. IV, p. 277. Handelmann, p. 346 {Vieira). 

359. Southey, II, 470~71. 474~82, segundo Vieyra: Sermoens, t. XII .. 
p. 31~339; p. 497~98. 502-507, 528-540. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit.,. 
u. 724-726, 733-737, 782. 
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em algumas regioes e em certos períodos, devia ser muito barata 
no lugar de origem, atingindo pre<;o elevado nos mercados, nos. 
pontos de consumo e de procura, pela continua e rápida saída e 
diminui<;áo das reservas. Sabemos, tanto dos primeiros tempos 
como de períodos mais recentes, que, Pº! um homem mo<;o e 
forte e por urna mo<;a, preados ou comprados aos silvícolas, s~ 
clava~, no Sul como no. No~e, "urna faca, um anzol, urna agulha 
ou ta1s bagatelas de cr1an<;a , ou, ainda, um canivete, e que um 
dos magníficos papagaios dos Anapurus era considerado muito 
mais valioso, pois, por um só espécime, tinha.-se de pagar dois· 
ou tres esc.ravos. 360 A riqueza dos colonos portugueses, porém,. 
c~mpunha.-se essencialmente de escravos e media-se pelo número
destes. Entrementes, aos escravos índios tinham-se juntado 05 
negros. A custa do suor e do sangue de índios e negros, eram 
a~rancadas ao solo e transformadas em. moeda corrente as grandes 
nquezas de que já dispunha o Brasil no fim do século XVI. 361 

~ntes que Las Casas propusesse introduzir escravos negros 
n~ Novo Mundo, como trabalhadores, já os portugueses o haviam 
fe1to. Ignora-se, ainda, se foi Las Casas, de fato, o primeiro a 
recomendar a medida, mesmo em Castela, pois, já em 22 de junho 
de 1517, os priores ?e Sáo Jerónimo, em Sao Domingos, aponta
vam ao Cardeal X1menes, como necessidade, a importa<;ao de 
negros bozales para as Indias Ocidentais. 362 A crescente neces
sidade de .escravos negros na América espanhola incrementava 
o. comércio escravista portugues na Guiné e em Angola, gra<;as 
ao. qual,_ aumentavam também, o número de negros no Brasil.. 
Ali, porem, o comércio negreiro só assumiu maiores propor~oes 
no decorrer do século, com a sucessiva extin<;ao dos índios da 
costa. Cresceu, ainda mais, no século XVII, quando Vieira,. 
como outrora Las Casas em Castela, empregava o melhor de seus 
esfor~os junto a Coroa, no sentido de se aumentar a importa~ao 
de negros para substituir os indios. Em Pernambuco e arredores 
já por volta de 1585, havia dois mil escravos negros. A Babia~ 
em 1587, com dois mil portugueses válidos, centava quatro mil 
escravos negros e seis mil .escravos índios. Em 1618, já era con-

.. 36?. R. Hakluyt: Princip. Navigat.. ed. Dent, VIII. 25 ( 1580) ~ 
St?Cklem, loe. cit., Il, fase. XIV. n' 325, p. 73 ( 1725). Magalhaes Gandavo: 
Hüt_ .• p . 3~-3~. Id., em .R.ev. Trim., t . XXI, p. 402. Nas cidades costeiras, 
~r~ •. o 1nd10, por causa de sua maior inteligencia, tinha, como escravo 

omest1co. o valor de dois negr~ de Angola. Toortse, p. 15. 
. 361. Dialogos das Grandezas, II, 123. Reparaz, p. 33. von Tschudi: 

Reisen, l. 106~107. 

IV ~i~:38C1 .º1v· Doc. lnédit. Arch. Indias. I (1864), p. 284. Las Casas: Hist.,,. 
, • • 29-31. 
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siderável a massa de escravos negros nas Capitanias do Brasil, 
tendo aumentado tanto, daí para diante, que, em tres séculos, o 
número de africanos introduzidos no País atingiu o total de seis 
.a oito milhoes. 363 O transporte marítimo fazia..-se com a máxima 
brutalidade e inaudita crueldade. O tratamento dispensado aos 
infelizes cativos era muito pior do que o dos turcos aos prisioneiros 
.cristaos, que tanto encheu de pavor toda a cristandade: fazendo-a 
erguer as maos ao céu, cheia de indignac;ao. Sobre o que se 
,passava nos navios negreiros, que iam do Brasil a Aifrica com 
carregamento de aguardente e voltavam com remessas de negra 
.carne humana, sobre a quase incrível crueldade reinante no comér ... 
cio luso de escravos, sobre os horríveis sofrimentos dos negros 
transportados e sobre os fabulosos lucros dos brancos traficantes, 
possuímos emocionantes relatos. 364 -

Como nas colonias espanholas, ninguém se preocupava com 
.a alma dos es<:ravos negros, com sua cristianizac;ao e seu batismo. 
Quando ocorria a alguém que seus escravos pudessem vir a ser 
batizados, a primeira atitude tomada visava, como já assinalamos, 
impedi ... lo, por suspeita e receio de que esse ato cristáo resultasse 
em benefício do batizando e provocasse a sua libertac;ao. 365 

Quanto ao modo geral de tratar os cativos, todas as provas de 
que dispomos confirmam que os portugueses se comportaram da 
pior maneira possível, ao passo que, nas maos dos brasileiros, os 
·escravos nao tinham motivos de queixa. Com a elevada proporc;ao 
de sangue indígena, os ibrasileiros, sem dúvida, herdaram dos 
s ilvícolas as qualidades mais humanitárias. Como os indios de 
toda a América, os Tupis .. Guaranis e as demais tribos, nas mais 
longínquas regioes do interior, tratavam seus .escravos com 
brandura. Sobre estes, apenas pairava, qual sombria ameac;a, a 
perspectiva de irem ter, um dia, a panela do amo. Quando os 
cativos indígenas nao eram vendidos aos portugueses, mas fica .. 
vam nas tabas, recebiam, em geral, bom tratamento, sendo, em 
parte, considerados membros da familia. 366 Todavia, os h~rro ... 
res da escravatura no Brasil, sobretudo da escravizac;ao do 

363 . Cardim: Narr., p . 73. Soares de Souza, p . 126. Dialo)los das 
Grandezas, I. 56. Reparaz, p. 19-21, 33-34. 

364 . Rocha Pitta, p . 11. Fr. Thomas de Mercado (1569) em Vamha
gen: Hist. G er., loe. cit., 1, 318. Zucchelli: Relazioni, p . 356. Daniel: The
souro em Rev. Ttim., III (1841). p. 46-47. T oortse, p . 13, 15. 

365. Lic. Echagoian em Col. Doc. lnédit. Arch. lnd., I (1864), p. 24. 
von Tschudi: Reisen, III, 133-134. 

366. Id., I, 184-185; 11, 178. G. Friederici em Festschrift Eduard Seler 
( Leipzig, 1922), p. 127. Acuña, p. 119-121. 
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negro durante o período colonial, constituem fato comprovado. 
Documenta..-o uma série de alvarás régios, como os de -1688, 1700, 
1710, cujas repetic;oes, reclamadas a intervalos tao curtos, bem 
demonstram que as determinac;oes legais e as penas estipuladas 
nao surtiam efeito. As mulheres portuguesas sao apontadas como 
as mais cruéis. As disposic;oes régias acusam os senhores de 
escravos das maiores monstruosidades. Segundo tais acusac;oes, 
estes nao alimentavam nem vestiam suficientemente seus escravos 
e escravas, praticavam ... Ihes sevícias brutais e torturas, que cQn ... 
sistiam em mante ... los acorrentados durante muitos anos, em 
gotejar .. Ihes lacre fervente nos ferimentos, em queimar ... Ihes, <;om 
ferrete em brasa, o rosto e o peito, em mutilar .. lhes os membros. 
~m pendurá ... Ios despidos nas árvores, expondo-os as picadas dos 
insetos. Os -servos tentavam vingar ... se de seus algozes, por meio 
de veneno, e procuravam escapar ao cativeiro, fugindo para as 
florestas. 367 Costumavam juntar--se. formando os quilombos, 
aldeias fortHicadas de .escravos fugidos. O de Palmares, no 
Estado de Alagoas, adquiriu importancia histórica, sendo chamado 
a Numancia ou a Tróia Negra do Brasil. Durante quase cin ... 
qüenta anos, os negros ali viveram em comunidades populosas, 
bem. organizadas e independentes. Em 1696, porém, sitiados em 
seus casteles de madeira, após hábil e persistente defesa, em que 
os chefes e o povo se empenharam com heroísmo e denodo, 
sucumbiram ante a suprema~ia bélica e a artilharia de campanha 
dos portugueses. 368 · 

· Destacaram-se, em todo o período colonial e, ainda, no 
século XIX, como apanágio da penetrac;ao e conquista da Amé ... 
rica portuguesa e das rela~oes entre os invasores europeus e os 
povos nativos da terra, a cac;a e a escravizac;ao do índio, antes 
do cativeiro negro e simultaneamente com ele. Na perversidade 
para com os indígenas, os espanhóis nao ficaram atrás dos por.
tugueses. Também eles se entregaram a perseguic;ao do gentio, 
de inicio com mais f reqüencia e menos amiúde nos séculos seguin ... 
tes. Nao se pode, contudo, afirmar constituíssem a ca~a e . a 

367 . Ann. Bibl. Nac. Rio, t. XXVIII ( 1908), p. 193-194. AcciolÍ de 
Cerqueira e Silva: Memorias, p. 144-145. A. Vieyra: Sermoens. t. VI. 
p. 392, 427..-428. Para um jesuita era impossivel dizer mais acerca dessas 
atrocidades. J. B. de Lacerda: De Variis Plantis Veneniferis Plorae Brasi
liensis em Archivo Museu Nac. Río de ]aneiro, t . XV ( 1909). p. 125 a 130. 

368. Rocha Pitta, p. 234~242. Barlaeus: Rerum per Octennium in 
Brasilia et alibi gestarwn ( Clivis, 1660) • p . 407-409). N. Rodrigues: A 
Troya negra em Revista Instituto Archeol. e Geograph. Pe,.nambucano, t. 
XI (Recife, 1904), p. 645-672. 
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escraviza<;ao do índio, proibidas por lei, características dominantes 
da conquista -espanhola na América. 

Além desses atributos principais, as rela<;óes entre portugue
ses .e indios apresentavam outros múltiplos aspectos. 

No início, quando as moradas dos brancas no País eram 
isoladas e esparsas, os portugueses, que, gra<;as ao convívio e as 
unióes maritais, conheciam bem a mentalidade dos índios e com 
eles sabiam lidar, r.etribuíam, a moda indígena, os servi<;os pres ... 
tados, isto é, pagavam-lhes com dinheiro d.e conchas e com fes
tan<;as, de maneira que nunca lhes f altavam trabalhadores. 
Compravam prisioneiros aos índios em transac;óes honestas. 
Martim Afonso, embora combatesse energicamente os Guaianás 
de Sao Vicente onde quer que julgasse necessário e_ os vencesse. 
gra<;as a supremacia das armas, era, em geral, moderado no t:a~o 
com os índios do Sul. Por intermédio de J oao Ramalho e Antonio 
Rodrigues, com seus· muitos parentes e amigos índios e d;s~en
dentes mesti<;os, estabeleceu rela<;óes amistosas com os aborigines. 
Em todas as outras Capitanías, os silvícolas eram maltratados; 
os da de Sao Vicente eram a única excec;ao. De lá, com o auxílio 
dos descendentes mesti<;os dos índios, os mamelucos, partiram os 
desbravadores e conquistadores do vasto sertao brasileiro. 369 

Fora disso, porém, reinavam, por toda parte, as condic;óes 
já descritas para al.gumas regióes do 9rande país. Assim ~ue 
foram aniquilados, em 1558, por Mem de Sá, o poder defensivo, 
a independencia e as armas das tribos tupis lit?raneas, . ~ue, 
pouco atingidas pela cultura crista dos brancas. a1nda restSbam 
galhardamente, assim que a missáo jesuítica 8:briu ?recha~ em 
suas fileiras, até entao compactas, semeando a d1scórd1a e. criando 
divergencias eº contrastes, elas ficaram a merce das investida~,. da 
cupidez e voracidade dos ca<;adores de escr~vos. '.astes v1.v1a~ 
a espera do momento oportuno para perseguir, como ~ anim~1s 
selvagens, todos os que lhes apareciam na frente, genbos e# cr1s
táos, e de marcar com o ferrete do cativeiro quantos lhes ca1ssem 
nas garras. Os índios, completamente desmoralizados, em desas
trosa confusáo, perdiam a cabe<;a e fugiam, desnorteados, das 
regióes invadidas pelos cac;adores de escravos, "como .. os peca
dores fogem da igreja e da confissao e o diabo da cruz , e eram 
chacinados pelos cristaos que lhes saíam ao encal<;o, esmagados 
.. como mosquitos", ou arrastados ao cativeiro.370 

369. Cardim: Do Principio, p. 12-13. Madre de Deos, p. 26-28. 
370. Document. Mem de Sá, p. 127-129. J. Daniel: Thesouro, IIl 

( 1841 ), p. 51, 282-283. Capistrano de Abreu: Capitulos, p. 59-60 . 
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Conforme já mencionamos, eram designados pelos termos 
correntes de "pe<;as" e "negros" e habitualmente chamados de 
.. cachorros" por quantos a eles se dirigiam, e como caes eram 
de fato tratados. Entre os portugueses era provérbio, norma de 
conduta e regra de vida a afirmativa de que os índios precisavam 
de tres pp para viver: o pao, o pano para a tanga e o pau com 
que eram surrados. No dizer de homens valorosos, com autori
dade para julgar, pois ainda o puderam ver com os próprios olhos, 
o tratamento dado aos indígenas, no Brasil, é a eterna e torpe 
mácula, da qual os portugueses nao se poderao remir.371 S ver
dade que a Coroa portuguesa instituiu grande número de leis 
protetoras dos silvícolas, algumas das quais já citamos. Estas 
destinavam-se, de preferencia, aos índios catequizados, tendo 
todas a mesma sorte que as leis espanholas equivalentes, isto é, 
nao eram obedecidas, e seu efeito era nulo. Amea<;avam os in
fratores com severas penas, o que servia unicamente para tomá
las mais ridículas, pois todos os delitos ficavam impunes. Ao 
tempo de Antonio Vieira, e gra<;as aos seus . esfor<;os, apareceu 
urna série dessas leis. Já a rápida sucessao dos decretos, todos, 
em essencia, do mesmo teór, mostra que nao eram acatadas. Nao 
traziam o mínimo benefício aos índios, despertavam o desconten
tamento e a resistencia dos portugueses e mamelucos, e apenas 
beneficiavam os jesuitas, que tinham sido sua for<;a propulsora, 
f azendo-as nascer e tomar vulto. Vendo que os portugueses lhes 
tiravam o fruto de seu trabalho, os indígenas abandonavam as 
ro<;as e retornavam a vida selvagem, evadindo ... se para as matas, 
preferindo cair nas máos de-seus inimigos e correr o risco de ser 
devorados, a sujeitar-se por mais tempo a tirania e a crueldade 
dos cristáos brancas. 372 

Os indios nao eram vítimas sómente das atrocidades relacio.
nadas diretamente com as ca<;adas de escravos. Muitas outras 
se cometiam, a cada passo, contra eles. Através dos séculos, a 

371 . Nobrega, p. 151. P. Eckart em von Murr: Reisen, p. 493. 570 
a 571. von Tschudi: Reisen, 11. 262-263. 

372. Henriques Leal: Apontamentos em Rev. Tt'im., t. XXXVI, parte 
11 ( 1873), p. 138-139. 328: entre 'outras, leis dos anos 1570, 1587. 1595. 
1609, 1653, 1655, 1666, 1680, 1684, 1686, 1688. Ann. Bibl. Nac. Rio, t. 
XXVIII ( 1908), p. 121. Nobrega, p. 97, 120, 129, 130, 152, 158. von 
Eschwege: Joumal, I, 69-75, 104. von Tschµdi: Reisen, 11. 335. Enfor .. 
ma~áo do Brazil ( 1584) em Rev. Trim., t. VI ( 1844), p. 435. Os donos 
de escravos nao permitem que seus escravos índios vao a igreja nem que 
visitem seus parentes cristaos, "donde muitas vezes os Indios por náo tor
narem ao seu poder, fogem pelos matos, e quando mais n:io podem, antes 
se vao dar a comer a seus contrári~.'" 
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medida que as fronteiras se deslocavam, os desmandas ~onti.
nuaram, pois a popula<;áo fronteiri<;a, como descrevem~~· ~ao se 
modificou. 373 Há cartas de pessoas honradas e respe~tave1s dos 
primeiros tempos da coloniza<;áo dirigidas a Dom Joao 111,. que 
narram casos onde transparece tanta perversidade, tanta ba1xeza 
e inominável ingratidáo para com os índios, que instintiv~mente 
nos repugna admiti--las como possíveis. Tais atitudes obr1garam 
os indios a usar de represálias, que, por sua vez, se tran~for-
maram em lutas de conseqüencias desastrosas para os portugueses. 
No trato com os aborígines consideravam--se supérfluos a lealdade 
e 0 dever. Por toda parte, a opressáo e a violencia eram tais, 
que os silvicolas, como o exclama o Conego F ernandes de Sou~a 
em sua veemente acusa<;áo, deviam maldizer o nome do portugues 
e cristáo entre os gentios da mata virgem, junto aos quais se 
refugiavam dos tiranos.374 Temos, em Goiás, ~m exemplo típico 
do que acontecía aos habitantes de urna reg1.ao .ocupada pel?s 
portugueses. A tribo dos Goiás, lago nos pnmeir?s . anos ?P~S 
a descoberta do País, foi tratada de modo infame e perf1do, an1qu1-
lada ou escorra<;ada por Bartolomeu Bueno e seus companheiros. 
As carnificinas entre os índios de Minas Gerais, Espirito Santo 
e Río Grande do Sul, na primeira metade do século XIX, foram 
descritas por Otoni. Aldeias que dormiam tranqüilamente eram 
tomadas em assaltos noturnos por tropas brasileiras; os moradores 
eram massacrados ou escravizados, e, após tao indecorosas vitó-
.rias, os vencedores regressavam com seus troféus de guerra: 
centenas de orelhas e cranios. O massacre de Chivington e outras 
.fa<;anhas sexnelhantes das tropas dos Estados Unidos sao o equi-
valente desses feítos na América do Norte.375 O Govérnador-
Geral Tomé de Sousa, o governador do Maranháo, lnácio Coelho 
da Silva e, sem dúvida, ainda outros empregaram, no Brasil, o 
processo de Almeida, que Damiáo de Góis apontou a execra~áo 
pública: homens de tribos inimigas e prisioneiros de guerra eram 
amarrados a boca de canhoes e estra<;alhados pelo disparo. A 
ferro e fogo, com indiziveis suplicios, os espanhóis arrancavam 

373. von Eschwege, loe. cit., 205, 206. von Tschudi. 11, 262-263. 

37 4. Carta de Pedro de Góis de 29-4-1546 em Hist. Coloniza~áo. 111, 
263. Carta de Pedro Borges, Porto Seguro, em 7-2-1550; ibid. 111, 268-~~9. 
Regimento de Tomé de Souza de 17-12-1548; ibid., 111, 348. A. de V1e1ra 
em Rev. Trim., t. 11 ( 1840), p. 7, 9-10. Soares de Souza, p. 68. Fernandes 
de Souza em Rev. Trim., · seg. ser., t. 111, p. 416, 476-482. 496, 500-501. 
e pass. 

375. P. A. da Silva e Souza ( 1812) em Rev. Trim .. t. XII ( 1849) • P· 
437, 441, 447, 452, 458. B. Ottoni, ibid .• t. XXI (1858), p. 195-198, 200 
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ouro aos caciques, e os portugueses, indios livres as suas tribos, 
para servirem de escravos aos verdugos. 376 Empregavam caes 
adestrados na ca~a ao homem e eliminavam, silenciosamente, da 
f ace da terra, certas tribos que nao conseguiam dominar em Juta 
honrada, frente a frente, deitando nos atalhos e espalhando pela 
mata comida envenenada com azinhavre e pe<;as de roupa dos 
que morriam de variola, sarampo ou escarlatina~377 

A prática muito difundida do recrutamento ilegal e for<;ado 
de indios, abrigados a servir nas fileiras, sem soldo nem rancho, 
o efeito devastador da mudanc;a de clima e de ambiente, a nos-
talgia e depressáo moral dos silvícolas arrancados aos seus pagos 
no sistema de reclutas e aldeamentos, contribuíam para sua mor-
tandade e exterminio. 378 

Procurou ... se explicac;áo para o procedimento dos portugueses 
e espanhóis em suas colonias, para seu modo desumano de_ tratar 
os indígenas. J ulgou--se encontrar a causa, admitindo a ocorren
cia de um fenomeno extremamente complexo e intricado que se 
operaria nos europeus em regioes tropicais. astes passariam por 
profundas modifica~oes fisiológicas e psíquicas, que determinariam 
sua atitude. Esta concepc;áo foi recentemente defendida, com 
insistencia, pelo argentino Juan B. Terán num livro sob vários 
aspectos digno de aten<;áo. Para designar o fenomeno da trans
formac;áo sobrevinda nos trópicos, criou ele, em língua castelhana, 
a palavra tropicalización. 379 

Mas, a maneira de ·Bukle, Terán atribui excessivo valor a 
influencia do ambiente novo, tropical, e superestima as virtudes 
dos espanhóis do século XV e XVI em sua Pátria, que, segundo 
ele, na América, se transformariam em defeitos. Imagina que, 

376. Southey, 1, 431; 11, 470, 601-602. Vieyra: Sermoens. t. VI, p. 
392. 427-428. Handelmann, p. 78. 

377. Nieremberg: Historia Naturae. maxime peregrinae, libris XVI 
distincta (Antverpiae, 1635), lib. ·IX, cap. XXXVIII, p. 174. Ottoni em 
Rev. Trim .• t. XXI (1858), p. 204. von Eschwege, 1, 104-105, 186, 206. 
Spix e Martius, 11, 823. von Tschudi, loe. cit .• 11, 262-263. Malheiro Dias, 
editor da Historia da Coloniza~áo Portuguesa, tem suas opinióes próprias 
sobre as qualidades morais e humanas dos conquistadores portugueses da 
América, que teriam estado em nivel superior ao dos espanhóis e .. ingleses. 
Na 11• parte, t. 111, lntrodu~ao, p. XXV, ele diz textualmente: Dos t~s 
invasores (NB. da América), o portugues foi o mais morigerado e huma~
tário, embora tenha recorrido freqüentemente a violencia como os espanhóis 
e os hritanicos ". 

378. Spruce, 1, 294-295, 306. Daniel: Thesouro, 111, p. 51-52. Stocklein, 
loe. cit .. Il9 fase., XIV, n"' 332, p. 89. Spix e Martius, 11, 804 a 805. Bates, 
p. 313, 317. . [ 7)) 

379. Terán: El Nacimiento de la América Española (Tucuman 192 • 
p. 61: "Esa trasformación es la que podríamos llamar 'tropk'aU.zación del 
blanco'.'' 
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naquela época, reinou o espírito de eras mais remotas, medievais. 
e que, em sua terra, os espanhóis, ao tempo da conquista, foram 
muito diferentes dos do Novo Mundo, exagerando certos tra~os 
do caráter espanhol, como o cavalheirismo, a lealdade ao rei, a 
religiosidade, etc., predicados que teriam perdido na América, sob 
a influencia da tropicalización.. 380 

Nao existe a mínima prova do acerto de sua opiniáo. Os 
espanhóis na guerra contra Granada, na Itália, na guerra dos 
mouros, nos Países Baixos; os portugueses na Africa Setentrional 
e Ocidental e em águas asiáticas, antes mesmo de terem aspirado 
bem o ar dos trópicos e sentido a influencia do Oriente; os ingle
ses na Irlanda; todos provam bem o contrário. Rufino Blanco 
Fombona é explícito e incisivo ao expor a opiniáo, também de
fendida no primeiro volume do presente trabalho, de que os 
espanhóis, na época das descobertas, eram os mesmos de um e 
d.e outro lado do oceano. Os conquistadores, diz ele, eram pura 
e simplesmente espanhóis, aventureiros do século XVI, com todas 
as virtudes e todos os vicios de sua gente. Talvez as virtudes 
diminuíssem, e os vícios aumentassem no longínquo e bárbaro 
teatro de sua atividade e em face da liberdade absoluta, da vida 
desenfreada a que se entregavam e que usufruíam até o máximo, 
sem peias nem medidas, e da impossihilidade de serem responsa
bilizados por seus desmandos. '381 

Como o assunto é importante para o julgamento da penetra~áo 
e conquista da América, como Terán citou os espanhós para fun
damentar sua tese, e como nos dois povos ibéricos as condi~óes 
eram aproximadamente as mesmas, aqui nos apoiaremos só na 
História de Espanha, ao fazermos urna breve análise da questáo. 

Nao há dúvida de que as terras tropicais, de ultramar, todo 
o ambiente e a atmosfera das colonias exer~am poderosa influencia 
sobre p europeu imigrado. Sendo demorada a permanencia, ope
ra-se nele lenta mas fatal mudan~a. correspondente a adapta~áo 
a nova Pátria. Guerras contra pavos selvagens e bárbaros trazem 
consigo o embrutecimento, a maior ferocidade nos hábitos guer-

380 . Teran, p. 59-W, 126 e ss .. 132 e ss., 136~ 137, 144 e ss., 172 e ss .• 
180 e ss. 

381 . Blanco-Fombona: El Conquistador Español del Siglo XVI ( Ma~ 
drid, [ 1922), p. 9~ 10, 230: "Nada de aquello es nuevo entre españoles; 
nada. . . Lo único nuevo es la magnitud de las empresas y la vastidad del 
teatro en que se ponen por obra viejas inclinacione-s; ", p. 270. Na Europa 
e na América, na ldade Média e ao tempo da Conquista. os espanhóis eram 
sempre os mesmos. 
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reíros e um retrocesso ao barbarismo primitivo, há muito, consi
derado extinto, superado. 382 

Nos primeiros séculos das Iutas na península entre árabes 
e espanhóis, quando os maometanos, de mais alto nivel cultural 
e maior instru~áo, tinham, também, a supremacía das armas, rei
nava espírito mais nobre, mais cavalheiresco e humano nos méto
dos guerreiros, do que mais¡ tarde, quando a situa~ao se invertera, 
e os cristaos se tornaram os mais fortes. 383 Por todo o século 
XV, durante a guerra contra Granada, e, ainda, depois dela, 
durante a conquista, das ilhas Canárias, na guerra dos mouros 
e nos Países Baixos, mal se encontram vestigios de cortesia entre 
os espanhóis. Tra~os de cavalheirismo medieval, raros e iso]ados 
sao citados como prova do contrário, mas sem a mínima alusa~ 
ao mundo vulgar e 1sórdido em ·que aparecem. Na realidade, 
causam a impressao de restos de um passado distante, desgarra
dos, deslocados, nada mais sendo que simples ex·ce~óes a confirmar 
a . r~gra. A Chefes e va!1guardeiros inimigos, destacamentos, guar ... 
n1~oes, toda a popu]a~ao civil de cidades sitiadas, homens, mulhe
res e crian~as, que se distinguissem por tfeitos heróicos, resistencia 
e perseveran~a a servi~o de sua Pátria, eram tratados de modo 
especialmente cruel. N enhures aparece um vislumbre de verda .... 
deiro cavalheirismo ou da honra que se presta a uma defesa 
valorosa. Os espanhóis só se portavam com decencia, se a isso 
fossem obrigados. Toda a guarni~ao e os habitantes de Málaga, 
h?me~s, mulheres e crian~as. eram vendidos como escravos, quando 
nao s1mplesmente massacrados. Fazem honra a Víctor Balaguer 

, as palavras acertadas com que definiu a ignominia e a perversi ... 
dade do Rei Dom Femando, que mandou por a ferros, em 
humilhante cativeiro, a Hamet el Zegri, bravo defensor 'do castelo 
de Gibralfaro. A guerra contra os mouros foi conduzida, no fim, 
pe_lo Príncipe Joáo d'Austria, que trazia no peito a medalha da 
V1rgem e na boca a ordem: "Nada de clemencia para com homens, 
mulheres e crian~as! ". Quando Galera caiu, após heróica defesa 
e grandes perdas para os atacantes, mandou chacinar todos os 
habitantes do sexo masculino com mais de doze anos e vender 
os restantes como escravos. Ordenou, pessoalmente. que fossem 
massacradas na sua preseni;a mais de quatrpcentas mulheres e 

382 · Kohlbrugge: Blikken in het Zieleleven van den Javaan en zijner 
Overheerschers (Leiden, 1907). p. 128~129. Macaulay: The History of 
England (Leipzig, 1849, Tauchnitz), 1, 291. G. Friederici : Berittene lnfan.
terie in China und andere Feldzugs-erinnerungen (Berlin, 1904), p. 43-45. 

383 · Prescott: History of the Reign of Ferdinand and Isabella, 11. edit. 
(London, 1858), 1, 11, 123~124. 
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crian~as, só suspendendo a camificina ¡inte os murmurios de 
protestos de seus soldados, que exigiam para si as mo~as e mu-
lheres mouriscas, nao mortas, mas como presas de guerra. 384 

Na Castela do século XV, a trai~áo e os ardis estavam, por 
assim dizer, na ordem do dia. O rei quebrava sua palavra 
empenhada sob juramento, desrespeitava o salvo .. conduto conce· 
dido e o Papa dava .. lhe dispensa. Já nao se podia confiar no 
salvo .. conduto e nas garantias oferecidas, mesmo quando emana .. 
dos do rei. O assassinato a punhal e por meio de envenenamento 
de víveres e po~os, do qual participavam monges e padres com 
aprova~áo do Papa, premios por homicidios e tentativas de 
disseminar a peste bubonica entre as tropas turcas - eis alguns 
dos meios de combate daqueles tempos. Dom J oáo II de Portu .. 
gal mandava seus esbirros e sicários perseguir seus inimigos até 
dentro dos territórios de Castela e da Fran~a. A ignominia, a 
astúcia e o absoluto e imoral desprezo pela palavra empenhada 
e pelos tratados feítos com toda a solenidade contavam .. se entre 
as características da conquista espanhola das ilhas Canárias. 385 

A inabalável fidelidade ao rei, que os espanhóis teriam perdido 
na América, sob a influencia da tropicalización, perde muito de 
seu brilho, se p.ensarmos nos muitos motins, mesmo no exército 
do Gran Capitán, na revolta do Marques do Priego, sobrinho do 
Gran Capitán, contra o Rei Dom Fernando, e na grande revolta 
dos comuneros contra Dom ·Carlos l. Poder.-se-ia ter posto fim 
ao reino mouro de Granada depois da batalha d~ Higuera, se as 
rebelioes contra o rei e a guerra civil náo tivessem dividido Castela 
até 1481, tornando-a incapaz de grandes empreendimentos. 
Ternos em exposi~oes oficiais as mais eloqüentes provas da indis
ciplina com que os soldados reais se portavam no seu próprio 
País, pilhando, extorquindo, violentando mulheres e mo~as, a ponto 
de se tornarem urna praga para os cidadáos ordeiros. 386 

384. Prescott, loe. cit., I. 406, 409.411. Burke: A History of Spaln, 
2• edit. (London. 1900), II, 100J101, criticando com muito acerto a Prescott. 
loe. cit., 11, 411. Víctor Balaguer: Los Reyes Católicos (Madrid, 1892), 11. 
208J209. Marmol Caruajal (Malaga, 1600), loe. cit., fol. 192. Prescott: 
History of the Reign of Philip the Second (Leipzig, 1856J1859, A. Dürr), 
III, 112. 

385. Quintana: Vidas de los Españoles Célebres (Madrid, 1905), I, 
125, 126; 11, 157, 180. W. Platzhoff: Die Theorie der Mordbefugnis der 
Obrigkeit im XVI. Jahrhundert (Berlin, 1906), p. 10 e ss., 19 e ss.; 25, 32 
e ss.: 36, 73, 79, 80, 98. Prescott: Philip 11., 11, 83, 85, 86, 89, 90. Juan 
Wangüemert y Poggio: Influencia del Evangelio en la Conquista de Cana· 
rias (Madrid, 1909), p. 229-230. · 

386. Quintana, 11, 100-103. Carlos Pereyra: Historia de la América 
Espaffola, t. 11, El 1 mperio Español (Madrid, [ 1924 l ) , p. 94. 
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Também os religiosos eram ,fundamentalmente os mesmos lá 
como aqui, e, como os pastores, assim eram os rebanhos. Pro .. 
vam--no inúmeros exemplos. Os mesmos r.eligiosos que nas 
guerras contra os mouros viviam instigando e sempre eram pelo 
derrame de sangue entraram em cena na América; o mesmo 
espirito ibérico que impelía o Cardeal Cisneros a queimar publi
camente livros, manuscritos e tesauros espirituais mouros imperava 
sobre o grande Auto .. de-fé de Lima, onde o vice .. rei do Peru, 
Marques de Montes Claros, lan~ou as chamas mais de mil efígies 
de ídolos e antepassados dos incas, com seus atributos, ornamentos. 
e quipus, com tuda, enfim, que parecesse de origem paga e sem 
valor material. 387 

A crueldade, disse, com muito acerto, Blanco .. Fombona é , 
antiqüíssimo trac;o do caráter espanhól. levado da Península a 
Colonia e mantido de modo uniforme e sobejamente demonstrado. 
dos dois lados do oceano. 388 J á o Cid empregava o método que
se tomou preferido pelos conquistadores e por eles, muitas vezes, 
posto em prática: extorquir, por meio do suplicio do fago, em que 
se queimavam homens vivos, informac;oes sóbre esconderijo de
tesouros. O Romancero, verdadeiro repositório de violencias de· 
toda espécie, foi uma ponte de ligac;áo entre as gera~óes antigas 
e as novas. 389 As guerras na ltália distinguiram--se pelo emprego· 
de métodos bárbaros, nelas predominando todas as monstruosi ... 
dades imagináv:eis, como os morticínios, as fogueiras, os saques .. 
o seqüestro de mulheres. Os motins da soldadesca, nessas. 
guerras, completam o paralelo com a América. 390 

As descri~oés da guerra dos mauros, por Diego de Mendoza 
e Marmol Carvajal, a Memoria del Marqués de Mondéjar e os 
extratos da Historia. de la Casa de Mondéjar, que aparecem em 
Morel .. Fatio, mostram que, em todos os seus aspectos, no modo 
pelo qual foram instigadas, na sua deflagrac;ao e transcurso, 
muitas das expedic;oes espanholas contra os indígenas nada mais. 
foram senáo repetic;oes, além do oceano, daquela guerra. J á ao 
tempo dos reis católicos, violando torpemente seus tratados, os 
vencedores ultrajavam os vencidos, cerceando sua liberdade, in.
trometendo.-se em sua vida doméstica, convertendo .. os e batizan.-

387. Prescott: Philip 11., 111, 126. 

388. Blanc~Fombona. loe. cit., p. 74J86, 89J104. 

389. Quintana, I, 20J21. 

390. Crónicas del Gran Capitán (Madrid, 1908), p. 225-229, 232. 345-
347, 355-356, 374. 
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.do--os a for~a. Mas. ainda assim. os habitantes do antigo reino 
de Granada, agora chamados mouros, conservaram, durante longo 
tempo, perante seus opressores, atitude nobre e firme, mostrando, 
.mais urna vez, que seu nível moral era superior ao destes. F¡ ... 
nalmente, os abusos, nos quais o papel principal e mais odioso 
caibia ao clero, tornaram..-se tao insuportáveis, que os mouros 
foram obrigados a revoltar..-se. 391 

Na gu.erra que entao sobreveio, honrosa apenas para a hoste 
relativamente pequena e mal armada dos heróicos defensores de 
sua liberdade, de seus direitos, da posse de sua Pátria e da honra 
de suas mulheres e filhas, aparecem todos os aspectos de urna Juta 
contra indígenas ao tempo da conquista espanhola na América: 
.atrocidades contra anciaos, mulheres e crian~as, massacrados as 
.centenas, matan~as, pilhagem e saques por toda a parte, vio_len .. 
·cias contra mulheres e meninas, agarradas pelos soldados 011de 
.quer que se refugiassem, tortura dos mouros aprisionados e furor 
até contra os mortos. Estas monstruosidades lembram as mais 
.abomináveis cenas da Revolu~ao Francesa, a par de outra~ que 
·correspondem perfeitamente ao suplício dos caciques, que Ovando 
mandou aprisionar e queimar vivos. as batalhas de Cortes, em 
·Cholula, e as carnificinas de Alvarado no México. O levante dos 
·mouros terminou com a humilha~ao e escraviza~ao dos ültimos 
bravos, que tinham escapado com vida, dos restos destro~ados 
·daquele povo ativo e honrado, que foram amarrados e, em peque ... 
nos grupos, distribuídos pela Península. Piores tormentos nem 

1os indios tiv.eram de sofrer. Com seus métodos guerreiros. os 
1espanhóis ainda estavam na mais profunda ldade Média, nos 
tempos do Rei Dom Pelayo. 392 Niebla, St. Quentin, Mons, 
Mecheln, Zütphen. Naarden, Haarlem. Maestricht, entre outros. 
nos descrevem o aspecto de cidades da Europa tomadas de 
assalto por soldados espanhóis daquele tempo e falam da sorte 
de homens. mulheres, m~as e crian~as. Seus modos cruéis e 
horripilantes de combater tomavam o nome dos espanhóis um 
grito de terror ( Prescott). 393 Quando as tropas de Fernando. 
o Católico, investiram contra Ora. o primaz da Espanha, Cardeal 
Ximenes, fez .. lhes, a vista da cidade, um apelo, no qual, para os 
instigar e inflamar, lhes despertava o ódio contra os infiéis. 
Seguiu ... se a tomada da cidade e, depois, o que o Cardeal lhes 

391. Bernáldez, II, 156, 157, 251. F. Bermúdez de Pedraza: Historia 
eclesiastica, principios y progressos de la ciudad y t'eligion catolica en Ora-
nada (Granada, 1638), fol. 236 e ss., sobretudo fol. 238. Prescott: Philip 11., 
lll, 4, 9, 12-15, 24. Morel-Fatio: L'Espagne au XV/" et au XV/Je Sreclc 
<Heilbronn, 1878). p. 13-56, 66-96. 
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prometera: matan~a de velhos e m~os, homens e mulheres, saque 
e estupro! O destino das cidades mouras conquistadas durante 
a guerra de Granada. como Málaga. Ronda e outras, mostra.-nos 
o que se passava nos séculas dessas guerras, das quais, em geral, 
nos faltam pormenores, e como, em lugar de urna branda e tole
rante conquista moura, o que houve, a partir de 711. foi uma cruel, 
devastadora, fanática, intolerante e bárbara reconquista crista. 394 

Bste era o espirito espanhol, do qual, ali, como mais tarde 
na América, o clero participava amplamente. Mesmo admitin
do ... se que a atmosf.era dos trópicos e da Colonia possa ter o 
efeito de remodelar o caráter dos europeus que a respiram, nao 
se pode responsabilizar a tropicalización ou furor tropical por 
suas proezas lá fora. Na essencia, estas foram inspiradas pelo 
espirito de sua ra~a. trazido consigo. e constituem obra conjunta 
dos filhos de sua Pátria. Os espanhóis em Málaga e Ora, os 
portugueses em Ceuta, os ingleses na Irlanda, e, assim, todos os 
outros f oram os mesmos, mais tarde, na Africa, na Asia. na 
América, na Austrália e na Tasmania. A alma de sua Na~áo 
e de sua rac;a embarcava com eles, nos portes europeus e com 
eles saía, intacta. das naus que aportavam ao Novo Mundo. 

Após sua penetrac;ao no interior do País e sua jornada de 
reconhecimento a Piratininga, Martim Afonso de Sousa, na 
qualidade de donatário, decretou que ninguém, sem sua permissáo 

392. Prescott: Ferd. a. lsab., 11. 137. Mendoza: Guerra, p. 20-21. 2.9-30, 
75: a presa dos soldados: oro, ropa, esclavos, mugeres, vitualla; como présa 
principal desses guerreiros figuravam as mulheres jovens. E mais adiante, 
p. 94, 96. 97, 111: caracteriza~lio dos espanhóis ca~adores de riquezas e de 
homens nessa guerra, que nao se adapta menos aos espanhóis na América: 
"hombres levantados sin pagas, sin el son de la caja, concegiles; que tienen 
el robo por sueldo. i la codicia por superior"; p. 128, 143: seus métodos 
de combate: " ... degollase los hombres, hiciese cautiva toda manera de per
sona, robase. quemase, asolase las casas". P. 147. 148, 169-171, 206. 207. 
Marmol Caruajal, fol. 129-130 (lib. V, cap. XXXVIII), fol. 192 recto (lib. 
VIII, cap. V). Prescott: Philip. 111. 46, 51, 56-58. 112, 114-115. 117. 133, 
;J35, 137 a 140. 

393. Boletín de la Real Academia de la Hi~toria, t. XVIII ( 1891). p. 
546 a 547. E. Bersier: Coligny avant les Guerres de Religion ( Paris, 
1884) p. 111-113. Philippson: Westeuropa, obra principal. p. 237. 238, 
Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, 2. dr. (Leiden, [1913] ), 
11, 83, 86. H. Pirenne: Geschichte Belgiens, IV, ( 1913). p. 247; após a 
tomada e saque de Maestricht por Alexandre Famese, consta terem sido 
encontradas entre os mortos 1700 mulheres e mo~as. Prescott: Philip 11., 
l. 46. 

394. Bernáldez. 11, 328-333. Prescott: Ferd. a. lsab., 11, 436.-441. Ma
riéjol: L'Bspagne sous Ferdinand et lsabelle (Paris, [ 1892]). p. 295 .. 296. 
Dozy: Geschichte der Mauren, loe. cit., I. 270-273. 
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ou a de seu substituto, saísse da vila ou das áreas cultivadas 
para as aldeias dos indios, ou para o interior, a fim de que náo 
travasse rela~óes mais íntimas com os silvícolas, nem com estes 
fizessem negócios. Assim procedia por motivos políticos e eco
nom1cos. Queria manter unidos os .colonos na faixa costeira~ 
pois, de início, só aí as condi<;óes da lavoura e do transporte 
prometiam resultados compensadores. Além disso, visava a 
impedir que das rela~oes de elementos da Colonia, na maior 
parte muito suspeitos com os aborígines resultassem rixas e lutas. 
Temia, afinal, que os índios, privando muito intimamente e por 
longo tempo com os brancos, chegassem a percelber as fraquezas 
dos portugueses. Poucos anos depois, porém, Martim Afonso 
retirou-se do Brasil, deixando em seu lugar, para substituí-lo na 
administra~ao, Dona Ana Pimentel, sua esposa. Esta, em 11 de 
fevereiro de 1544, cancelou a providencial ordem do esposo, o que 
teve a conseqüencia que ele ternera e quisera evitar: os homens 
subiam a serra, aprofundavam-se no sertáo, a costa de Sao Vicente 
se despovoou·, os engenhos de a~úcar, o comércio e a navega~áo 
decaíram. As refregas com os índios nao se fizeram esperar. 
Isso acontecía na Capitania de Sao Vicente, onde as rela~óes 
entre os donas da terra e os brancas invasores eram as melhores. 
Nas demais, pelos mesmos motivos, já há muito tinham come~a
do os atritos e as guerras. 395 

Estas apresentavam, nas duas fac~oes em luta, cunho bem 
diverso das que se verificavam na conquista espanhola. Os 
espanhóis, ao contrárío dos portugueses, r.evelavam maior vigor, 
mais impetuosidade e arrojo em suas investidas. Os indígenas 
brasileiros, por sua vez, estavam muito mais preparados para 
receber seus adversários do que os da América espanhola. Sstes, 
apanhados de ~urpresa pela supremacía bélica e pelo etfeito das: 
armas de um inimigo até entáo nunca visto, eram geralmente des .. 
tro~ados logo no primeiro encontro, apesar de sua grande· cora
gem, e, tomados de panico e terror, eram levados de roldáo. 

Quando Portugal, por volta de 1530, com a institui~áo das 
Capitanias, iniciou decididamente a conquista do Brasil, que, 
também, segundo a opiniáo dos jesuítas, era ou iria ser Colonia 
de conquista, chegara ao fim sua era gloriosa, que lhe dera o do
minio dos mares e o comércio nas águas orientais africanas e 
índicas. J á naqueles primeiros trinta anos do século, os portu ... 
gueses mal conseguiam o número de soldados de que necessitavam 
para o exército indiano. Nas fileiras, muítos eram os fidalgos. 

395. Madre de Deos, p. 70-73. 

.. 
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descontentes que se esquivavam. Só partiam na esperan~a de 
achar riquezas. Destes e de criminosos desterrados, de gente que 
vivía mais tempo na cadeia do que fora dela, compunha--se o 
exército. Muito grave era, pois,· a situa~áo do Brasil, terra de 
que, em Portugal, como já expusemos, ninguém gostava. Quando, 
no ano de 1538, o terceiro vice--rei, García de Noronha, partiu 
para a India, havia na ar~ada, de . aproxima~amente dois . mil 
homens que levava consigo, cerca de 01tocentos fidalgos, cavale1ros 
e cortesaos, na maioria, sem dúvida, arruinados financeiramente, 
a exemplo dos que entre os espanhóis eram conhecidos por 
"necesitados", os quais deixavam a Pátria na maior penuria, 
passando fome, na esperan~a de voltar carregados de tesouros. 
O restante, o efetivo de mil e duzentos homens, compunha--se de 
gente miúda, pobre e maltrapilha, . arrebanhada a fór~a. e de ra-
pazes imberbes sem armas. Diogo do Couto estabelece urna 
compara~áo .entre os valorosos e sóbrios veteranos que tinham 
ganho para Portugal o dominio dos mares asiáticos e o~ solda~os 
de seu tempo, efeminados e extravagantes em seus traJes, mu1tas 
vezes sem no~áo de honra. e opina que, se o velho Rei Dom Ma .. 
nuel pudesse ressuscitar do túmulo e ver o triste estado a que os 
portugueses tinham chegado, baixaria imediatame~te a cova out~a 
vez. só de mágoa, mas náo sem antes chamar as falas os re1s 
seus sucessores censurando ... os por essa decadencia. Explica ... se, 
assim, que os portugueses, durante os primeiros tempos, _da ~oló.
nia, nao tiveram muitos homens na América, como o heroi nacional 
brasileiro Estácio de Sá, e que estavam longe de inspirar aos 
índios o 'mesmo respeito que lhes inspiravam os espanhóis em 
suas colonias. 396 

Além disso aos olhos dos indígenas, os portugueses tinham 
perdido a prepo

1

tencia que o europeu facilmente costuma adquirir 
por meio da poderosa impressáo causada. por_ suas a~mas de f~go 
em povos primitivos. g que a supremacia nao prov1n~a d?8 1m-
perfeitos bacamartes daquele tempo, de duvidosa ou 1nex1stente 
superioridade sobre o arco indígena, mas sim, do pavor que cada 
nova e sensacional descoberta técnica difunde no campo de 
batalha. O fogo, o fumo e, sobretudo, o estampido dos arca.-

396. Nobrega, p. 131, 152~154, 159, 162, 164~167, 170. Correa: Lendas, 
IV, 10-11; p. 11: " ... toda a outra mais gente era de quinhentos réis de soldo, 
e muy pobres e esf arrapados e mo~os sem barba; gente que para nada nom 
prestaua "; p. 21 : ..... os que vinhfto este anno, que era o mancebos ?esbaÍ'° 
hados, e sem armas, nem huma espada". Diogo de Couto~ Dec. V. h~. Il • 
cap. VIII, p. 271~277, quase igual. Diogo de Couto: S°.ldado. Pr~tico, I, 
91-92. Jozé de Souza Azevedo Pizarro e Araujo: Memorias Historicas do 
Rio de Janeiro (Rio, 1820-1822), I, 21, 105-106. 
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buzes espalhavam o pánico e o temor $Upersticioso. Ao primeiro 
tiro certeiro, ou mesmo antes de alguém cair ,ferido, a confusáo 
e a fuga desorientada se generalizavam. Registram-se casos em 
que o estampido de um único arcabuz debandou todo um exérci
to de milhares de indígenas prontos para o ataque. Esta prepon
derancia das armas de fogo, que era apenas moral, baseada em 
supersti<;áo e medo, mas nao em efeito real, tornava sua obten<;áo 
a aspira<;ao máxima do índio. A simples presen<;a de uma espin
garda numa aldeia, o hálito de mistério que a .envolvia, davam a 
taba supremacia sobre a aldeia inimiga, sem arma de fogo, e aos 
seus possuidores a sensa<;áo de igualdade com os europeus, de 
que o arco mudo nao fora capaz. A verdade é que, até a desco
berta da espingarda de agulha, um bom arco indígena nas máos 
de um arqueiro americano em pl~no vigor primitivo era superior, 
como arma de ataque e de distancia, ao arcabuz, ao mosquete 
ou a espingarda de pedemeira. Muitas tribos o reconheceram 
,como tempo e prevaleciam-se da superioridade de seus arcos sobre 
as armas de fogo, quando ainda os possuíam, com toda a eficien
cia primitiva. Contudo, se os índios chegavam a possuir e 
adotar as almejadas armas de .fogo, nao conseguiam mais desis~ir 
delas, mesmo quando mais tarde reconheciam seu engano; nao 
só desaprendiam por completo a técnica do fabrico de arcos e 
flechas, como também, pela falta de exercício, perdiam habilidade 
para desferir certeiras e mortíferas flechadas. Também os .espa
nhóis o devem ter verificado, compreendendo-se assim as palavras 
de Gumilha, que cita como a melhor providencia de Deus terem 
os índios, ao seu redor# adotado armas de fogo. 397 

Esta providencia divina foi negada aos portugueses no 
Brasil. Leis promulgadas e seguidas a risca impediam que os 
indios viesseoi a possuir armas de fogo. Náo conseguiam, toda
via, impedir que, em mais de trinta anos de estreitas rela<;óes 
entre os silvícolas e portugueses, viessem aqueles a conhecer e 
avaliar a natureza e eficie·ncia dos arcabuzes europeus. Reco ... 
nheceram as fraquezas das armas, viram que os estampidos, que 
tanto tinham apavorado os primeiros índios, náo passavam de 
harulho e fuma<;a. e o quanto eram reduzidas, sobretudo com 
mau tempo, a pontaria e a rapidez de tiro daquelas armas grossei-

397 . G. Friederici: Die Wirkung des lndianerbogens em Globus, vol. 
XCI, n9 21, p. 325~330, sobretudo p. 325 ( 1907). Stocklein, 119 fase., XIV. 
n9 332, p. 88. Richard A. Cruise: Journal of a Ten Montru' Residence in 
New Zealand (London, 1823), p. 297~298. com exposi~ao particularmente 
característica. Aguado: Santa Marta, 11, 625. A. von Humboldt: Vogage, 
VIII. 156. Dobrizhoffer: An Account of the Abipones, transl. (London. 
1822) 11, 402. Pedro Simón. l. 94. Gumilla, loe. cit., 11, 106, 153-154. 
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ras e pesadas. Foram perdendo o medo as armas de fogo e. 
adquirindo mais confianc;a em seus arcos. Entre os espanhóis .. 
o excelente Acosta reconheceu e definiu muito :bem este tra<;o do 
caráter indígena. 

Os Tupis, desde meninos ensinados e treinados no uso do 
arco, eram arqueiros táo temíveis e seguros na pontaria, que· 
·· acertavam num mosquito no ar" e perfuravam com suas setas. 
as armaduras de ferro ,dos portugueses, ou, ainda, para maior 
efeito, atiravam suas setas através das fendas e juntas das malhas .. 
Os portugueses passaram a proteger-se de alto a baixo com. 
camisas de linho e algodáo a prova de setas, almofadadas e 
acolchoadas; mas, mesmo assim, os Tupis os abatiam com certei ... 
ros tiros nos olhos. 398 Sem a mínima perda da mortífera ponta
ria e da fórc;a de percussáo, desferiam seis setas em menos tempo 
que levaria o melhor arqueiro europeu para disparar tres. Ataca
dos por tais indios, os europeus tinham a impressáo de estarem 
cercados por um enxame de .gafanhotos. P. Du Tertre, que 
tinha autoridade para julgar, pois conhecia a invejável pontaria 
dos arqueiros dos Caraíbas das ilhas, que derribavam pássaros no 
ar, em pleno voo, com certeiras flechadas, elogia a extraordinária 
pericia dos índios brasileiros que tinham ido com os holandeses 
as Indias Ocidentais, após sua retirada de Pernambuco. 399' 

Ainda no século XVIII, observando-se tribos guaranis, que ti
nham permanecido intactas nas florestas do alto Paraguai, podia .. 
se f azer urna idéia de qua o possantes e perigosos deviam ter 
sido os arqueiros das tribos da lfamília tupi ... guarani. 400 Como 
dissemos, as courac;as de algodáo1 adotadas pelos portugueses. 
segundo o modelo espanhol, nao constituíam protec;áo suficiente 
na luta contra os silvícolas. gstes ainda dominavam, com 
clamor de guerra ensurdecedor, os fortes estampidos dos trabucos, 

398. Acosta: Hist. Nat., loe. cit., II, 354~355: ..... porque perdido una 
vez el miedo á los caballos y arcabuces, y sabiendo que el Espaftol cae 
tambien con la pedrada, y con la flecha, atrévense los bárbaros, y entr.anse
por las picas, y hacen su hecho".... "No piense nadie, que diciendo Indios 
ha de entender hombres de tronchos, y si no legue y pruebe". Simón, I, 377, 
379~381 ; 11, 111. Cardim: Narr .• p. 41. Rivero: Historia de las Misiones de 
los lianos de Casanare y los Ríos Orinoco g Meta (Bogotá, 1883). p. 102-103. 
Vasconcellos: Chron., 1, l'· LXXIX. D. de Goes: Chron., fol. 40 verso, 41 
verso. Fr. Reginaldo de Lizárraga : Descripción Breve em Historiadores de 
Indias (Madrid, 1909), t. 11, p. 609. 

399. Claude d'Abbeuille: istoire de la Mission des Peres Capvcins en· 
l'lsle de Maragnan (Paris, 1614), fol. 289 recto. Diaz del Castillo, I, 32-33. 
du Tertre: Histoire, 11, 382. 490~491. 

400. P. Sanchez Labrador em Bol. Inst. Geográf. Argentino, t. XIX 
( 1898) p. 485. 
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carregados com balas ou pedacinhos de chumbo, que de outro 
.modo, talvez, ainda intimidassem um ou outro dos combatentes. 401 

Em toda a orla costeira, ora aqui, ora ali, os portugueses 
v iam--se. assim, mais cedo ou mais tarde, a bra~os com as maiores 
¿; ficuldades. Os Tupis irritados e provocados por contínuas 
violencias e pela ca~a ao escravo, rebelaram--se por toda parte, 
·opon do eficaz resistencia e passando ao ataque. Na primeira 
insignificante penetra~ao dos portugueses pelo interior, ao tempo 
do Governador Lopes de Sousa, uma divisao de oitenta homens, 
:sob o comando de Pero Lobo, foi aniquilada pelos Guaranis. 402 

A Capitania de Santo Amaro foi completamente despovoada 
-pela guerra dos Tamoios, de 1556 a 1566. Durante os anos 
1562--1566, havia um único branco na ilha de Santo Amaro, que 
1evava existencia miserável. 4o3 A Capitania de Paraíba ou Sáo 
'Tomé foi inteiramente destruida pelos Goitacás. Durante setenta 
-e cinco anos, de 1555 a 1630, esteve na posse dos índios, tendo 
voltado ao estado primitivo, como antes de 1500. 404 O destino 
das Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro ta~v~z caracter!ze 
melhor que tudo a história dos primórdios da colonia portuguesa 
do Brasil e o valor combativo de seus colonizadores antes e du-
rante o tempo das Capitanias. Quando os Tupiniquins, que cons-
tituíam o elemento guerreiro destas duas Capitanias e defendiam 
os portugueses contra ataques do interior, enquanto era~ s~s 
a migos, foram exterminados pelos maus tratos e pelas ep1dem1as 
'tntroduzidas pelos brancos, os Aimor,és ( Botocudos). que moles-
tavam continuamente os colonos, nao niais encontrando, como até 
entáo, a resistencia daquela valorosa tribo. invadiram a maior 
·parte de llhéus e Porto Seguro. Em alguns pontos, avan~aram 
até o mar, chegando a desalojar os portugueses, que evacuaram 
a terra firme e se refugiaram nas ilhas. 405 A Capitania do 
-Espirito Santo, governada pelo veterano combatente da India, 
Fernandes Coutinho, foi inteiramente destruída pelos Tupiniquins 

401 . Soares de Souza, p. 360. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I. 213. 
-von T schudi: Reisen, 11, 262-263. 

402 . Magalh5es Gandavo:_ Hist., p. 10-11. Soares de Souza: p. •52-~3. 
"Herrera, Déc. VII, p . 38. II. Varnhagen: Historia Geral do Brasil. 4 edi~. 
(Sao Paulo), I. 162. 

'403 . Madre de Oros, p. 176-178. 

404. Soa res de Souza, p. 76-77. Madre de Deos, p. 41-44. Rev. Trim., 
·t. XXIV (1861) , p. 214-215. 

405 . Enforma~áo do Brazil e de suas Capitanias. 1584 e!11 Revista 
Trim., t . VI ( 1844 )·. p. 411. Soares de Souza, p. 57, 59, 63,65. Dialogos das 

·Grandezas. I, 45. 46. Doc. Mem de Sá, p. 5. 
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e Goitacás. Estes derrotaram e mataram sucessivamente seus dois 
substitutos, Jorge de Meneses e Castelo Branco, que ali se de
frontaram com elementos bem diversos dos Alfurás das Molucas. 
Mataram também o filho do governador-geral, Fernáo de Sá, 
enviado em auxílio da Capitanía. Foram, finalmente vencidos e 
pacificados por um sobrinho do governador Baltas~r de Sá. No 
entanto, até o fim do século XVI, e, ·ainda. um pouco mais tarde, 
as Capitanias de llhéus, Porto Seguro e Espirito Santo levaram 
existencia penosa e atribulada, sofrendo contínuos ataques dos 
indios, sobretudo dos Aimorés. Náo poderiam ter-se mantido sem 
0 auxilio militar ocasional, vindo de outras partes do Brasil, e 
sem a chegada dos missionários jesuítas. 406 Os Aimorés barra .. 
vam a expansáo da Capitanía da Babia para o interior. Esta e 
a de Ilhéus, ainda em 1604, viviam em constante perigo de serem 
a tacadas. Em geral, por volta de 161 O. náo conseguiam os 
portugueses dominar os indios que viviam próximos a costa, pois 
havia ainda. bandos intactos, arrojados, que tomavam inseguras 
as vizinhan~as das grandes cidades. Semente quando oitocentos 
arqueiros potiguares aliados foram enviados contra os selvagens 
hostis, pode a Bahia respirar mais livremente. 407 A Capitania 
de Pernambuco passou por tormentos semelhantes. Quando. em 
1560. Duarte de A1buquerque Coelho, enviado pela Rainha 
·Regente Dona Catarina, ali desembarcou com suas tropas, para 
acudir a Capitanía assediada pelos silvícolas, táo grave era a 
situac;ao, que os portugueses ocupavam apenas urna faixa costeira 
de aproximadamente vinte quilómetros de extensáo, nao se atre-
vendo a ir além de uns seis a doze quilometros terra a dentro. 408 

Entre as tribos tupis mais fortes e perigosas, contavam--se os 
Potiguares (Pi ti guares e semelhantes ). Dizia--se que dispunham 
de nada menos de sessenta mil guerreiros. Embora este número 
estivesse evidentemente muito exagerado, é fora de dúvida que 
~eu território era vasto e muito populoso. podendo enviar a luta 
milhares de arqueiros aguerridos e combativos. Os portugueses 
tiveram de empenhar-se em muitas e duras peleias com eles, que. 

406. Soares de Souza , p . 52, 74-75, 77, 116, 11 7. Doc. Mem de Sá. 
p. 4-5, 7, 8. 11. 16-17, 52, 97. Braz da Costa Rubim : Memorias Historica.s em 
Rc11. T rim., t . XXIV, ( 1861) , p . 214-215. 

407. Soares de Souza, p. 54-55, 116, 117. Varnhagen: Hist. Ger., 2• 
edi<;., loe. cit.. l. 407-108. Magalhaes Gandavo: Tratado, p. 32-33. Pyrard 
de Laval, 11. 206 e pass.: "Les Portugais n'osent gueres salir de leur villc 
sans armes. de peur de rencontrer ces ,Sauuages qui vont par les bois". 

408. Bento Teixeira P into (como contemporaneo) em Revista Trimensal. 
voJ. XIII (1850), p. 280-281. 

12 
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as vezes, ainda se aliavam com os franceses. A sorte das armas 
variava muito e, em geral, os colonos, apesar das derrotas e perdas 
sofridas, colhiam muitas vitórias. 4-09 Contudo, a grande guerra 
dos Potiguares na Paraí.ba, Pernambuco e T amaracá, de 1575 a 
1588, foi extremamente desastrosa ,e pouco gloriosa para os 
portugueses. Quase em todos os combates, em cada encontro, 
eram vencidos, ou levavam a pior, de maneira que as Capitanias 
de Pernambuco e Tamaracá se viam em constantes perigos e 
aflic;ao. Em outras ocasióes, porém, como já foi mencionado, os 
Potiguares foram aliados e defensores dos portugueses contra os 
Aimorés. Só mui lentamente e com repetidos e fatais recuas, o 
homem branco avanc;ava. Uma tentativa de colonizac;ao do 
Ceará, por parte de Pero Coelho de Sousa, nos anos de. 1604--
1605, foi impedida pelos índios e malogrou por completo. 410 A 
tribo tupi que aos portugueses mais custou esquecer foi a dos 
Caetés, que habitavam a costa, entre os rios Paraíba e Sao Francis-
co. ~stes nao só dominavam o litoral, mas também o mar, com suas 
pequenas .embarcac;óes, os periperis. Quando o navio no qual se 
achava o primeiro hispo do Brasil, Dom Fernandes Sardinha, com 
sua comitiva e personagens proeminentes, naufragou perto da 
costa, 1foram todos - a tripulac;ao, o hispo e mais de cem pessoas 
- capturados e devorados. Finalmente, numa guerra punitiva, 
sob o comando de Duarte Coelho com o auxilio de índios amigo$. 
foram, na maior parte, aniquilados, sendo os restantes abrigados 
a evacuar seu território. 411 

Os Caetés, que, na sua regiao litoranea, dominavam o mar 
com suas frotas, fazem--nos pensar num aspecto da conquista por-
tuguesa, que, como tantos outros, a distingue nitidamente da 
espanhola. ·Q~ando os espanhóis apareceram pela primeira vez 
no ~ovo Mundo, encontraram, quase por toda parte, nos mares 
e nos grandes rios, como Madalena, Mississípi, Orinoco, La Plata 
e Amazonas, apreciáveis frotas indígenas que dominavam o oceano 
e os rios. Quarenta a cinqüenta anos após a descoberta, a na-
vegac;ao indígena ainda era poderosa e ameac;adora em partes das 
águas internas da América espanhola, no Madalena, no Amazonas 
e no Prata, na laguna de Maracaibo e no Mississípi, ao tempo 

409. Carta do padre Pero Rodrigues em Ann. Bibl. NBJC. Río, t. XX 
( 1899) p. 255-265. Soares de Souza, p . 28-32, 46. Cardim: Do Principio. 
p. 50-51. 

410. Gouvea: Summario, loe. cit., p. 13, 15-26, 31 -88 (por volta de 
1585) . Varnhagen: Hist. Ger .. loe.. cit .. l. 330-331, 340-341, 346 e ss .• 
402-407. 

'411 . Soares de Souza, p. 37-39. 
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de De Soto e Moscoso. 4 12 O mesmo nao se clava no mar. Com 
excec;ao dos Caraíbas das ilhas nas águas das Indias Ocidentais, 
logo após o primeiro aparecimento dos espanhóis, o poder naval 
dos indígenas tinha desaparecido dos mares e, em parte, dos ríos: 
em todo caso, a nao ser no único lugar citado, nunca mais se 
tornou grave para os conquistadores. c ·om os portugueses 
deu--se coisa bem diversa; durante todo o século XVI, nao con ... 
seguiram afastar das águas brasileiras as flotilhas dos silvícolas, 
embo-ra fossem melhores marinheiros do que os espanhóis. Mas 
as condic;oes geográficas, a extensa costa pontilhada de enseadas 
e baías, a fraqueza e as falhas da ocupa~áo portuguesa do litora~. 
nao compensada ipor esquadra numerosa e permanente, e, final .. 
mente, a enorme halbilidade dos Tupis como nav.egadores, tudo 
eram fatores contrários. Ü's Tupis deviam sua expansáo e 
poderio político a navegac;ao, e todos os descrevem como excelen.
tes marinheiros, insuperáveis nadadores, mergulhadores, canoeiros 
e combatentes navais. Narram--se exemplos em que indios tupis 
nadavam trechos de até doze quilometros no mar aberto ou, 
quando prisioneiros, agrilhoados com pesadas correntes, saltavam 
a água, sempre conseguindo escapar. 413 Tudo isso era de grande 
valor e decisivo nos pequenos combates navais, em que os portu .. 
gueses eram abrigados a se empenhar nas rasas águas costeiras, 
onde seus navios transoceanicos de nada serviam e tinham de 
adaptar--se, com botes e pequenas embarca~óes. a tática indígena, 
sem ao menos saberem nadar. Na Península Ibérica. existia, entáo, 
urna grande aversáo a banhos, nos quais os espanhóis viam algo 
de vergonhoso, pagáo, a ponto de nao tolerarem, entre os mouros 
de sua terra, nem banhos nem banheiras. 414 As .embarcac;óes de 
guerra dos Tupis eram de dois tipos principais: a canoa de casca, 

412.. G. Friederici: Die S chiffahrt der lndianer (Stuttgart, 1907) p. 100 
e ss .. 105 e ss. Navarrete: Colección, 111, 375, 385. Simón, l. 377 e pass. ; 
II, 64, 66, 72, 96-99, 266, 267.. Fidalgo d'Elvas: R elafáo do Descobtimento 
da Florida (Lisboa, 1844) , p. 122-127. Rodrigo Ranje-1 em Oviedo y Valdés: 
Hist., 1, 5731. Biedma em Col. Doc. lnéd. Arch. Indias, 111, 430-431, 440. 

413 . Cardim: Narr., p . 41-42. Id.: Principio, p. 19, 55. Soares dP. 
Souza, p. 22-28, 31-106 e pass. : p . 69, 93, 321. 322. Vic. do Salvador, p. 39:· 
" . . . vivem mais a maneira de homens marinhos que terrestres". Diogo de 
Campos Moreno: ]ornado do M aranháo em CollecfiiO de Noticias ... da..• 
N a~óes Ultramarinas (Lisboa, 1812-1826), I, n9 111, p. 45. Pedro Texeira 
em Bol. Soc. Geográf. Madrid, t. XXVI (1889), p. 191. 

414. Gibbon, 11, 266. Oposi~fto dos Patriarcas da lgreja contra banhos 
quentes. Fernández de Oviedo y Valdés: Las Quinquagenas de la Nobleza 
de España, t. 1 (Madrid, 1880). p. 446. Prescott: Philip [[, t. 111, 12. 
Buckle: History of Civilization in England. 2. edit. (London, 1864). 11 •. 
55-56. Azurara: Guiné, p. 144. 
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cujo comprimento ia até doze metros, comportando quarenta e até 
cinqüenta homens, e as pirogas, de quinze metros e mais, com 
tripula~áo de até cento e cinqüenta homens, que a um só tempo 
empunhavam a papagaia e o arco. Mencionam-se números ainda 
muito maiores; no entanto, os acima citados corrcspondem pro
vavelmente aos limites máximos. 415 Com flotilhas destas embar
cac;óes, as tribos tupis, sobretudo Caetés, Tamoios e Tupinamhás, 
dominavam os .mares; só os Tamoios possuíam mais de duzentas, 
que apareciam em frotas de quarenta a oitenta canoas. Existem 
descric;óes de combates navais, nos quais os Tupis, como aliados 
de portugueses e franceses, se combatiam mutuamente, com esqua
dri1has de urnas cinqüenta embarca~óes. Sabemos, também, que 
nao hesitavam em atacar as naus portuguesas. Na baía do Rio 
de Janeiro, quarenta e oito canoas dos Tamoios ousaram atacar 
quatro naus portuguesas. 416 Mais perigosos, porém, se tornavam 
em seus ataques ao longo da costa, em seus assaltos as sesmarias, 
cujo exito e depredac;óes causadas constituem a prova mais 
eloqüente de que os portugueses náo eram senhores absolutos do 
mar. Bstes assaltos dos Tupis contra as pessoas e os bens dos 
colonos muito se assemelhavam em sua organizac;áo aos dos 
Caraíbas das ilhas, únicos que, após a conquista espanhola, ainda 
por f!1.Uito tempo - mais de cem anos .- navegavam em mar 
aberto e, com suas flotilhas de assalto, muito dano causavam aos 
espanhóis, atacando-os em terra e no mar. Em viagem, aqueles 
p iratas tupis viviam de suas provisóes de f arinha. de guerra, isto 
é, farinha de mandioca tornada durável, da pesca e da ca~a. 
lam todas as noites a terra e tinham em sua companhia mulheres 
que lhes preparavam a comida. Percorriam, assim, duzentos a 
trezentos quilómetros ao longo da costa e assaltavam as moradas 
dos brancos, na maioria das vezes, impunemente. 417 Durante 

415 . F riederici : Schiffahrt. p. 40-41. 59-líO. MagalháPs Gandavo: 
Hist ., p . 50-51. Federmann e Stade, /oc. cit .• p . 185. Simáo de Vasconcellos: 
Vida do venerauel Padre Joseph de Anchieta. da Companhia de Jesu <Lisboa. 
1672). liv. II , cap. 4, § 3. N. Barré em Gaffare!: Histoire du Brésil Fran~ais 
(París, 1878). p. 381, 498. Yves d'~vreux : V oyage dans le Nord du 
Brésil (Leipzig et Paris. 1864) p. 21-23. The Hawkins' V o.r¡ages lLoodon. 
1878. Hakl. Soc.). p. 171-172. 

416. J. de Anchieta em carta de 8-1-1565 ao Geral Jesuita Lainez. em 
Ann. Bibl. N ac. Río, t. II ( 1877), p. 86. Soares de Souza, p. 38-39. 307-
108. 346. P. Anchieta (julho, 1565), em Rev. Trim .. t. 111 (1841). o. 254. 
257. Lopez de Souza: Diario. p. 24. Federmann e Stade, p. 152. Thf'vet: 
Les Singularitez de la France Antarctique ( Paris, 1878) p. 193-195. Frie.-dP
tici: S chiffahrt, p. 40, 101. 

417 . de Goes: Chron. (1619), fol. 41 verso. Simón, l. 50. 51. 57, 142 
a 143. The Hawkins'Voyages, p. 25. S. Purchas: Hakluytus Posthumus or 
Purchas His Pilgrimes (Glasgow, 1906), XVI, · 325, 398. 
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todo o século XVI e ainda em grande parte do século XVII, 
este era o estado de defesa das costas do Brasil. Além dos índios, 
os piratas franceses e ingleses aproveitavam-se da péssima defesa 
da costa. 418 

Estas guerras de Portugal contra os indígenas, em terra e 
no mar, tinham o cunho das guerras fronteiric;as da América do 
Norte durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Cenas de ata
ques dos silvícolas as plantac;óes, de rapto dos moradores frontei
ric;os e de suas mulheres, de martirio e morte dos prisioneiros sob 
o tacape dos Tupis, de hair breadth escapes e de atos de heroísmo 
ocorriam nas guerras indígenas brasileiras, exatamente como nas 
francesas, inglesas e anglo .... americanas da América do Norte. 
Apenas ternos muito menos notícias a seu respeito, faltando 
principalmente pormenores emocionantes, os thrilling adventures, 
e horripilantes descric;oes das tragédias da floresta, esquecidas 
para sempre. O romance nao se apoderou del~s, náo teceu em 
torno dessas guerras coloniais a auréola brilhante que tornou 
famosas as do Norte. No entanto, os portugueses viam ressur
gir ali muitas das cenas das guerras mouras de outrora em sua 
terra natal, quando, nas atalaias, o fumo e o fogo se erguiam 
aos céus, a guisa de fanal, e brados de "mouros na terra! mauros 
na terra! moradores as armas!" indicavam a '1proximac;ao do 
inimigo e punham os cidadaos em pé de guerra. Faltam minúcias, 
sim, mas estamos bem a par das agruras dos colonos que, aban .... 
donados a sua sorte e quase inativos, enfrentavam os ataques dos 
índios. Sabemos também que as destruidoras guerras eram atos 
de vinganc;a, ofensivas com fins defensivos, enfim, que a hostili
dade dos aborígines provinha do tratamento desumano por parte 
dos portugueses. :estes trans formavam com suas cac;adas de 
escravos, attocidades, ardis e trai<;óes, índios amigos, que neles 
tinham confiado, em ferrenhos inimigos. Despertavam, cada dia, 
o ódio contra si mesmos e criavam desconfianc;a tal, que os jesuítas 
mal a conseguiram vencer, ao tentarem, com Nóbrega e Anchieta 
a frente, arriscando a própria vida, obter a paz. 4 19 Em todas 
aquelas guerras, nao se podia vislumbrar o mínimo vestígio do 
espirito de Cruzada, é o afa de catequizar gentíos só existía por 

418. Soares de Souza. p. 14-15, 35, 57. 96, 125-126, 353. 354-365. 

"l 19. P. Leonardo: Carta de 23-6-1565 em Rev. T rim ., t. IV ( 184 2 ) • 
p. 225-228. Anchieta em Ann. Bibl. Nac. Rio, t. 11 ( J877) p. 79-80, 82, 83; 
89. 107, 116, 117 e pass., p. ex. p. 80: "por las muchas sinrazones que tienen 
hecho aesta nacion ( NB. Tamoyos) que de antes era ñros amigos saltean.; 
dolos captiuandolos y matandolos muchas vezes con muchas mentiras y 
enganrios'". Schafer: Portugal, l. 262-263. 
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parte dos citados jesuítas, dignos de nossa admira~ao. Ao passo 
que no Oriente, em 10rmuz, Goa e Cananor, os santos, a Virgem 
Maria com arco e flechas, e Sao Tiago em seu cavalo branco, 
com lan~a flamejante, ajudavam os guerreiros, e urna cruz branca 
no céu, sobre o mar Vermelho, aparecia ao grande Albuquerque 
como sinal encora jador das alturas, no Brasil, na Terra de Vera 
Cruz, parece que nao se deram coisas assim. Preferiu-se nao 
empregar, também, para cobrir essas guerras no Ocidente, o 
aspecto de Cruzada, tao almejado e tantas v.ezes ostentado no 
Oriente, como rótulo da grande expedi~ao -comercial armada dos 
mercadores lusos. 420 

Até meados do século XVI, as tribos tupis, na orla litoranea, 
eram populosas e estavam em pleno vigor; a capacidade comba .. 
tiva, o poderlo e a resistencia destes índios da planície tropical 
ainda se achavam praticamente intactas. Durante duas gera~oes 
e, ero alguns lugares isolados, ainda por muito mais tempo, os 
portugueses nao eram conquistadores e os índios, donos da terra, 
nao eram conquistados, como sempre se tem procurado mostrar 
afé época ,mais recente. O perigo indígena que amea~ava a 
Colonia só fói afastado definitivamente sob o Governador .. Geral 
Mero de Sá, a partir de 1558, embora, como fenómeno local, ainda 
permanecesse por m,uito tempo, assumindo, por vezes, caráter 
muito grave. 421 Em 1558, quando Mem de Sá veio ao Brasil, 
todo o País se achava num verdadeiro estado de guerra, assediado 
pelos silvícolas, vencedores em quase todo o território, a ponto de 
estarem praticamente perdidas as Capitanias de Porto Seguro, 
Ilhéus, Espirito Santo e Sáo Vicente, já abaladas pela má admi .. 
nistra~áo e pelas controvérsias, reinantes na Colonia. Mesmo· na 
Capital, na Babia, ninguém ousava afastar ... se de urna estreita área 

I 
que circundava a cidade até onde chegava a prote~ao de suas 
muralhas para cuidar da lavoura. Todavia, com alguns empreen .... 
dimentos hem sucedidos, quase sempre por meio de assaltos 
noturnos contra aldeias tupis mal vigiadas, tomadas de surpresa, 
recorrendo ao emprego de numerosas tropas auxiliares indígenas, 
organizando e lan~ando em campo esquadróes de cavalaria segun ... 
do o modelo -espanhol, e, em 9eral, seguindo os métodos espanhóis 
de conquista, Mem de Sá trouxe algum alívio a Colonia, venceu 
a um só tempo os franceses e os Tamoios, aliados destes, conquis .. 

420. Commentários de Albuquerque, 1, cap. XXXVI. p. 185; III. . cap. 
IV, p. 21-22~ IV, cap. IX. p. 48-50. Correa: Lenda~, I. 716-717. 

' , 42.1. Carta de Alfonso Braz em Rev. Trim., t. VI ( 1844), p. 442. 
Doc. Mem de Sá, p. 116-119. Vamhagen: Hist. Ger .. loe. cit .• I, 320. 
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tou a ilha de Villegaignon e os outros pontos fortificados e fundou 
o Rio de Janeiro. 422 

Quem, no entanto, mais contribuiu para este domínio e para 
a pacifica~áo 1final foram os próprios indios, que se combateram 
mutuamente, como os piores inimigos. Sem seus aliados de pele 
bronzeada, semos indios de paz dirigidos por Nóbrega e Anchieta, 
os portugueses teriam sucumbido no Brasil antes da funda~o 
das Capitanías, ou nos primeiros decenios da administra~áo dos 
donatários, ou sob Mem de Sá. Sofreram reveses sempre que 
nao contaram com os aliados indígenas na luta contra as tribos 
selvagens. Atestam .. no os acontecimentos nas Capitanias: de 
Porto Seguro, Ilhéus, E'Spírito Santo, Sao Tomé ·e Santo Ama ... 
ro. 423 Instigavam a luta armada tribos entre as quais já reinava 
inveja e hostilidade e semeavam trai~oeiramente desconfian<;a e 
rancor entre as tribos irmás. Quando queriam conquistar deter .... 
minada tribo, prometiam apoiá-la em suas hostilidades. levando 
as coisas a tal ponto, que faziam consumir .... se mutuamente. em 
contínuas lutas, indígenas como os Tupinambás e Tupinás, entre 
as quais existia a mais íntima afinidade racial e lingüística. 424 

Mem de Sá tudo fez coma ajuda de aliados indíg.enas; subju .... 
gou tribos hostis, enviando os sobreviventes, ainda nao escravi .... 
zados, aos aldeamentos, onde foram catolizados pelos jesuitas 
e postos em -campo como tropas auxiliares no combate aos indios 
livres. Sao estes os "índios de paz", "indios de pazes" ou '' gentio 
de pazes", tantas vezes citados na História Colonial do Brasil, 
ou os .. novamente convertidos'', os neófitos, que, sob o comando 
pessoal de seus padres, partiam contra o inimigo. ·Os jesuitas 
armavam irmáo contra irmáo, primo contra primo, sobrinho contra 
tio, filhos contra pais e ainda se vangloriavam do exito, no qual 
viam ·grande mérito seu .e de seu Deus. Sem esta sangrenta 
guerra fratricida, que rompía os la~os da familia, fazendo os 
parentes mais próximos erguerem .... se uns contra os outros, a 
Colonia de Piratininga provavelmente estaria perdida. 42s Assim, 

422. Doc. Mem de Sá, p. 2-4, 9, 17, 19, 21-24, 26, 28-30, 32, 34, 37 a 
42, 44 e SS., 52-54, 59, 63, 64, 67-71, 73, 75, 76, 78, 83-85, 87, 89, 100. 
Soares de Souza, p. 86-89. 

423. Nobrega, p. 170-171, 173. Magalháes Gandavo: Tratado, p. 48. 
Soares de Souza, 'p. 68-69. Daniel em Rev. Trim., 11 ( 1840), p. 475 a 476. 
Reparaz, p. 24-25. 

424. Gouvea: Summário, p. 8. P. Ant. Blazquez ( 1557) em Rev. Trim., 
t • . V. (1843), p. 217. Soares de Souza, ·p. 343-346. 351, 352: 412, n• 252. 

425. Doc. Mem de Sá, p. 5-6. 12. 18, 21, 23, 27-29, 38. 40, 51, 53, 63. 
67, 69, 70, 76., 83, 86. P. Ant. Pires (2-8-1555), em Rev. Trim., t. VI (18+4}, 
p. 99. Carts de Anchieta de 16-4-1563 em Rev. Trim., t. 11, p. 540: " ... senclo 
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os· aliados indígenas dos portugueses, cristáos e pagáos, foram 
o fator principal na luta de .extermínio contra os Tamoios de Cabo 
Frió em 1574 ... 1578; ao lado de mamelucos, lutaram contra os. 
Potiguares em 1585, no Pará em 1619, e, em geral, por toda 
parte, sempre que havia urna triho a combater e aniquilar. A 
propor<;ao numérica entre portugueses e seus aliados indígenas 
nestas guerras era de um para cinco. a um para dez. 426 Em suas. 
ofensivas contra os franceses na baía do Rio de J aneiro, os portu
gueses obtiveram a alian<;a dos Tupiniquins, dos mamelucos de 
Sao Vicente e dos indios de paz de Piratininga. Como entre os 
franceses o número de aliados indígenas também superava de: 
muito o seu próprio, viam-se, em 1565. na baía do. Rio de Janeiro, 
duelos de arco e fiecha entre · Tupis de tribos irmás, que se com
hatiam ferozmente em benefício de dais povos europeus, os quais. 
nada mais f aziam do que digladiar-se pela posse da terra perten
cente precisamente a esses índios. Em geral, empregavam ... se, regu"" 
larmente. no mar e em terra, canibais na luta contra franceses.. 
e ingleses. 427 Nos combates entre portugueses e holandeses,. 
repetiam-se as mesmas cenas: dos dois lados, em terra e no1 mar, 
encontramos grande número de indios que mutilavam os cadáve-· 
res dos brancas nos campos de batalha, sem dúvida, devorando. 
muitos deles. Nas · flotilhas portuguesas em guerra contra · os 
holandeses, a propor<;áo dos efetivos era tal, que para cada trinta 
a quarenta. soldados reinóis cabiam oitocentos arqueiros indígenas, 
havendo, em determinada ocasiáo, para cento e · vinte soldados .. 
mil e S'eiscentos arqueiros. 428 

Como aliados dos portugueses e dos franceses, os índios,, no, 
Brasil e por toda a América, foram sempre honestos, sinceros e· 
Ieais e, como de costume, pagos com ingratidáo. 429 Tal como. 
o rei de Portugal costumava fazer com os s.eus melhores servidores. 
e aliados, a coletividade portuguesa .pagou com a mais negra 

cousa maravilhosa que se achav~o e encontravao ás flechadas irmáos com. 
irmaos, primos com primos, sobrinhos com tios. e o que mais é, dois filhos 
que eráo Christiaos, detestaváo comnosco contra seu pai, que era contra. . " nos . 

i-26 ." Enforma~áo do Brazil, loe. cit., p. i07-~Q8. Gouvea: Summ;; p. 
35. Avres de Caza!, 11. 274. 

.fi27; D0c. Mem de ·Sá, p. 132. Anch.ieta: Carta de julho de 1565, em 
Rev. Trim .• t. 111. p. 249, 253-256. Enforma~áo, loe. cit., p. 410. Hawkins~· 
V9yages. p. 171-172.. Gouvea, loe. cit., p. 29. 

428. Ant. Vieira em Ann. Bibl. Nac. Río, t. XIX ( 1897), p. 197, .215. 
Pedro Teixeira, t. XXVI, p. 187-193. Ambrosii Richshoffers Brassilf.anisch
und West lndfanist;:he Reisse Beschreibung ( Strassburg, 1677), p. 76-77. · 

429 . Léry (1594), p. 293. Bates, p. 273.~ · 
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ingratidao aqueles a quem muitas ve.zes tudo devia. Assim fora 
nas ilhas africanas e continuara na 'india, na lndonésia e na Amé
rica. 430 Urna vez ou outra, concediam-se premios baratos: um. 
cacique tupi do Rio de Janeiro e o cacique potiguar Camarao . 
foram nomeados comendadores, e o negro Henrique Dias, Cava
leiro da Ordem de Cristo. O cacique potiguar Sorobabé, porém, 
muito mais valoroso, que em 1604, salvou a Bahía, assediada 
pelos Aimorés, e que mais se destacara na campanha contrá os 
negros fugidos de Palmares, parece ter-se tornado grande e altivo., 
aos olhos de seus aliados brancos, pois foi af astado, preso e envía-· 

· do a Portugal, morrendo no exílio, em Évora. 431 Os índios de 
paz, após terem curnprido o dever e salvado os portugueses, nao 
eram por estes tratados de maneira mais digna do que os selvagens. 
vencidos gra<;as a sua ajuda; eram ludibriados, maltratados e 
postas em cativeiro. 432 

Como já dissemos, a partir de 1560, aproximadamente, fóra 
af astado por Mem de Sá o p~rigo que amea<;ava a Colonia por 
parte dos silvícolas; mas, em alguns pontos, mesmo no litoral. a 
amea~a continuou a existir por uns cem anos ou mais. Assim, 
ainda em 1687, o Rio Grande do Norte correu sério perigo1 ven
do-se em risco iminente de completa destrui<;áo por ataques dos 
aborígines, apenas senda salvo pelo refor<;o enviado das Provín-· 
das vizinhas. Doze anos mais tarde, o Maranháo só conseguiu 
vencer os mesmos bandos agressivos com o· auxílio da Babia. 
Ainda em 1815, havia no baixo Paraíba, a oeste da missáo de 
Sao Fidélis, por conseguinte a nao mais de cem quilómetros da 
costa, Puris completamente selvagens, que se guerreavam mutua
mente, a sua maneira, com ar<::o e 1flecha. 433 Durante o longo· 
período da penetra<;áo no interior do Brasil, a marcha dos portu ... 
gueses terra a dentro, era assinalada por tais guerras indígenas. 
provocadas pelas ca<;adas de escravos e atrocidades dos invasores. 
Em muitos pontos, con.stituíam sério obstáculo, superado apenas 
com a ajuda de aliados silvícolas ou de tropas indígenas subor
dinadas, ou ainda por meio da cunha da missáo católica. Sáo 
exemplos · disso a terrível guerra contra os Nheengaíbas da ilha 

430. Las Casas: Hist., I, 158, 159. Candido Lusitano. p. 270-276~ 
Panikkar, p. 46 e ss., 52-53, 66; 163-167. Correa: Léndas. U. 796. 

431. Cardim: Narr., p. 90~91. Varnhagen: Hist. Ger .. loe. cit., 1, 407 
a 409; 11, 658. Handelmann, p. 198, 359. Vic. do Salvador, p. 172~1~4. 

432. Carta do P. Pero Rodrigues. loe. cit., p. 255, 263. · 
· · "433. Varnhagen: Hist. Ger., .loe. cit., II, 783-784. Príncipe de Wied: 

Brasilien, l. 134. · 
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de Marajó, que durou vinte anos, 434 a Juta contra os selvagens 
.canoeiros, armados de arcos e lanc;as compridas, que, partindo de 
determinado centro, acompanhados de mulheres guerreiras e caes 
temíveis, costumavam efetuar devastadoras incursoes no Tocantins, 
Paraná, Manuel Alves e Barra da Palma,435 e ainda a guerra 
,contra os Caiapós. ~stes foram obrigados a lanc;ar.-se em justa 
guerra de vinganc;a contra os infames garimpeiros de Goiás. a 
.qual, finalmente, com a ajuda de quinhentos bororos, empregando 
inaudita crueldade, os portugueses puseram. termo. 436 Os de ... 
vastadores ataques, em parte bem sucedidos, dos Paiaguás e Guai ... 
-curus, as caravanas e flotilhas que transportavam ouro de Cuiabá, 
.constituem um capítulo digno de nota na história das guerras 
·indígenas. 437 

As lutas que acabamos de citar já sao acontecimentos ocor ... 
-ridos em pleno período do descobrimento, da penetrac;áo e con-
-quista do vasto interior brasileiro, e sua natureza será apreciada 
nas páginas seguintes. 

Os portugueses, grandes descobridores nos mares, nas orlas 
<los continentes e nas ilhas, fixaram.-se. quando na América, por 
mais de um século na faixa litoranea do Brasil, em contraste com 
·os espanhóis, que, logo de inicio, avanc;aram para o interior, em 
numerosas e grandes expedic;oes, encontrando poderosas nac;oes 
-indígenas, bem como minas de ouro, prata e esmeraldas. Per.
·corriam a estreita orla costeir~, aos grupos ou bandeiras de até 
<quarenta hom.ens, com guias e ajudantes indígenas, com o fito 
de negociar e "resgatar indiosº. Era absolutamente inevitável 
.que, além de cac;adores de escravos, também se tornassem desco ... 
.bridores. Originalmente, todas as expedic;oes dos bandeirantes, 
todas aquelas entradas do século XVI, grandes e pequenas, nao 
_partiam para descobrir novas paragens, mas apenas com o fim 
·de prear bugres ou, na melhor das hipóteses, de buscar ouro e 
diamantes. Só raramente, seu conhecimento do território esten
.dia-se pelo interior, para além das serras costeiras. Na Africa, 
sucedera coisa muito parecida. Também lá, os descobridores 
'lusos náo chegaram a empreender expedic;oes organizadas ao 
interior do continente. por modestas que fossem, com destino certo, 

434 . Daniel: The$ouro, 111 (1841) , p. 176-180. Rev. Trim .. t. IV 
(1842), D. 116--120. 

1 435. Daniel, loe. cit., III, 282-285. A. da Silva e Sou2a em Rev. Trim ... 
V, 495-496. von Martius: Ethnographie, p. 260-264. 

436. Machado d'Oliveira em Rev. Trim., t. XXIV ( 1861 )'. p . 502-506; 
J>. 506: "ca~r indios era a phrase do tempo". Loe. cit., t. XII (1849), p. 447. 

437 . Ayres de Cazal, I, 252-265. 
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como as realizadas em grande escala pelos espanhóis na América . 
Mal conseguiram fazer uma idéia mais ou menos exata quanto a 
Tombuctu, sua posic;áo e significa~áo comercial. Como já disse
mos. na India jamais conseguiram ir além do litoral e nunca fun ... 
daram ali um império colonial. ~38 A causa que assim retinha 
os portugueses pr.esos a costa, além do desejo do rei, também 
manifestado por Martim Afonso. de manter os colonos unidos, 
próximos ao mar, era a falta de espirito empreendedor, respon
sável também pelas impe11fei~oes e falhas no trabalho em conjunto 
e pela incrível morosidade nas comunica~oes entre as Capitanías, 
a ponto de, em 1627, quando Vicente do Salvador escrevia, ainda 
nada de importante se ter descoberto no interior do Brasil. 439 

Vamhagen felicita seu povo por ter comec;ado tao tarde as expe.
di~óes ao interior. Estas nao teriam tardado a encontrar indicios 
de ouro e diamantes, ter.-se-ia verificado, desde cedo, grande 
deslocamento rumo a tais eldorados, - exodo da popula~áo da 
orla marítima a hinterlandia - . e a costa despovoada ter.-se.-ia 
tornado fácil presa dos franceses. De fato, durante vários anos, 
oscilou o Brasil entre a Franc;a e Portugal. 440 

A descoberta, penetr-a~áo e conquista do sertáo brasileiro 
constituíram fenómeno acessório ou conseqüencia das ca~adas de 
.escravos praticadas pelos brasileiros e de suas buscas de ouro e 
pedras preciosas. Embora a cac;a ao bugre predominasse como 
empreendimento mais importante e fosse. no início, a única caracte ... 
rística, já desde tempos bem remotos, o anseio de encontrar ouro 
e pedrarias guiava os passos dos portugueses e despertava.-lhes a 
cobic;a. Uma das primeiras perguntas de Cabral, ao pisar cháo 
do Brasil, foi se ali havia ouro. Como nao se encontraram metais 
preciosos na orla marítima, o desejo de achar grandes riquezas, 
que se supunha existirem no sertáo, levou alguns grupos de garim.
peiros a atravessarem a serra .e aprofundarem.-se no interior. 441 

Os portugueses iniciaram sua carreira na hinterlandia do 
Brasil com urna expedi~áo inigualada em seu genero e jamais por 
eles repetida, a qual coloca seu chefe, Aleixo Garcia, ao lado dos 

438. Dialogos das Grandezas, 1, 8-12. V. do Salvador, p. 8, 11. Varn
hagen: Hist . Ger., loe. cit., 1, 217. Kunstmann: Handelsverb., p. 226, 228, 
229, 232, 235. Id., Münzer, p. 331-334. Schmeller: Val. Fernand., p . 27, 
56. 57. 

439. Madre de Deos, p . 70-72. Hist. Colonizafáo, llI, 345-350. Dia; 
logos, 11. 60; l. 41 . V. do Salvador, p . 8. 

440 . Historia Geral, 2' ed., 1, 258. 
441. Pero Vaz de Caminha, loe. cit., III. p. VII. Nobrega, p. 92. 

Magalh:ies Gandavo: Hist., p. 65-68. Dialogos, l. 8. V. do Salvador, p. 
XXX. 
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grandes descobridores que percorreram os sertóes da América. 
Aleixo Garcia há muito teria sido reconhecido e consagrado como 
grande explorador, se dispuséssemos de melhor documentac;ao da 
história de seu empreendimento e se, em lugar dos portugueses, 
tivessem aportado a Sao Vicente os espanhóis, que teriam segui ... 
do, com sua energía habitual, pegadas como as que ele deixou. 
Embora as crónicas relativas a incursao de Aleixo García e seus
Guaranis ao Reino dos Incas e tamibém a expedic;ao dos Chiri
guanos, que o seguiu, em parte estejam erradas e em parte imper ... 
feitas. as vezes contraditórias nos dados dos informantes espanhóis 
e portugueses, nao padece dúvida de que tenha a grande expe
dic;ao de Aleixo García decorrido mais ou menos como relata 
Rui Dias de Gusmao. ~ certo ter sido ele o primeiro europeu 
a atravessar as fronteiras do Reino dos Incas, ainda coeso e 
pujante, sob Huayana Capac. Foi, pois, o verdadeiro descobri
dor do Peru. Aleixo García partiti no comec;o do século -
provavelmente em 1522 - • na companhia de tres portugueses, 
entre os quais seu filho, e de muitos índios. Rumou para oeste, 
transpós o río Paraná, chegou ao rio Paraguai e marchou, entao,· 
com seu exército guaraní, cujas fileiras se haviam engrossado 
cada vez mais, contando já dois mil homens, .em direc;ao a cordi-

. lheira dos Andes. Alcanc;ou ... a entre o alto rio Grande ( rio 
Guapaí) e Pilcomaio, aproximadamente em Tamina, na Provincia 
de Charcas, no Império Inca. Lanc;ou-se sobre os habitantes, 
impondo ... Ihes sangrentas pelejas, pilhou o que pode e prosseguiu 
sua marcha, mais ou menos até Tarabuco. Nesta regiáo, encon ... 
trou-se com as tropas de Huayana Capac, superiores em número 
e armas enviadas de Chuquissaca, para combaté ... lo. Bfetuou, 
entao, a retirada. recuando em ordem e sem baixas, tornando a 
alcanc;ar o rio Paraguai, sao e salvo, com sua gente e carregado 
de rica presa, inclusive prata e cobre. Do Paraguai, enviou seus 
dois companheiros a Sao Vicente, com relatórios dos acontecí .... 
mentos, ficando ele e seu filho moc;o com os Guaranís. Pouco 
tempo depois, porém, foi morto, e seu filho desapareceu no sertao, 
nunca mais sendo visto. 442 O portugues Aleixo Gar<:ia deve ser 

442. Madre de Deos, p. 11. Col. Angelis, loe. cit., t. 1, Ruy Díaz de 
Guzmán, p. 1.5-16, 17-18. Cabeza de Vaca: Relación de los Naufragios y 
Comentarios (Madrid, 1906), l. 276-277, 291 ; 11, 48. Pero Lopes de Souza: 
Diario, p. 32; este trecho parece referir-se também a expedi~~o de Aleixo 
Garcia. Sarmiento de Gamboa: Geschichte des lnkareiches, ed. por Richard 
Pietschmann (Berlín, 1906), p. 42, 155, com referencias muito boas, quase 
completas, ·as fontes espanholas. Vide ainda Oviedo y VaJdés: Hist., IV, 
246.· Herrera, Déc. V, p. 781. R. Southey: Hist. of Bra.zil. 1 ( 1810), p; 
149-150, que já forma juízo essencialmente acertado sobre o feito de Aleixo 
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considerado o descobridor do Paraná, do Paraguai, do Grao 
Chaco, dos afluentes superiores do Madeira e do Pilcomaio. 
Penetrou _profu?dame~te na Província de Charcas, do Império 
lnc~, e nao ~steve ma1s longe de Potosi - montanha de prata. 
ma1s tar.de tao fan:osa - , do. A que Bremen dista de Hamburgo. 
Seus do1s mensage1ros portugueses, partindo do Paraguai, alean ... 
c;aram Sao Vicente sem maiores contratempos. Neste ínterim, aí 
também chegara o donatário Martim Afonso de Sousa. Pelo fim 
de 15,31. este enviou. de Cananéia, urna divisao de oitenta homens 
sob o comando de Pero Lobo, em direc;áo ao Paraná e Paraguai: 
J á nas margens do río lguac;u, a pequena tropa foi atacada e 
completament~ aniquilada pelos Guaranis. Esta expedi~ao, con ... 
siderada a primeira das bandeiras. mais tarde tao célebres, cortan
do os sertóes do Brasil, nao encontrou continuadores. As duas 
empresas, a de Aleixo García .e a de Pero Lobo, eram expedic;óes 
de garimpeiros, constituindo a primeira típico e verdadeiro exem
plo de grande expedi<;;ao aventureira americana, das que saíi:'am 
em busca do eldorado. 443 • 

Registram .... se outros casos durante o primeiro século do 
Bra~il. em que a procura de tesouros imaginários ou dos quais se 
ouv1ra contar e de minas fabulosas levou, as vezes, os colonos 
arraigados a costa a empreenderem pequenas expedi~óes de reco
nhecimento do interior. Eram, porém, raras, limitando ... se seus 
componentes a rápidas investigac;óes na regiao transmontana. Nao 
proporcionaram qualquer resultado concreto e duradouro, embora, 
com a repetic;ao, certamente, pudessem vir a ser coroadas de exito, 
se as bandeiras dos paulistas a elas nao se tivessem antecipado. 
Em busca de ouro, prata, esmeraldas e da fabulosa Alagoa 
Gra::de - eldorado que se supunha existir em algum lugar do 
sertao. além do rio Sáo Francisco -. partiu, em 1555, de Porto 
Seguro, Francisco Bruza de Espinhosa ( Espiñosa) , com onze 
homens, além do padre jesuíta Navarro atravessando a serra cos
teira e penetrando na hacia do Sao Francisco, de onde voltou. 
Mais ou menos no mesmo rumo e com identico malogro, segui
ram Vasco Rodrigues de Caldas, em 1561, e Martim Carvalho, 
antes de 1567 ou 1568. A procura de ouro, saiu, também, em 

Garcia. ~·. Métraux: M igrations Historiques des Tupi-Guarani em Tourn. 
Soc. American. Paris, nouv. série, t. XIX ( 1927) , p. 18-20. Infelizmente 
nao ~~ foi acessível seu documento principal ,_ o trabalho de Erland Nor
denskiold - publicado nos Estados Unidos durante a ouerra. 

I 443. Lopes de Souza : Diario, p. 32, 35-36. Cabe'Za de Vaca, loe. cit., 
.
3 

184 a 185. Madre de Deos, p . 85. 93-95. Varnhagen em Rev. Trim .. V. 
1 4. 

• 
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duas expedic;oes consecutivas, antes de 1573, Sebastiáo Feman
des Tourinho. Subiu o rio Doce, no Espírito Santo, transpos a 
serra, entrou em Minas Gerais e, na direc;áo da atual Diamantina, 
alcanc;ou a serra das Esmeraldas. Por volta de 1557. em busca 
da terra das esmeraldas, Antonio Dias Adorno seguiu .. lhe as pe .. 
gadas, levando consigo cento .e cinqüenta portugueses e quatro.
centos índios, tendo chegado, também, até aserradas Esmeraldas. 
J oáo Coelho de Sousa. irmáo de Gabriel Soares de Sousa, partiu 
na mesma rota, mas faleceu. ao voltar. O que acharam, porém. 
nao eram esmeraldas, como acreditavam. mas simplesmente tur.
malinas verdes. O próprio Gabriel Soares de Sousa. autor do 
Tratado Descritivo. ainda empreendeu, ero 1591, uma grande 
expedic;ao, com cerca de trezentos e sessenta homens, as cabecei .. 
ras do Sao Francisco; todavia, nao obteve exito em seu empreen.
dimento, perdendo ele mesmo a vida. O último a partir naquele 
século foi Marcos de Az.eredo Coutinho, que também saiu do 
Espírito Santo para o interior, em 1596, e achou a serra das Es .. 
meraldas. Trouxe de lá grande quantidade de pedras verdes. 
inicialmente tomadas por legítimas esmeraldas, que o tornaram 
famoso e levaram o Rei Dom Filipe II. enlevado, a nomeá--lo 
Cavaleiro da Ordem de Cristo, mas que. afinal. também se reve.
laram simples turmalinas. 444 

Enquanto isso, também no Sul, houve atividade. De fins de 
novembro a fins de dezemibro de 1531, Pero Lopes de Sousa. 
navegando o rio da Prata num brigue, encontrou a foz do Uruguai, 
mas nao 0 p araná. Erigindo padrees. tomou posse da terra para 
Portugal, embora nao tivesse a menor dúvida quanto a encon.
trar .. se a oeste da linha de demarcac;áo. Ero 1560, imitando o 
sistema espanhol. o Govemador.-Geral Mem de S~ pass?u a, di~ .. 
tribuir patentes que permitiam ao portador organizar. a propri_a 
custa, expedic;oes de conquista e de procura de ouro. Na Cap1-
tania de Sao Vicente houve quem se prevalecesse da permissáo. 
Algumas expedic;oes partiram acompanhadas por um perito ~ 
minas e trouxeram pedras verdes .. que pareciam ser esmeraldas • 

444. P. Joáo de Azpilcueta Navarro em Cartas Avulsas 1550.-1568 (Rio 
de Janeiro, 1931 ), p. 146-151. Magalhlies Gandavo: Tratado. P· 58.-60. 
Soares de Souza, p. 41. 42, 60.-61, 66.-67, 69.-71, 375. Vasconcellos: C~ron, 
I, p. L.-LI; 11, 32. Rocha Pitta, p. 57-58. Varnhagen: Hist. Ger .• loe. cit .• I, 
258-260, 290, 331, 344, 380-384. Silva Lisboa: Annaes, 11, 179-217, sobre.
tuda p. 193, 200. J. Capistrano de Abreu: Caminhos Antigos e Povoar;_;~~ 
do Brasil (Rio de Janeiro, 1930), p. 147-149, 151-157. 159 a 165. 16 · 
Id.. Descobrimento do Brasil, loe. cit.. p. 99 e ss. 
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mas que, provavelmente, nada mais eram do que as conhecidas. 
turmalinas. 445 

No entanto, tudo nao passava de pequenas tentativas. Os. 
verdadeiros descobridores e conquistadores do sertáo do Brasil' 
nao foram portugueses, mas brasileiros, sobretudo mesti~os, ma-
melucos e, como aliados, os ahorígines. O vasto interior do· 
Brasil nao foi conquistado e desbravado aos europ.eus por -filhos 
do Velho Mundo, mas por americanos. Grac;as ao sangue indí-· 
gena ·que lhes corria nas veias. estes americanos mostraram 
espírito empreendedor. aliado ao espírito de aventura, foram. 
homens de fibra e coragem, com a audácia, a energia e a capaci ... 
dade física própria do sertanejo, a tudo resistindo e vencendo. 
todos os obstáculos, arrastando todos consigo no ímpeto de sua 
investida. 

Sobre os paulistas, seu caráter e a dosagem de sangue mes ... 
ti~o em suas veías, já dissemos o essencial em outra parte deste· 
livro. 446 Por meio dos numerosos descendentes de Ramalho e· 
de muitos outros portugueses, - que, no inicio e por muito tempo, 
náo se casavam nem viviam com outras mulheres além de indias, 
.em seus haréns - , mais cedo ou mais tarde, de modo mais ou. 
menos direto, o sangue tupi e guarani veio a circular nas veías 
das m·elhores famílias de Sao Vicente e de Sao Paulo. Já se
demonstrou que em toda a segunda metade do século XVI a 
maior parte da populac;ao de Sao Paulo se compunha de mamelu ... 
cos. Naturalmente, nem todos os paulistas eram mamelucos;· 
muitos portugueses e espanhóis, emigrados mais· tarde, tinham. 
sabido evitar toda e qualquer mestic;agem com indígenas e faziam 
qu,estáo ab~oluta de serem considerados de rac;a pura e, se possível, 
ate de estirpe nobre, embora na realidade nao fossem nem uma
coisa nem outra. Também náo eram poucos, em Sao Paulo, os· 
aventureiros de outras . nacionalidades, participantes do movimen-· 
to, os quais, quanto ao sangue, talvez fossem brancos puros, mas 
que, de modo geral, eram elementos bem escuros. Contudo, a 
~rande maioria, o núcleo e os melhores soldados das tropas pau
hstas eram os mamelucos, que muitas vezes comandaram a van-· 
guarda na descoberta, conquista e devastac;áo do interior do Brasil 
e mais tarde tiveram sdb suas bandeiras grande número de 
Guaranis genuinos. 

Quando havia uma .expedic;ao a ser realizada na hinterlan .. 
dia, os empreendedores confiavam sua organiza~áo e direc;ao a 

445 · Lopes de Souza: Diário, p. 45-63, sobretudo p. 53-55. Docum •. 
M-em de Sá. p. 103-105, 107-108. Varnhagen: Hist. Ger .• loe. cit .• l. 290 .. 

446. Vol. 11, p. 124-128. 
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um caudilho ou sertanista que. por seus antecedentes, experien
cias e feitos gloriosos no sertáo. parecesse especialmente indicado 
para o pesto de guia e estivesse em condic;óes de custeá-la, de 
obter os armamentos indispensáveis, o equipamento, inclusive 
.coleiras para acorrentar os escravos capturados, assim como 
víveres para o período inicial. Caso houvesse perspectivas de 
.rica presa, e o caudilho desfrutasse de boa reputa~áo, este, em 
pouco tempo, se via cercado de mamelucos, aventureiros brancos 
-e seus escravos índios, em número suficiente, para juntos, forma ... 
Tem a bandeira. A esta, invariavelmente, se associavam índios 
amigos, como contigentes auxiliares, - enquanto ainda os havia 
em Sao Paulo e arredores. "Bandeiras" - eis a definic;áo cien
tífica de Capistrano de Abreu - .. eram partidas de homens 
·empregados em prender e escravizar o gentio indígena". A 
defini<;áo estarla errada, se o termo "gentio", por ele empregado, 
fosse traduzido por "pagáo". Pois estes cac;adores de homens 
náo queriam absolutamente saber se sua cac;a era paga ou batizada 
·na religiao crista. 447 Os bandeirantes, ou bandeiristas, como sao 
chamados, escolhiam seus capitaes, alferes e sargentos, desfral ... 
davam seus pavilhoes e rufavam seus tambores, sem pedir permis
sao ou aprova<;ao oficial ao governador, que consentía tacitamente 
.aquele movimento. Trajavam calc;as de algodao, protegidas por 
altas perneiras, um cinturao, sobre o qual caía a camisa, e um 
gibao de couro ou urna vestimenta estofada de algodáo, que 
protegía o peito e o ventre. Andavam quase sempre descalc;os. 
Um chapeláo de palha de abas largas, urna bolsa de couro a 
tiracolo, urna cuia para o tanchó e um primitivo cantil de chifre 
completavam a farda e os aprestos desses mateiros. Em suas 
-jornadas, que, na maioria das vezes, se prolongavam por anos 
a fio, nao costumavam levar outro equipamento. Suas armas 
eram o trabuco. o arcabuz. o mosquete ou a espingarda da época. 
Alguns levavam machados. e todos eles usavam o facáo, ao passo 
que os índios da tropa iam armados de arco e flecha. Assim 
partía a bandeira. Em viagem, alimentavam-se o mínimo possí,.. 
vel, vivendo das provisóes de farinha de guerra, do produto da 
cac;a, de mel-de ... pau, de pinhoes (fruto do pinheiro. Araucaria 
brasilíensis), e de outros frutos silvestres por ventura encontra
dos. Seu traibalho de aprovisionamento da tropa resumia ... se na 
cac;a, pesca e cresta - iam ... cac;ando, pescando e melando". ·As 
águas, em geral, pululavam de peixes, os campos eram ricos de 
ca<;a, os pinheirais prodigalizavam o saboroso pinhao, o sertao 

447. Capistrano de Abreu: Capitu/os. p. 111: "Bandeiras <>ram partidas 
'de homens empregados em prender e escravizar o gentio indiaenn •· · 
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produzia enorme quantidade de mel-de-pau, de excelente quali
<lade. E, se tu do isso viesse a faltar, brancas e mamelucos nao 
vacilavam em servir-se da alimenta~ao indígena de emergencia, 
da qual f aziam parte, em nao pequena escala. as grandes formi
gas comestíveis. As vezes, quando previam que a viag~m ia durar 
vários anos, carregavam também sementes para plantío, sobretudo 
rnilho e feijao. Faziam suas roc;as e continuavam a marcha, 
voltando para a colheita e para deliciar-se com a comida caseira. 
Conheciam plantas que armazenavam água - um ananás ( * ) , 
um bambu, um cipó e urna spondias ( * *) - e lhes mitiga"Va'm 
a sede no calor abafado da mata virgem ou no sol abrasador dos 
campos. 448 Diversas eram as vias de acesso dos mamelucos: 
avan<;avam ora por terra, ora por água, e, as vezes, pelos dois 
meios de comunica<;áo simultaneamente. As jornadas de regres ... 
so sempre devem ter sido empreendidas por terra, pois, de outro 
modo, nao poderiam ter transportado as muitas centenas de es ... 
<:ravos preados, acorrentados um atrás do outro, por meio de 
coleiras, segundo o processo africano. Con tu do, as "mulheres de 
bom parecer, casadas, soltefras. ou gentilicias, o capitáo da ban
deira, após a marcha, durante a pousada, fechava-as numa barraca 
.e passava com elas a noite, como um bode num curral de cabras 
(al modo que un cabrón en un corral de cabras)". Viajando por 
terra, seguiam as veredas indígenas, como, antes deles, o tinham 
feíto conquistadores e descobridores de épocas mais gloriosas, 
como Aleixo García, Cabec;a de Vaca, De Soto, Tristán de Luna, 
·e como f aziam também os ca~adores e coureurs de bois da Amé
rica Setentrional inglesa e francesa. Em geral, as montanhas 

448. Ayres de Cazal, p. 247 .. 248. Vamhagen em Rev. Trim., t. V, p. 
234, nota. Fei:nandes Pinheiro: Ensaio em Rev. Trim., t. XVIII [t. V d. 
ser. 3] (1855), p. 130: "as bandeiras", "os resgates", e "as entradas ao 
.serta o". Lettres Edifiantes et Curieuses ( Lyon, 1819) , V. 223. Cardim: 
Tratados, p. 61, 124. Rovlox Baro em Relations Veritables et Cvrie'1ses de 
./'Is/e de Madagascar et du Bresil (Paris, 1651), p. 203 .. 204 e pass.; p. 215. 
227, 258-259. Pelleschi em Bol. lnst. Geográf. Argent., t. XVIII ( 1897), 
p. 181. Rev. Trim., t. XIII (1850), p. 321. Piso et Marcgraf, I (Piso) p. 
55-56; 11 ( Marcgr.), p. 272. Vasconcellos, 1, p. LXXVII. Príncipe de Wied. 
I, 96. Spruce, 1, 31-32. Spix e Martius, 11, 718. Handelmann, p. 532 .. 533. 
A. Taunay: Na Era das Bandeiras, 2• ed. (Sao Paulo, 1922), p. 117, 136. 
137. Sobre as abelhas nas expedi~Oes dos mamelucos: Herm. von Ihering: 
Biologie der stachelloser. Honigbienen Brasiliens em Zcolog. Jahrbücher, Div. 
A. Sistemática (Jena, 1903), vol. XIX, fase . . 2 e 3. p. 179 a 287. Id .. 

.Zur Biologie der brasilianischen Meliponi.den em Zeitschr. f. wissensch. 
lnsektenbiologie, VIII ( 1912), fase. I, p. 1 .. S; fase. 2, p. 43.-46. 

]3 

( •) Trata-se de urna bromeliácea, caraguatá ou gravatá. N. do T. 
(.,, •) Cajá-mirim, anacardiácea. N. do T. 
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serviam--lhes de pontos de orientac;áo durante a marcha, e seus 
picos mais altaneiros, de atalaia para os vanguardeiros encarre.
gados dos reconhecimentos. Os rios eram as vias preferidas, 
mais usadas. ·O Tiete, o Paraíba, o Sao Francisco e o Amazo
nas foram os mais importantes na penetrac;áo do Brasil. O 
primeiró lugar cabe ao Tiete, que abriu aos paulistas o caminho 
para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso. O Sao Francisco levou as hordas de 
cac;adores de escravos e garimpeiros a . Goiás, Piauí, Ceará, Minas 
Gerais e Rio d.e J aneiro. ( * ) Aqueles homens pernoitavam ao 
relento durante meses e até anos e levavam urna vida que, segundo 
Couto de Magalháes, era insuportável para um branco. Os ma-
melucos, porém, eram felizes e ativos naquele ambiente e em tais 
condic;óes de vida, seu elemento, as quais nao resiste o branco. 
Segundo o Padre Madre de Deus, o arrojo dos paulistas, sua 
rijeza e capacidade de suportar e v.encer as maiores fadigas e 
sofrimentos da selva foram mais bem re<:onhecidos e descritos pelo 
Padre Charlevoix, do que por .. alguns autores portugueses, ingra .. 
tos e invejosos", que até o seu tempo se haviam ocupado daqueles 
acontecimentos. Os filhos de outras Capitanias, afirma Madre de 
Deus, jamais teriam suportado tanta adversidade. Faltavam-lhes 
os mamelucos de Sao Paulo, que, com sua formidável tempera 
e seu ímpeto, com sagacidade e instintos indígenas e com cruel-· 
dade e sanguinária rapacidade, se revelaram os mais perigosos 
inimigos de seus parentes de rac;a pelo lado materno e se tomaram 
os .subjugadores da selva. 449 No entanto muitos paulistas per ... 
diam a vida naquelas longas jornadas através dos sertoes, e vários 
dos que, mais felizes, conseguiam, finalmente, voltar verificavam 
que já eram tidos por mortos e que suas esposas já haviam casado 
de novo. Sua cidade natal teria ficado d.espovoada em pouco 
tempo com as continuas baixas, nao tivessem sempre trazido novos 
indios cativos, sobretudo jovens indias, com as quais tratavam de 
gerar vasta prole para -contrabalanc;ar os óbitos. Poucos sao os 

449. Th. Sampaio : O Tupí, p. 97-98. Capistrano de Ahreu: Capí
tulos, . p . 116. Couto de Magalhaes: Ensaio, p. 458~61. Madre de Deos, 
p. 62, 127-128. Machado d'Oliveira. loe. cit .• p. 493-496; p. 495, sobre os 
mamalucos: "Da approxima~ao da ra~a branca e india sahiu essa mescla 
hybrida e impura, definida com o nome de Mamelucos, esses filhos espurios 
e equivocos, que, renegando sua origem materna, ostentaram,se com incrivel 
ferocidade os mais rancorosos inimigos dos indios, e o mostraram por sem 
numero de vezes". A. da Silva e Souza: Memoria em R.ev. Trim., t. XII 
'1849), p. 432,436, 455, 462 e pass. Charlevoix: Historia del Paraguay, trad. 
P. Hernández (Madrid, 1910-1916), 11, 175. Spix e Martius. l. 219-222. 225. 

( •) O rio que os levou de S. Paulo ao Rio de Janeiro e Minas fol o 
Par.liba; o S. Francisco levou-0s de Minas para diante, até o Piaui. N. do T. 
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pormenores conhecidos destas expedic;oes. Sobre a conquista da 
América portuguesa pelos brasileiros, f altam relatórios como os 
existentes acerca das Américas espanholas do Sul, Centro e 
Norte. 450 Os paulistas de todas as cores eram incultos: bem 
poucos dentre eles teriam sabido ler e escrever, como, amiúde, 
felizmente, o souberam os piratas das indias Ocidentais, da mesma 
condi~áo, o que reverteu em beneficio da documenta~ao histórica. 
Foram elogiados pelos amigos e acusados amargamente pelos 
adversários, mas eles mesmos muito pouco disseram sobre si. 451 

É verdade que, em cada bandeira maior, sempre havia um 
padre, como elemento um pouco mais instruido. A este nao 
incumbia, porém, escrever a história de seus feitos nem converter 
gentios, ou usar sua influencia para evitar que os caminhos e ac;oes 
da tropa se desviassem demais dos mandamentos cristáos; seu 
mister era, quando havia risco de vida, aliviar, por meio da confis ... 
sao e da absolvic;áo, a consciencia excessivamente sobrecarregada 
dos componentes do bando, todos pecador.es, e, externamente, bons 
católicos. O mesmo se deu nas expedic;oes dos conquistadores· 
espanhóis, de que sáo as bandeiras . o equivalente de épocas poste~ 
riores. Nota-se, todavía, entre elas, urna grande diferenc;a: os 
bandeirantes apenas destruíram e despovoaram, ao passo que 
muitós daqueles conquistadores, a despeito de tudo, n_ao deixaram 
de construir alguma coisa. Os bandeirantes só k tornaram 
conquistadores, quando deram por finda sua missáo de devastar e 
exterminar, e alguns deles come~aram, nos lugares onde tinham 
espalhado a ruina, a colonizar e dedicar--se a pecuária. 452 

Antes de passarmos a descrever a penetra~~º e a conquista 
do sertao brasileiro pelos paulistas, cumpre, ainda, ressaltar urna 
importante circunstancia, sem cuja aprecia~ao náo é possível um 
critério exato de tal feito. Em sua maior extensao - quase todo 
o interior, no dizer do Couto de Magalháes .....- , a hinterlandia do 
Brasil, ex<:luindo--se a rHiléia da hacia Amazónica, cabria-se de 

450. Charlevoix, loe. cit., 1, 175-176 .. 

451 . Southey, II, 668. von Martius: Como se deve escrever, loe. cit., 
p. 39~. Azevedo Pizarro e Araujo: Memorias, t. IX, 350. Taunay: Na Era, 
1~. c~t., p. 60'61, 118 e ss.: o e~ do espanhol D. Luis de Céspedes Xeria, 
pr1me1ro mapa de uma parte do interior do Brasil; nada desse -genero foi 
produzido pelos paulistas ou par qualquer brasileiro ou portuQués daquele 
tempo. V. Vol. 11, p. 22. 

b 
452 · Vol. 1, p. 419~22. Capistrano de Abreu: Capítulos, p. 118: "de 

andeirantes, isto é, despovoadores, passaram a conquistadores, formando 
estabelecimentos fixos "". 
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campo, ao passo que as grandes florestas eram relativamente 
poucas. Se naqueles vastos territórios sertanejos nao tivessem 
predominado os extensos campos, de rica fauna, os sertanistas de 
Sao Paulo, ·que percorriam descalc;os e com pouca bagagem aque ... 
las terras. baseando seu sustento nas espingardas de cac;a, nas 
dádivas naturais do sertao e no pouco que seus es!=ravos carrega
vam. nunca poderiam ter feito tao grandes expedic;oes. Os relatos 
de Ulrich Schmidel e os Comentários de Cabec;a de Vaca expóem 
a fácil penetrac;ao de tais regióes. 453 Quando os portugueses, 
partindo do mar, galgaram as serras litoraneas e. no planalto de 
Sao Paulo viram estender-se em sua frente urna regiao descam-• . 
pada e aprazível, que tanto contrastava com a faixa litoranea 
coberta por densa mata virgem tropical de onde vinham, chama~ 
ram aquelas paragens de "campos". Havia os campos do río 
Grande ou campos do Anhembi, hoje Tiete, e sobretudo os campos 
de Piratininga, mais tarde famosos, chamados também, por sua be ... 
leza, campos elíseos. Eram savanas revestidas de capim e vegeta ... 
c;áo arbustiva e rasteira, nas quais se erguiam, como dispersas ilhas 
de n1ata, bosques maiores ou menores, os campóes de mato, hoje. 
capóes de mato. Embora estes campos. que tao importante papel 
desempenharam na penetrac;ao do interior brasileiro, tenham os 
mesmos carácterísticos fundamentais em todo o território, exis
tem neles diferenc;as, segundo a latitude, a altitude, o clima, 
a. umidade ou a aridez. Nos campos mais ao norte, predominam 
as gramíneas rijas, entremeadas de cactáceas; nos do planalto, os 
arbustos de ricos coloridos, transformando-se a paisagem tempo
rariamente num vastíssimo e garrido jardim, cheio. de flores, sendo 
comum aos dois tipos de campo as moitas cerradas e os capóes, 
sempre verdes nestes, feíto caatingas naqueles. Nos campos 
sulinos, cobertos de arbust& e gramíneas, as manchas isoladas 
de mata sao substituídas por extensos pinheirais entremeados de 
escassa vegetac;áo rasteira. Bsses campos e também os pinheirais 
pouco ou nenhum obstáculo oferecem ao avanc;o do hon1em. 
Muitos dos capóes que se erguiam nos campos eram emaranha ... 
dos. cheios de vegetac;ao rasteira e sarmentosa, de ~ap~m de 
alto porte, que os tornavam intransponíveis. Na ma1oria das 
vezes, podiam ser contornados, pois sua extensao nao era ~rande, 
obrigando, quando muito, a voltas demoradas, que encompridavam 
o caminho. lsso, porém, nas expedi<;óes dos paulistas, de longo 

4.53. Couto de Magalhaes: Ensaio, p . 455. Barros: Asia. I. 1, p. 73, 
75. 81. 
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alcance, e nos muitos anos em que persistía o fenómeno, nao che ... 
gava a ter grande importancia. 454 

Também as matas virgens do sertao nao eram, em essencia. 
do tipo hostil e intransponível das florestas tropicais, tropófilas. 
da orla costeira ou da hacia Amazónica. As belas e silenciosas 
matas do alto Paraguai, fáceis de transpor e que protegiam o 
caminhante contra o calor solar. a cujas sombras Lozano cantou 
hinos de exalta<;ao ao Criador, e através das ·quais os paulistas 
avan<;aram, em suas devastadoras ca<;adas de escravos contra os 
índios cristáos das missó.es, sáo um exemplo de outros tipos de 
florestas no grande interior do Brasil. Pobres de vegetac;áo 
intercalar e, por isso. facilmente transponíveis, sao também os 
pinheirais, onde corriam varas de muitas centenas de pecaris, que 
vinham comer os saborosos pinhóes espalhados pelo chao em 
quantidades enormes. 455 A distribuic;áo de campos e matas no 
sertao brasileiro equiparava-se, mais ou menos, a encontrada nas 
Provincias do Sul do País. onde os paulistas pela primeira vez 
experimentaram suas for<;as. A nordeste e a leste da Capitania 
de Sao Paulo. predominava a mata virgem, que, ao longo das 
serras lito!'aneas, se estendia até Paraná e Santa Catarina, ao 
passo que, no p1analto, a oeste e sudoeste do território, os campos 
gE"-ab eram a paisagem dominante. Também ali, mais a oeste e 
noroeste, a mata virgem, em vastas extensóes, alcan<;ava as mar~ 
gens do río Paraná, enquanto na margem direita deste ~º· em 
Mato Grosso, formando nítida linha divisora da vegeta<;ao. os 
campos tem a supremacia. No Paraná e em Santa Catarina, pre
dominava a mata, interrompida, todavía, por extensos trechos de 
campo; no Paraná. sobretudo pelos campos gerais de Curitiba e 
pelos campos de Guarapuava; em Santa Catarina, p.elos campos 
de Palmas e campos Novas. Soares de Sousa descreveu o Rio 
Grande do Sul como regiáo maravilhosa, feita pela natureza para 
a agricultura e a pecuária, aproximadamente a metade consistindo 
de pinheirais e campos - os férteis e magníficos campos da 
'I acaria e campos do Bugre Morto - . onde abundava a ca~a 
de várias espécies e os rios fervilhavam de peixe. 456 

O sertáo era, pois, em contraste com as matas virgens tropi
cais da faixa costeira e do Amazonas, verdadeiro fornecedor de 

454 . Madre de Deos, p. 105-106. Vasconcellos. loe. cit., 1, 86. - Vol. 
I, p. 54-56. A. Grisebach : Die Vegetation der Erde, 2• ed. { Leipzig, 1884). 
JI. 385 e ss., 388 e ss., 390, 391. 

155. Lozano: Historia, loe. cit., 1, 215-216. Ayres de Caza!, l. 231. 
456. Hande-lmann, p. 473, 487, 512~513. Soares de Souza, p. 106. R. 

Rühle em Petermanns Mittl., 1928, fase. 1/ 2, p. 33-34, e pr. 6, l. 
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alimentos e, além disso, nenhum obstáculo oferecia ao avan~o do 
homem; os paulistas, com reduzidas provisóes e pouca bagagem, 
puderam, assim, realizar, sem dificuldade, su.as expedic;oe_: ~e 
descobrimento. Grac;as a feliz e bem proporcionada alternancia 
de campos e matas, aliada ao clima ameno, há no País condic;oes 
excelentes para a vida e a reproduc;ao de animais selvagens de 
toda espécie, que encontram nas campinas o pasto, e na mata. 
a necessária protec;áo e defesa. Vem-nos a lembr~nc;a os r~la-
tórios dos primeiros tempos da descoberta e explorac;ao da Af~1~a. 
no século XIX. ao lermos, em Ulrich Schmidel. nos Comentarios 
de Cabe~a de Vaca e em narrativas ulteriores, a respe.ito da im:n
sa riqueza faunística do Sul do Brasil e do Paragua1. Por toda 
parte, viam-se veados, queixadas, tapires, cac;a. de penas em 
grande quantidade. As águas pululavam. de .peixes, sobretu~o 
0 río que constituía a porta de saída dos pauhstas para Guaira 
e Paraguai, isto é, o Tiete. Na zona das enchentes do. alto Pa
raguai. viviam, por muitos meses, durante todo o periodo das 
inundac;óes, tribos inteiras. em malocas flutuantes. sustentando-se 
exclusivamente da pesca e da cac;a. 457 Os campos e as matas 
forneciam aos melador.es o mel-de-pau em grande quantidade. 
As sementes das araucárias, disputadas por macacos e pecaris.458 

jaziam aos ·montóes pelo solo dos pinheirais. Era. só abaixar:se 
e catar. O rfruto de uma mimósea - a algarrobe1ra (Prosopis) 
- fornecia uma farinha panificável. 459 Havia ainda as femeas 
de gafanhotos, as formigas comestív.eis, que se comiam torradas, 
e que os europeus, nestas regióes selvagens, nao desprezavam, 
assim como nao rejeitavam as larvas da broca do coqueiro (Ca.
landra. palmarom) • a qual Gumilha teceu loas. e que. segundo 
ele, nada mais era do que manteiga viva. Os mamelucos certa
mente náo desprezavam tais alimentos. Finalmente. se todas 
essas fontes falhass.em ou esgotassem, certamente achariam, com 
seus instintos indígenas e com a ajuda dos indios amigos. puro 

457. Ultich Schmidels Reise nach Süd-Amerika, ed. por Langmantel 
(Tübingen, 1889), p. 94. Cabeza de Vaca: Naufr. y Com., loe. cit., I, 182, 
183, 191, 205, 269, 287, 306, 309, 326; 11 280-281. Luis de Céspedes em A. 
Taunay: Na Era, p. 60~61, 116. 

458. Schmidel, loe. cit., p. 40, 43, 84, 99, 106, 107. Cabeza de Vaca, 
loe. cit., 1, 176, 179, 191, 205, 306, 326. Charlevoix: Histoire du Paragua_r¡ 
(París, 1757), l. 249-250: ''toutes les forets sont pleines d'abeilles"; ed. 

espanh. 1, 41, 274 e ss.; IV, 157. Soares de Souza, p. 239-240. 
459. Cabeza de Vaca, loe. cit., 1, 176-177, 182, 309; 205. Schmidel, 

loe. cit., p. 47. Id., ed. J. Mondschein (Straubing, 1893), p. 16. Cieza de 
León: Crónica, loe. cit.1 II, 4181. 
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sangue, que os acompanhavam, algum sustento nos campos e 
matas do sertao. 460 

Mas, como diz o bom Schmidel, os mosquitos, que, naquelas 
paragens, em geral tao felizes, nao dáo sossego nem de dia nem 
de noite. devem ter sido verdadeira tortura para os paulistas, que 
já arrostav~m tao grandes dificuldades. 461 

Grande parte de suas incursó.es se fazia por água, princi
palmente quando atingiam, em qualq1:1er ponto, a hacia fluvial do 
Prata ou a do Amazonas. Aí, os maravilhosos caminhos aquá
ticos da ·América do Sul. com suas vantajosas travessias, onde 
as canoas eram carregadas de um rio a outro, favoreciam extraor~ 
dinariamente os empreendimentos dos ·mateiros. 462 O caminho 
que os paulistas, aos poucos, foram abrindo até o interior de 
Mato Grosso, - o mesmo que, mais tard·e. veio a ser o itinerário 
habitual dos lbrasileiros em viag.em de Sao Paulo a Cuiabá e Dia.
mantino -, é .exemplo típico desta espécie de comunica~óes por 
água: do rio Piratininga, em Sao Paulo, entravam pelo Tiete e 
desciam até sua desembocadura no rio Paraná. Se na época de 
~stiagem, menos vantajosa, o curso superior do rio nao fosse 
navegávd, por causa da falta d'água, tornava-se necessário fazer 
aproximadamente duzentos e cinqüenta quilometros por terra, ao 
longo das margens, cruzando-se o Tiete dezoito vezes. Vinha. 
entao, o percurso de canoa, de mais ou menos dezenove dias. 
Desciam depois o Paraná, até a barra dorio Pardo; entravam por 
este. sub indo-o até onde o permitia sua prof undidade. A partir 
do ponto em que o rio se tornava raso demais, as canoas eram 
carregadas, numa passagem de onze a doze quilometros, desco
berta em 1720 pelos paulistas J oáo e Lourenc;o Leme, até o rio 
Camapua: descendo por este e, em seguida, pelos ríos Coxim e 
Taquari, alcan~ava-se o rio Paraguai. Sste e seu afluente da 
esquerda, o Sao Lourenc;o. conduziam, rio acima, a Cuiabá. Do 
rio Cuiabá, após uma travessia por terra, chegava-se as cabecei
ras do rio Arinos, afluente do Tapajós, por sua vez tributário do 
Amazonas. Assim, carregando as canoas em alguns trechos, os 
bandeirantes atingiam as cabeceiras de dois sistemas fluviais; com 

460 . Cabeza de Vaca, loe. cit., I, 179. Dobrizhoffer: Account, l. 344-
345; 11. 337. Gumilla, loe. cit., I, 167: as larvas da broca da palmeira, •que 
no son otra cosa que una manteca viva". Figueroa: Relación, loe. cit., 
p. 206. 

461. Schmidel (Langm.), p. 70. 

462. Friederici: Schiffahrt, p. 93--94, com farta documentai;~o. Id .• vol. 
I, 181-183. 



188 GEORG FRIEDE{(ICI 

mais algumas curtas caminhadas por terra, contornando cachoei
ras e evitando corredeiras perigosas, podiam ir de Sáo Paulo até 
o Pará. Urna travessia de apenas alguns quilómetros, mas difí
cil de vencer, mesmo com me.ios técnicos modernos, impedía que 
a navega~ao, como num mar mediterraneo ou canal interno, ligasse 
Montevidéu a ilha da Trindade. Tal liga~áo seria possível, de 
um lado, através do Aguapeí, que, por meio do Jauru, afluí ao 
Paraguei, e, de outro lado, do rio Alegre, que, pelo Guaporé, de
ságua no Madeira. Outra estrada fluvial semelhante, com poucas 
travessias intercaladas, era formada, de um lado, pelo rio Paraná 
e seus afluentes, rio Grande e Paranaíba, e, do outro, pelo Sao 
Francisco e Tocantins. Por conseguinte, percorrendo em canoa 
indígena essas vías aquáticas, podia ... se ir de Buenos Aires ou 
Sáo Paulo até Alagoas, e. em duas etapas, pelo Tapajós c u pelo 
Tocantins, até o Pará. 463 No Pará e em todo o vale Amazó ... 
nico, o tráfego se fazia por água. Urna infinidade de igarapés, 
de rios menores e maiores transformava subretudo a regiáo entre 
o Pará e o Tocantins em seguro roteiro fluvial; além dos citados 
caminhos, pelo Tapajós e pelos rios Tocantins e Araguaia, nume
rosas outras rotas poderiam servir de exemplo para demonstrar a 
excelente comunica~ao por água entre o curso superior do Madeira 
com seus afluentes e o Paraguai. 464 Por toda parte, os cursos 
d'água e a liga~áo entre os grandes sistemas fluviais por meio de 
travessias em seco, que eram relativamente poucas e curtas, facili
tavam os descobrimentos, a penetra~áo e a conquista do interior da 
América do Sul. 

Os vales de Piratininga e toda a extensa regiao ao redor de 
Santo André e Sao Paulo eram uma terra abenr;oada, fértil. descrita 
como paradisíaca. Nao obstante, os instintos rapinantes e aven
tureiros dos paulistas bem depressa os impeliram a deixar seus 
penates em busca de longínquos rincóes. O arraial de Santo 
André, recluto de Joáo Ramalho e de sua prole mesti~a . é o pri
meiro marco na história da sujeir;áo da hinterlandia brasileira e 
o mais antigo ponto de partida das ca~adas ao gentío, de onde 
os brasileiros saíam para a conquista do vasto interior de sua 
terra natal. Joáo Ramalho foi cognominado herói e patriarca das 

463. P. José Quiroga: Descripción del Rio Paraguay, desde la boca 
del Xauru hasta la Confluencia del Paraná em Col. Angelis ( 1836). loe. cit., 
II, l'i-17. Pizarro e Araujo: Memórias, t. IX (1822), p. 28-29. Taunay: 
Na Era. p. 112, J 13. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., II. 757-759. 

464. Spix e Martius, I,11, 942-943. Wallace: Amazon, p. 80. Franco 
de Almeida Serra: Memoria (31-1-1800) em Rev. Trim., 11 ( 1840). p. 19-43. 
sobretudo p. 23-25, 34-35. 
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bandeiras. 465 Depois de exterminar, por meio das car;adas de 
escravos do tipo já conhecido, a popula~áo indígena na maior
parte de sua Capitanía, ou de absorve-la com sucessivas unioes 
maritais, os paulistas, em 1550, ultrapassaram suas fronteiras .. 
perseguiram os Guaranís, avan\ando em todas as dire-;óes, atra
vés do maravilhoso sistema fluvial com suas travessias por terra. 
Sem outro objetivo além do descimento de escravos, desdenhando 
todas as leis de proter;ao aos silvícolas e na mais insolen te deso-· 
bediencia a Coroa de Portugal, que as promulgara, percorreram . 
o sertáo em todos os sentidos, durante mais de dois séculos, fa
zendo descobertas, mas simplesmente porque, no decorrer de suas 
ca~adas humanas, náo as podiam evitar. Os descobrimentos. 
eram fenómeno acessório da ca~a em grande escala a seres 
humanos, transformados em artigo de comércio. Ofereciam sua 
mercadoria a venda em Sáo Paulo, onde, segundo afirma da 
Silva e Sousa, havia casas que possuíam seiscentos escravos indí
genas. De início, os sertanistas nem costumavam saber ao certo 
onde tinham estado, naquelas ca~adas de escravos que os levavam 
a descobrir novas regióes. Só mais tarde, a procura de ouro e· 
pedras preciosas tornou-se o motivo predominante daquelas avan
~adas pelo interior, as quais, com a ambir;áo e a cobi~a de ouro 
sempre crescentes, assumiam cada vez maiores propor~óes, c¿n ... 
tinuando, porém, a existir, como ocorrencia secundária, a ca~a 
aos escravos, que as caravanas de garimpeiros carregavam consigo, 
amarrados ou acorrentados. 466 

Os paulistas povoaram, embora mal, a faixa costeira de sua 
própria Capitanía de Sao Vicente e ainda a de Santo Amaro, 
passaram além do Paraná e de Santa Catarina, fundaram a cidade 
de Laguna, junto a barra do rio Tubaráo, e seguiram ao longo 
da costa, mais para o sul, tendo chegado com sua vanguarda até 
Maldonado, hoje pertencente ao Uruguai. Lan\aram os funda
mentos das Provincias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul e adquiriram direitos de posse, nos quais Dom Joáo V , 
como "Senhor dos Dominios d'este Sertáo da Vaccaria", se ha-· 
seou, no século XVIII, para erigir padróes pelo Rio Grande do 
Sul adentro. Desta maneira, tomaram a hinterlandia de quase 

465 . Cardim: Nart., p . 104-106. V . do Salvador, p. XXXI. Taunay, 
loe. cit. , p. 68, 95. 

466. Díaz de Guzmán em Col. Angelis, 1 ( 1835), p. 89. 100. Lozano, 
l. 76~80. Silva e Souza, loe. cit., p. 431-432. Pizatro et Araujo. t. VIII. 
pa rte II. p. 1-2; t. IX. p. 144~ J 45, 150. Fernandes Pinheiro: S. Pedro, loe. cit.,. 
P· 38-41. da Si1va Lisboa : Annaes, 11. 300-303. com uma tentativa extre
mamente infeliz de defender as cacadas de e-scravos dos paulistas. 
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todas as outras Capitanias, conquistando, colonizando e incorpo
rando ao território de Sáo Vicente as terras de Minas Gerais, 
Goiás. Cuiabá e Mato Grosso. Foi assim que a Capitanía de 
Sao Vicente chegou, em certa época, a abranger as de Sao Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato .Grosso e, em parte, as do Rio de 
J aneiro, Paraná, Santa Catarina e Río Grande do Sul. 467 

Cabe, aquí, uma pergunta que deve ser respondida antes de 
prosseguirmos: qual a atitude dos espanhóis em f ace da expansáo 
.dos paulistas? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, perten
<.·ia aqueles toda a terra a oeste do meridiano que passa a 46° 
de longitude oeste de Greenwich, assim mesmo arredondando-se 
as cifras a favor dos portugueses. A res posta é que, em solo 
.americano, a partir de 1580, a Espanha se achava, em muitos 
-sentidos, numa situac;áo de inferioridade perante Portugal. Ao 
tempo da vigorosa conquista espanhola, antes daquele ano, tudo 
fora bem diferente. A Espanha simplesmente considerara legí.
tima propriedade sua a regiáo de Paraná e Santa Catarina. Cabec;a 
de Vaca, por ali passara, alcanc;ando, em Hns de 1543, a regiao 
·de Diamantino, em Mato Grosso. Fazendo sua vanguarda pros .... 
-seguir a marcha até janeiro de 1544, sob o comando de Francisco 
de Ribera, atingiu, com parte de seus homens, ,.;.. caso esteja 
·certa a posic;ao 14º 20' de latitude sul. por ele indicada - • o 
·divisor de águas entre o Amazonas e o Prata, no corac;áo da Amé
rica do Sul, regiao em que, mais tarde, a lenda colocou o eldorado 
de Paititi, ou o Grande Mojo. Junto as caJbeceiras do Paraguai, 
a 16º de latitude sul. Cabec;a de Vaca encontrou vestí9ios 
,e destroc;os da expedic;ao de Aleixo García. ~ fora de dúvida 
que, segundo o hábito dos conquistadores daquela época, el.e teria 
·liquidado, sem. contemplac;ao, o portugues e seus compatriotas, 
·caso os tivesse encontrado com vida. 468 De fato, naquelas re
gióes, acontecía, as vezes, resultarem em sangrentas refregas 
e-ncontros casuais entre grupos de espanhóis e portugueses. Assim, 
houve, em 1534, em Sao Vicente, um conflito armado, no qual 

<>s espanhóis saíram vencedores; mas, nao conseguindo estabele-
cer ligac;áo com sua ·gente, sentiram.-se em perigo e recuaram até 
Santa Catarina. 469 Grande parte do Brasil de boje, dentro e 
fora da linha de Tordesilhas, por água e por terra, foi descoberta 
por espanhóis. 

467. Madre de Deos, p. 2-3. Handelmann, p. 513-514. 517-537. 
468. Cabeza de Vaca em Col. Vedia, l. 576, 578-580. 582. 583. 588, 

597 a 599. P. Guevara: Historia del Paraguay em Col. Angelis, 11, (1836). 
p. 107-108. 

469. Díaz de Guzmán, ibid., l. 26-28. 
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~ua.ndo, porém, Port~gal, em 1580, se uniu a Espanha sob 
um so r_e1, tal estado de co1sas mudou muito, o mesmo acontecendo 
ao sentir-se a Coroa, comum aos dois pavos, abrigada a tratar 
Portugal com peculiar deferencia, em virtud e da tradicional · .. 
veja e até inimizade reinante entre portugueses e espanhóis q in 
na Asia e na América, ~ao. recuavam nem ante ataques abert~~: 
ou quando as duas Cap1tan1as do Norte, Maranhao e Pará, com 
ª.foz do Amazonas .• foram, em 1614~1615, conquistadas e colo
nizadas _por portu~ueses, para o Brasil, ·em parte por ordem da 
Coroa hispano-lusitana, em parte com o conhecimento desta. E 
1623, todo o território do estuário do Amazonas - rio gigant~ 
que, em todo o seu percurso, fica a oeste da linha de Tordesi.
lhas - estava submetido ao dominio portugues. Cac;adores de 
e~cravos, comerciantes, lavradores e missionários brasileiros impul .. 
s1~navam com sucesso a dominac;ao e a cultura portuguesas rio 
ac1ma, contra os espanhóis. A uniáo com a Espanha custou aos 
portugueses o Leste e aos espanhóis, grande parte do Oeste. 470 

. Alé~ disso, os espanhóis dos séculas XVII e XVIII já náo 
eram ma1s o que haviam sido os conquistadores do século XVI. 
Ao. findar esse século, o ímpeto da Espanha se desvanecera: 
sac~ada de possessoes ultramarinas, ela cogitava mais do progres
so interno das colonias do que de sua expansáo externa. Quando 
os exércitos de mamelucos, animados por impulso juvenil, partiram 
em busca de escravos, ouro e pedrarias e devassaram. as selvas 
até entao virg.ens do contato com europeus ou apenas cruzadas 
as pressas, furtivamente, pelos espanhóis, estes nada mais tinham 
de equivalente a lhes opor. O vale do Amazonas, onde, a des.
peito de todas as pesquisas e sondagens, pouco ou nenhum ouro 
nem prata foram encontrados entre os silvícolas, logo de inicio, 
pouco atraíra os espanhóis, por mais que alguns homens clarivi.
d_:ntes apontassem as riquezas naturais daquelas imensas exten-
soes de terra. Os portugueses, no entanto, ali encontraram o 
que procuravam: grande número de tribos esparsas e pouco aptas 
a resistir, isto é, ótimo campo para suas cac;adas de escravos. 471 

';- .Espan.ha perdeu, assim, primeiro o Sul e o Sudoeste e, por 
ultimo,_ toda a hacia Amazónica, por causa da brutal e bárbara 
expansao. portuguesa em direc;áo a Minas e a Guiana, para onde 
se estend1am as cac;adas e o comércio de escravos. Quando, em 

144
• ~~-2~: de Morga, p. 81, 83, 85-86, 88-91. Handelmann, p. 141-142, 

M 4!~ · Dobrizhoffer, 111, 352. Toribio de Ortiguera: Jornada del Río 
l. r;tº" em Historiadores de Indias, t. 11 (Madrid. 1909), p. 376. Simón, 
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consequencia, sobrevieram hostilidades e choques armados, a 
Espanha, sob o reinado de Dom Carlos II, numa fase da máxima 
fraqueza e inércia, teve de ceder até ante urna nac;áo como Por
tugal, embora obj,etivamente estivesse crom a razáo. 472 

Aquele Portugal, porém, que ressurgia na América, nao era 
mais o Portugal da Península, com os enervados "filhos do reino". 
Era o Portugal dos brasileiros, em cujas veias circulava o sangue 
dos filhos da terra. 

A inércia da Espanha revelou-se, inicialmente, por ocasiao 
dos assaltos dos mamelucos as missóes jesuíticas do Paraguai. 
Aquelas agressóes nao resultavam de contrastes naturais ou 
nacionais, . de litígios fronteiric;os, nem do dese jo de conquistar 
terras para a agricultura naquela vastidao territorial, escassamen
te povoada: tampouco sonhavam os paulistas com planos políticos 
de grande alcance, como, por exemplo. urna futura expansáo do 
poderío de Portugal. O motivo e o alvo visado eram a cac;a ao 
homem, continuac;áo das cac;adas de escravos de Dom Henrique, 
o Navegador, nas costas da África. transferidas, em larga escala, 
aos sertóes do Novo Mundo. Por vol ta de 161 O ou 1611, deram
se os primeiros encontros com os jesuitas. Em 1614, comec;aram 
as incursoes e a rapinagem a grande distancia. As tropas de 
mamelucos andavam sempre acompanhadas por legióes auxiliares 
indígenas, cujos efetivos superavam os daquelas em aproximada
mente tres a cinco vezes. Durante um período de vinte e seis 
anos dirigiram seus ataques contra as numerosas e florescentes 
missóes dos jesuitas, divididos em dois Hrupos principais, o de 
Guaíra e o de Tapé, situados no atual Estado do Paraná. Em 
Guaíra, onde ficava o grupo mais importante, numa belíssima 
regiáo de florestas e campinas, também havia cidades: Ontiveros, 
nas margens do río Paraná, fundada em 1554: Ciudad Real, fun
dada em 1576; e, mais a nordeste, na direc;áo de Sao Paulo, Vila 
Rica. no rio Ivaí, fundada também em 1576, com duas prósperas 
aldeias de missóes a leste: Sao Paulo e Santo Antonio. Em 1628. 
novecentos mamelucos, com urna trona auxiliar de tres mil tupis. . 
lanc;aram o primeiro grande e devastador ataque contra Guaira, ao 
qua} se seguiram outros, sem interrup<;;áo. até 1639. Em 1631, fo
ram, assim, destruidas Vila Rica e Ciudad Real e, em 1635, as mis
soes de Tapé. Em 1638, todo o território do atual Estado do Para-

472 . Francisco Moreno y Escandón em Col. Doc. lnédit. Hist. España, 
t. LXXXV (1886), p. 444~446. P. V eigl em von Murr: Reisen, p . 13~14. 
Noticias Auténticas, loe. cit., t. XXXI ( 1891), p. 47, as incursóes dos mame
lucos e a missao espanhola de Sao Joaquim que tentou fortificar~se. A. von 
Humboldt : Voyage, VIII, p. 7. 
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~á já havia sido evacuado pelas missoes jesuíticas, embora os pau
l1sta~, pouco antes, em luta contra os indios das missoes, já entáo 
n1un1dos de armas de fogo para defesa própria, tivessem sofrid0 
tremenda derrota. Mas, ainda em 1648, aqueles cac;adores de 
escravos eram animados por táo inflexivel espirito empreendedor e 
l ossuíam t~l audácia, que conceberam o plano de atacar Assunc;ao, 
sendo, porem, recha<;ados antes de lá chegarem. Variam muito 
os dados rel~ti~os as devastac;óes causadas pelos paulistas, as 
perdas das m1ssoes em homens, mulheres, crian<;as e recém~nasci
do~ ~assacrad~s e ao número de indios e indias carregados ao 
cative1ro. O numero destes últimos oscila entre trinta mil e cento 
e vinte m~l, . ati~gindo, em alguns casos, a enorme cifra de qui-
nhentos mil indios, que, durante vinte e cinco ou vinte e seis anos 
terlam sido carregados aos mercados de escravos de Santos dd 
Rio de Janeiro e até da Paraíba e de Lisboa. A última ~ifra 
provém da horripilante narrativa do espanhol Mexia de Ovando 
~ue este~e pesso.~lmcnte em Sao Paulo e pretende ter obtido sua~ 
informa<;oes de portugueses muito moderados e prudentes". O 
me~or númer~ citado, porém, trinta mil, é, sem dúvida, o que 
ma1s se aproxima da realidade, e até este ainda pode estar exa
gerado. 473 

Destarte, os indios das missoes de Guaira e Tapé tiveram 
a sorte que. viriam a ter, dez anos mais tarde, a missáo jesuítica 
dos Huron1anos no Norte da América, os indios morávios em 
suas cabanas destinadas ao culto e muitos outros "indios rezado ... 
res", que, sob a influencia das missoes, viviam internamente di
vi~idos e ~xt~rnamente desmoralizados; tendo-se tornado pacíficos 
e 1mp~estave1s para a guerra, vieram a ser vitimas de inimigos 
agress1vos e bem armados, cujo Deus, naquele estado de coisas, 
era o mais forte. 

Existem ainda cédulas reais (de 12 de setembro de 1628 e 
de 16 de set~~bro de 1639) de Dom Filipe IV de Espanha, -
que, ~o~o F1hpe 111, era tamhém rei de Portugal - , ordenando 
a pun1c;ao dos paulistas cac;adores de escravos. Urna delas des
creve a inqualificável crueldade e perversidade daqueles ca<;adores 

1 25 
47i· J~r~ue: Monto ya, l. 241-244, 318~322. 328~330: 111. 13 e ss.; IV, 

- · • · 1e1ra em Rev. Trim .• l. 2' ed. (1856). p. 162-163. Charlevoix 
CHernandez) , I. 213. 221. 321-333, 350; II, 164, 271-273, 280~287, 306-308, 
311-314, 322, ~69-372, 396~399. Pedro Mexía de Ovando: Memorial practico 
em L~ Ovandrna. t. I (Madrid. 1915), p. XCVIII-CI. Lettres &lif. et Cur., 
lfc7_ cit., V, 225. Cha~evoix: Hi~toire du Paraguay (Paris. 1757), II, 52-53, 
· ~ 390,. s6~re obten~ao e emprego de armas de fogo pelos indígenas das 
m1ssoes Jesuitas. Vamhagen, Hist. Ger .• loe. cit., l. 398-399, 487.-488; II, 691. 
700. Handelmann, p . 516-519. 
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de homens e a situac;ao dos índios por eles atacados, mal podendo 
ser superada pelas acusac;oes do Bispo Las Casas em sua Brevisima 
Relación. No entanto, nunca houve qualquer espécie de punic;ao. 
Os paulistas invariav:elmente transgrediam as leis. de protec;ao aos 
índios e absolutamente nao se importavam com as ameac;as de 
severos castigos, pois cada vez que o governo necessitava de sua 
gente, sobretudo para as expedic;oes em _busca de ouro, o s:over
nador lhes concedia solenemente o perdao, em nome do re1, por 
todos os seus crimes passados. Sabiam, por experiencia e tradi ... 
c;ao, que isso sempre se repetiria e contin.uavam, como a~te~, 
despreocupados a prear índios. Aos sertanistas que, . a P.ropria 
custa, organizassem e equipassem caravanas ~e gar1mpe1r?s. e 
descobrissem novas minas o rei ainda prometla, como premio, 
elevac;ao de dignidade e a nomeac;ao de Cavaleiro da Ordem de 
Cristo, da Ordem de Avis e da Ordem de Sao Tiago, embora 
conhecesse muito bem a natureza de tais expedic;oes, o seu cunho 
predominante e a que exc,essos deveriam co.n~i:zir tais estímulos 
e recompensas. Desta maneira, ordens, pro1bu;oes e ameac;a~ de 
castigo por parte da Coroa ficaram reduzidas a palavras ocas 
nos sertoes do Brasil, e o rei, impotente em face dos desmandes 
dos cac;adores de escravos e nao conseguindo por..-lhes um para
deiro, viu..-se obrigado a recorrer ao Papa e a sua excomunhao. 
Mas 0 terror deste anátema, já entao prestes a se desvanecer, 
nao atingiu as longínquas selvas do Brasil e do Parag~a!, além 
do oceano. Pois, enquanto perduraram aquelas exped1c;oes, os 
habitantes de Sao Vicente, Santo Amaro e Rio de J aneiro, que, 
como receptadores, compravam em seus mercados de · escrav?s a 
mercadoria proibida, estavam de perfeito acorde com os pauhstas 
e mamelucos, aos quais os ligava verdadeira afinidade .espiritual.474 

Por conseguinte, também aí, como na Espanha, a Coroa e 
ao Governo, em Lisboa, cabia parte da culpa. pelo cunho desu
mano que os paulistas davam a descoberta e ao domínio do serta.o 
brasileiro. Mais grave ainda era a culpa, quando aquela trans1..-. 
gencia ,_ condescendencias, diz o Padre Madre de Deus - com 
os cac;adores profissionais de escravos e a inépcia da autoridade 
do Estado eram intencionais, no interesse de sua própria avidez 
de ouro e diamantes. Aliás, como afirma o mesmo padre. com 
muito acerto, as cac;adas de escravos do Maranhao e do Pará .. 

474. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 3• edit~ 
(Madrid, 1774), lib. VI, tít. 11, ley VI. Jarque: Montoya, IV. 3 ... 6. Madre 
de Deos, p. 127 ... 128. Taunay, loe. cit .. p. 118. Da Silva Lisboa: Annaes .. 
11, 239-241. Dobrizhoffer, I, 159 ... 165. Charlevoix (Hemáod.). 11, 289 a 291,. 
308. 414.-417. Southey, 11, 325-327. Handelmann, p. 523-529. 
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nas quais tomavam parte os mamelucos do Norte e nao os pau ... 
listas, nao eram melhores do que as de Sao Paulo. 

Após terem, pois, os paulistas destroc;ado os aldeamentos 
jesuíticos de Guaíra e do Paranapanema, bem como as Colonias 
espanholas de Vila Rica e Ciudad Real, suas expedic;oes rapaces 
ainda permaneceram, por algum tempo, dirigidas contra as missoes 
em retirada. Todavia, após terem suas bandeiras, por diversas 
vezes, recebido tremendas li~oes, ao atacarem as missoes de Entre 
Rios, já entao prevenidas e bem armadas, o movimento p.erdeu 
a intensidade naquele sentido e procurou novos caminhos. Brutais. 
e arrojados, sempre a ca~a de escravos, os ibandeirantes avanc;aram 
pelas vastas plagas desconhecidas. do Oeste e do Norte. Os 
pormenores de que se tem noticias revelam que essas cac;adas 
humanas dos paulistas se estenderam por quase todo o continente· 
sul-americano, a leste dos Andes e entre o Amazonas e o para ... 
lelo que passa a 25° de latitude sul, atuan.do ao lado dos cac;ado
res de bugres e, depois destes, do outro elemento pioneiro e· 
civilizador do Brasil colonial, isto é, os homens que saíam em 
busca de ouro, es.meraldas e diamantes. 41s 

O Estado de Minas Gerais foi descoberto e · percorrido, no 
início, por homens vindos de Porto Seguro, sendo, muito mais 
tarde, de 1693 a 1695, devassado mais profundamente por paulis..
tas cac;adores de escravos, oriundos de Taubaté e Piratininga. 
Foram estes os verdadeiros desbravadores do Estado, q·ue o 
conquistaram e nele encohtraram o ouro e as esmeraldas. 476 

Em Goiás já tinham estado outros bandos de paulistas. 
quando, em 1682, numa entrada, a ca~a de escravos, Bartolomeu 
Bueno da Silva, o pai, conhecido por Anhangüera ( demónia 
velho) , ali chegou e .encontrou vestigios de ouro. Em duas 
viagens de explora~ao, que duraram vários anos, de 1722 em 
diante, a segunda das quais em 1725, corcada de exito, seu filho, 
Bartolomeu Bueno da Silva, o móc;o. com. a ajuda de Bartolomeu 
País de Abreu, alma da empresa. e de Joao Leite da Silva Ortiz, 
seu financiador, descobriu as jazidas de ouro de Goiás, que, nas» 
rudes maos destes paulistas, se tornaram fatais para os índios
goiás, habitantes da regiao. 477 

• 

475 . Haldelmaon, p. 533 ... 534. 
476 . Ayres de Cazal, 1, 357 -360. Pizarro e Araujo, loe. cit., t. VIII,. 

parte 11, p. 1-5. J. J. Texeira Coelho (1780) em Revista Trimensal, t. xv· 
( 1852), p. 318 ... 319. 

477. A. da Silva e Souza ( 1821), loe. cit., p. 431-437. 443 e ss .. 446. 
ii 7, 453, 454, 456-459. Pizarro e Ara u jo. loe. cit., t . IX ( 1822) , p. 144 ... 150 .. 
Taunay: Um grande Bandeirante# loe. cit .• p. 451.-452. 458.-465 e pass. 
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Já antes, as bandeiras paulistas tinham penetrado até ein 
territórios pertencentes ao atual Estado do Piauí. A partir de 
.1671, até aproximadamente 1674, o extenso território foi conquis
tado e despovoado por Domingos Afonso Sertao, o Mafrense, 
criador de gado da Capitanía de Pernambuco, juntamente com o 
paulista Domingos Jorge Velho, com seus mamelucos montados 
e fór~as indígenas, em tropelías vandálicas entre as tribos nativas 
·esparsas e relativamente pequenas. Ao mesmo tempo, a hinter
landia da vizinha Capitania da Bahía era conquistada pelo paulista 
Joao Amaro, com mamelucos e indios do Sul, em conjunto com 
.soldados da Bahía, num sangrento conflito. Os prisioneiros eram 
trazidos aos milhares e levados ao · mercado de escravos, onde se 
aglomeravam em tao grande número, que houve queda de pre~o. 
Na Babia, as melhores pe~as eram vendidas a pre~os que nao 
ultrapassavam dez mil-réis. N em mesmo as condi~óes na A frica 
podem ter sido piores no mais sombrio período do comércio por
tugues e ingles da negra carne humana. Ali, dificilmente o 
tráfico terá assumido tais propor~oes, com efeitos tao devasta
dores como no Brasil. Em 1697, encontramos Domingos Jorge 
·y elho com seus paulistas montados, em Alagoas, aliado as ror~as 
-em luta contra Palmares. Como recompensa e participa~áo nos 
:tespojos, desta vez, ao lado da carne humana vermelha, também 

. .a preta aparecía em grande quantidade em seus descimentos.478 

A oeste, os assaltos dos paulistas eram dirigidos contra as 
.missoes espanholas dos Chiquitos e Moxos, sendo praticadas as 
mesmas monstruosidades e devasta~oes que todos os relatórios 
·espanhóis sao unanimes em condenar. Em meados de 1696, duas 
bandeiras de mamelucos, capitaneadas por Antonio Ferraz e 
Manuel de Frias, passaram pelo porto de Itatines e lagoa Mamoré, 
numa investida contra as missóes espanholas nas cabeceiras do 
r io Blanco e rio Baurés, na inten~áo, como se supunha, de avan
\ar sobre Santa Cruz de la Sierra. Foram, porém, atacados por 
·urna tropa composta de espanhóis e índios, perderam seus chefes, 
sendo abrigados a recuar com pesadas baixas, mas sem renunciar 
a rica presa de escravos indígenas. 479 

478. Rocha Pitta, p.• 193-194. Accioli de Cerqueira : Memorias .. . 
B ahia, loe. cit ., 1, 120-122. Varnhagen: Hist. Ger .. loe. cit .• 11. 762, 784-78b. 
H andelmann, p . 316-317, 533-534. 

479. Lettres Sdif. et Cur., V, p . 215-218, 221. Eder: D escriptio Pro
'Vinciae Moxitarum in R egno Peruano (Budae. 1791) o. 276-286. Femández: 
R elación Historial de las Misiones de Indios Chiquitos (Madrid, 1895). 1. 
71-76. Pizarro e Araujo, loe. cit., t. IX. p. 353-354. Vamhagen: Hist. Ger .• 
n. 791-792. 
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Boatos e indicios da ocorrencia de ouro na regiao de Cuialbá 
alcan~aram as colonias mais setentrionais dos .espanhóis, no alto 
Paraguai. Sstes, porém, tinham-se tornado apáticos, haviam 
perdido o espirito a um tempo altivo, empreendedor e ganancioso 
dos conquistadores do século XVI, razáo pela qual náo se mexe .. 
ram, deixando que paulistas e mamelucos lhes arrebatassem o 
eldorado de Paititi. Antes que os paulistas Antonio Pires de 
Campos e Pascoal Moreira Cabra} Leme achassem a regiao de 
Cuiabá, já Manuel .Correia e outros bandeirantes de Sáo Paulo 
tinham estado nas regioes a oeste do rio Grande ( Araguaia) , a 
ca~a de bugres. Em 1718 e nos anos seguintes, os citados paulistas 
encontraram as famosas jazidas de ouro de Cuiabá, destacan
•do-se Moreira Cabral, que descobriu as minas de Coxipó. 480 Nos 
anos de 1733-1735 os irmaos Pais, de Sorocaba, em Sáo Paulo, 
cujo espirito animador e guia era Fernáo Dias Pais Leme, par .. 
tindo de Cuiabá, empreenderam grandes expedi~oes de ca~a ao 
gentio e explora~ao pelo interior de Mato Grosso. Também 
estas ca~adas contra os indefesos P·arecis levaram a grandes 
achados de ouro, que se tornaram famosos ( 1734 ... 1735) . 481 De 
M ato Grosso seguiram-se, poucos anos depois, em 1737 e 1738, 
·descobrimentos no alto Guaporé e no rio Alegre, e, no ano de 
1742, Manuel de Félix de Lima. acompanhado por tres mulatos, 
cinco índios e um negro, numa canoa indígena, desceu os rios 
Sararé, Guaporé, Madeira e Amazonas até o Pará. 

. Parece tratar ... se de um feito realmente grandioso no campo 
dos descobrimentos, tendo mesmo sido mencionado como realiza ... 
~ao comparável a viagem de Orelhana, ocorrida duzentos anos 
antes. Na realidade, porém, sao descabidos tal julgamento e com
para~áo. Já vinte anos antes de Manuel Félix, Francisco de Melo 
Palheta, com urna tropa de cento e dezoito homens, subira o rio 

. Madeira, vindo do Pará, de onde partiu em 11 de novembro de 
1 722: venceu as dezenove cachoeiras daquele rio - ou vinte e 
tres, como consta do relatório da expedi~áo - subiu o Mamoré, 

. entrou em contacto com os missionários espanhóis instalados entre 
os Moxos, Baurés e Itenes, indo até a sede da sua missao, em 
Santa Cruz de Caiuaba. Só iniciou a viagem de retomo ao Pará, 
após ter subido por mais seis dias o rio ltenes ou Guaporé, da 
foz do rio Baurés em diante. Esta viagem extraordinária, de dez 

480 . Lozano; I, 98, 99, 109. Ayres de Cazal. 1, 247-250. F . José-
Nogueira Coelho: Memorias Chronologicas da Capitanía de Mato-Grosso 
em Revista Trimensal, t. XIII (1850), p . 139. 

48 1 . Pizarro e Araujo, t. IX, p. 3-6.9. Nogueira Coelho, p . 151. 
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meses de dura~áo, nada mais deixou, pois, para o povo de Mato 
Grosso descobrir, além do curso superior do Guaporé. 

Enquanto Manuel Félix ainda se achava a caminho, seguiu-o 
um mercador, Joaquim Ferreira, em companhia de outros, que 
desceram o Guaporé e subiram o Mamaré até o posto missioná
rio espanhol Exa/.tación. No ano seguinte, outro grupo de co
merciantes tomou o mesmo caminho, encontrando na margem 
direita do Guaporé a missáo espanhola de Santa Rosa, que aca
bava de ser estabelecida entre os Baurés. 

Dentro de poucos anos houve, pois, um movimento genera
lizado no imenso interior da América do Sul, duzentos anos após 
ter sido ele, pela primeira vez, atravessado em toda a sua largura 
por Orelhana. As importantes jazidas de ouro encontradas em 
Cuiabá e em outros pontos de Mato Grosso e a conseqüente 
afluencia de garimpeiros, que, por sua vez, exigiam com urgencia 
alimentos e mercadorias diversas, tornavam indispensável a aber,.. 
tura de melhores vias de acesso; os paulistas, afoitos e temerá
rios, descobriram novos caminhos fluviais, que encurtavam as 
distancias e facilitavam o transporte. Em 1744, dois anos ªP~~s 
a viagem de Manuel Félix, o Capitáo Joao de Sousa foi ao Pará 
pelos rios Arinos, Tapajós e Amazonas e regressou a Cuiabá, 
no ano seguinte, pelo Madeira, trazendo artigas europeus. Outros 
mercadores seguiram,..lhe o exemplo, e, em 1749-1750, Gon~alves 
da Fonseca, cumprindo ordens do rei, repetiu a viagem de Manuel 
Félix, mas em sentido aposto, como fizera antes dele Melo Palheta, 
demorando,..se nove meses :em caminho, a contar da partida do 
Pará. Deixou-nos, em seu relatório de viagem, bela descri~áo 
das dezenove grandes cachoeiras do rio Madeira, todas diferen
tes, vencida cada qual a seu modo. As viagens de Cuiabá. des
cendo o rio Arinos até o Pará, tomaram,..se freqüentes, existindo 
noticias das dezessete primeiras. 482 

O Madeira e o Tapajós, uma vez abertos a navega~áo, náo 
tardou a se-lo o TocantJns. Alguns denodados paulistas já o ti
nham percorrido em jangadas, mas a verdadeira navega~áo deste 
rio, até o Pará, só come~ou, quando, no ano de 1773, Antonio 
Luís Tavares f.ez a primeira viagem em canoa indígena. 483 

482. Pi.zarro e Araujo, t. IX, p . 81-84. Nogueira Coelho, p. 151, 156, 
160. Ayres de Cazal, l. 259, 261-262, 309. Narrafáo da viagem . . . de 
Francisco de Mello Palheta no R.io Madeira.. reproduzido em Capistrano de 
Abreu: Caminhos Antigos, loe. cit., p. 193-216. Gonsalves da Fonseca: Na
vega~áo em Collec~áo de Noticias . . . Ultramarinas (Lisboa, 1826), IV, p. 
49-84, sobretudo p . 53, 56, 58-60, 63, 66-69, 72. R.ev. Trim., t. XIX (1856) p. 
112-118. 

483. A. da Silva e Souza, loe. cit., p. 435, 455-456. 
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Ao passo que, nos primeiros tempos desse grande movimento, 
o papel mais importante, quase sempre o de chefe, coube aos ma~ 
melucos, ao come~arem as expedi~oes de garimpeiros, os paulistas 
brancos tomaram decisivamente a vanguarda, vindo a ocupar o 
primeiro plano. Os brasileiros brancas planejava~ as ~xpedi~oes, 
e de seu meio provinham os homens de recurso, f1nanc1adores da 
empresa. 484 lncansáveis e rijos, de suas fileiras saíram homens 
da tempera de Bartolomeu Bueno e Femáo Dias Pais Leme, que, 
suportando os maiores sofrimentos e priva~oes, lutando contra os 
elementos e contra os homens, exploravam, sem esmorecimento, 
aquelas regioes hostis. Animava.-os a esperan~a de verem con ... 
firmada a suposi~áo comum a brasileiros e espanhóis, segundo a 
qual a ocorrencia de pedras e metais preciosos se restringía as áreas 
desertas, estéreis. secas e destituidas de vegeta~áo. 485 Muitos 
deles se tornaram riquíssimos, mas outros sucumbiram. desapare
cendo na voragem dourada, no imenso sorvedouro, cuja atra~áo 
chegava até Portugal, arrastando atráS: de si, de todas as Capita ... 
nias, os homens afeites a aventura e ao crime, e cujos aspectos 
característicos se manifestavam em Minas Gerais. Goiás, Mato 
Grosso, especialmente em Cuiabá, exatamente como antes, na 
conquista espanhola e, mais tarde. na Califórnia. 486 Há muito 
se sabia que no interior do Brasil abundavam as pedras e os metais 
preciosos. Todavía, até o autor dos Diálogos das Grandezas do 
Brasil já demonstrara que o problema náo se resumía .em encon ... 
trar minas valiosas, mas em alimentar os operários mineiros na
quelas longínquas regioes montanhosas, de difícil acesso. Nao 
tardou a revelar-se o quanto acertara, ao encarar a situa~áo. 
Novamente foram os paulistas que souberam apossar-se dos bens 
mais sólidos e duradouros. Em vez de cavarem a terra em busca 
de ouro e pedrarias, fizeram-se mercaderes e empreiteiros, for
necendo mantimentos e mercancías diversas aos mineiros. Ali 
também muitos dos maiores e mais prósperos capitáes de bandeira 
e descobridores, homens que tinham acumulado riquezas quase 
fantásticas, encontraram fim miserável ou violento. ~7 

484 . Taunay : Na Era. p . 128 e ss. Id .. Bandeil'ante, p. 451-452. 
485 . López de Velasco: Geografía y Descripción Universal de Isa 

Indias (Madrid, 1894 ), p . 23. Acosta. loe. cit .. p. 292-293. Ifligo Abbad: 
Puerto Rico, loe. cit., p . 337-338. von Tschudi. loe. cit., 11, 70. Grisebacb. 
II, 392. 

486. Ann. Bibl. Nac. Rio, t . XXVIII (1908), p. 145-148. 160. Var
nhagen: Hist. Ger., loe. cit., 11, 879. da Silva e Souza. loe. cit .• 437-439. 
451. Nogueira Coelho, loe. cit., p. 152-154. Pizarro e Araujo, t. IX, p. 83-84. 
da Silva Lisboa: Annaes. loe. cit .• 11. 246. 

487. Dialogos das Grandezas, l. 48-49. Taunay : Na Era, p. 129. Id •• 
Bandeirante, p. 456, 487. 518-519. Silva e Souza. o. 440. 442. 446. 



200 CEORG FRIEDERICl 

As bandeiras que saíram a prear bugres para o cativeiro e 
que mais tarde combinaram a ca~a ao escravo com a procura de 
ouro e pedras preciosas, constituíram: durante quase dois séculos. 
o elemento propulsor da vida na Capitania de Sáo Paulo. Nelas, 
seu povo empregou as melhores .energias vitais, consumindo muito 
de seu vigor. Quando, finalmente, chegou ao termo o período 
das bandeiras, os paulistas, tanto os brancos como os mamelucos, 
tinham feito grandes descobertas geográficas e encontrado quase 
todas as minas e jazidas de ouro e diamantes do Brasil. 4ss D'eram 
vida e impulso a amplas camadas da populac;áo e muito realizaram 
em prol da expansao geográfica e do poder político e económico 
do Brasil. Pelo caráter impar de seus feitos e por seus méritos 
insuperáveis, sua a~áo ultrapassa a época em que viveram, proje
tando-se no futuro. 

Também no Brasit a conquista da América para a ·Europa 
foi realizada pelos americanos. O amago, o espirito e os instintos 
dos paulistas eram, como o sangue que lhes corria nas veías, 
e.ssencialmente legado indígena. Foram eles os verdadeiros des
bravadores e conquistadores do interior do Brasil. Assim como 
no Sul e no Sudoeste tudo devassavam e a todos subjugavam, 
igualmente no Norte, os povos hostis do Ceará, Río Grande do 
Norte e hinterlandia da Paraíba e Pernambuco nao puderam ser 
dominados sem sua ajuda. "Pois", disse um antigo cronista, por 
volta de 1690, "indios selvagens, protegidos por montanhas, ro
chedos, matas virgens e caatingas, só podem ser vencidos por 
índios mansos e por nenhuma outra fórc;a, e aos paulistas Sua 
Majestade deve recorrer para conquistar suas terras". ..__, 

Mas, durante todo esse tempo, os paulistas deixaram atrás 
de si indelével trac;o de ruina e desolac;ao. Por todo o interior do 
Brasil meridional e central, a populac;áo aborígine fora terrivel
mente dizimada e, em muitos lugares, exterminada por completo. 
Nao seria exagero avaliar as perdas da rac;a indígena nesta parte 
da América em muitas centenas de milhares de vidas. A indizível 
calamidade, a dor e a desgrac;a que, com sua rapinagem e cati
veiro, causaram a essa gente, a suas mulheres e crianc;as inocentes 
sao algo de que nao se pode f azer uma idéia exata. Cada qual 
deve tentar imaginar o que significam estas cac;adas de escravos, 
de quase dois séculos de durac;áo, e quanta miséria e desventura 
trouxeram consigo. 

Tamibém no vale do Amazonas, .bem cedo surgiram bandos de 
'paulistas, sem que se soubesse ao certo de onde vinham. Assim, 

488. Pizarro e Araujo. IX. 401-402. segundo Madre de Deos. 

( 
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em 1650, ali apareceu Antonio Raposo, com sessenta mamelucos 
e aliados indígenas na regiáo da Audiencia de Quito. Quando 
tiveram de recuar, construíram. jangadas as pressas e, confiando 
a sorte a um afluente do Amazonas, seguiram as pegadas de 
Orelhana e Aguirre, alcan~ando Curupá, já na foz. Por volta 
de 1672, ou_!ro chefe paulista. Manuel Pais de Araújo, efetuou 
ca~adas de escravos no baixo Tocantins, em território da Capi .... 
tania do Pará. 489 Mas, salvo casos isolados como estes, os 
paulistas nao participaram, de modo fundamental, no desbrava .... 
mento e conquista do vale do rio Amazonas, nem do de seus 
afluentes, vindos do norte. 

Ali, as cac;adas de escravos realizadas pelos portugueses 
revestiram .... se dos mesmos aspectos que caracterizaram as dos 
paulistas. No seu decurso e durante as guerras subseqüentes, o 
sertao do Norte do Brasil f oi sen do paulatinamente descoberto 
pelos portugueses, mamelucos e brasileiros brancos. Citemos · 
alguns exemplos: em 1616, Pedro Teixeira ef~tuou, pela primeira 
vez, a j~mada por terra de Belém, na Capitania do Pará, a Sao 
Luís do Maranháo; em 1716, em luta contra os Torás, Joáo de 
Barros Guerra subiu longo trecho do rio Madeira, sendo seguidq. 
em 1722, pelo já mencionado Francisco de Mel9 Palheta, que foi 
ainda muito além; em 1720, Diogo Pinto Gaia subiu aproximada-. 
mente mil quilómetros pelo Tocantins .... Araguaia. 490 

Após as viagens dos espanhóis, sob Orelhana e Ursúa/ Aguir ... 
re, · das qua is ternos noticias concretas e minuciosas, e a dos f ran .... 
ciscanos espanhóis Domingos de Brieva e André de Toledo, com 
seis soldados da mesma nacionalidade, ocorrida em 1636/37, 4?1 

em linhas ·gerais, nada de importante restava a descobrir no curso 
do Amazonas. Nao deixa, contudo, de ter certa significa~áp a 
viagem do portugues Pedro Teixeira, que, com dois auxiliares, 
setenta portugueses, mil e duzentos indios e ainda com Brieva 
e os mesmos seis soldados, navegou a montante do rio Curupá 
em quarenta e cinco grandes barcos. Na primavera de 1639, a 
vanguarda de Teixeira, numa flotilha capitaneada por Bento 

489. Southey, II. 596-597. Handdmann. p 316-317. 533-534. Capf.s.. 
t.rano de Abreu: Capítulos, p. 122. 

490 . Southey, I, 428; 11, 485. Varnhagen: Hist. Ger .. loe. cit .. 11. 857.,. 
858. Spix e Martius, III, 963-965. 969-973. dao-nos boa exposi~áo sumaria 
sObre as mais importantes viagens de descoberta e explora¡;;áo no Amazonas 
., seus tributários, de Orellana a A. von Humboldt. 

491. Bol. Soc. Geográf. Madrid. IX ( 1880), p. 218-221. Marcellino 
da Civezza: Saggio di Bibliografía. . . Sanfrancescana ( Prato, 1879), J>. 
277-278. Varnhagen: Hist. Ger .. loe. cit., 11. 713-720. 
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Rodrigues de Oliveira, alcan~ou, gra~as a excelente tripula~ao 
indígena, após urna viagem de oito meses e quatro dias pelo baixo 
Amazonas, a primeira colonia espanhola. em Porto de Paiamino. 
De lá, dirigiu--se a Q ,uito, no que foi secundado por Teixeira algum 
tempo depois. Bste último regressou ao Pará em 12 de dezem-
bro de 1639 com Oliveira e seu segundo subchefe, Pedro da Costa 
Fave.la. Deixou assinalada a posse de Portugal sobre as terras 
que visitou. colocando, em 16 de agosto, um padrao na barra do 
rio Aguarico, no Na.po. Tais eram, já naquele tempo, as exigen ... 
cias dos portugueses - unidos entao a Coroa de Espanha - que. 
aproximadamente a duzentos quilómetros das Colonias espanholas 
de Quijós, se achavam em solo há muito descoberto por aquele povo 
ibero. Em companhia de Teixeira, desceram o mencionado rio o 
Padre Cristóbal de Acuña, o Padre Andrés de Artieda e o fran .. 
ciscano Bueva, que o percorria pela terceira vez. em tOda a sua 
extensao. 492 

O rio Negro era o mais importante dos afluentes da margem 
esquerda do Amazonas. - Dele e do rio Branco os portugueses já 
tinham certo conhecimento pelos meados do século XVII. Em 
1657. os jesuitas Padre Manuel Pires e Frei FranciS<:o Gonc;alves 
o subiram com um grupo encarregado de comprar escravos. Em 
1725, tropas de cac;adores de escravos atingiram seu curso supe
rior. ·Em suas expedic;óes de 1737 em diante, os portugueses 
ca~adores de escravos foram do rio Negro. ao Orinoco, evidente
mente através da bifurcac;ao do Cassiquiare, já conhecida pelos 
indios. Por conseguinte, esta bifurca~ao, que Humboldt náo 
descobriu mas tomou famosa, nao foi descoberta sómente em 1744. 
pelo jesuita espanhol Manuel Román, como se supos. 493 

Assin1, mencionamos e caracterizamos, em largos trac;os, as 
grandes descobertas dos portugueses e brasileiros na orla costeira 
e no vasto interior do País. Se fizermos uma comparac;áo, somos 
forc;ados a admitir que, em tais feítos. raras vezes foram os portu
gueses impelidos por objetivos idealistas, como os que existiram 
entre os espanhóis, apesar de tOdas as suas falhas e imperfeic;óes 
como descobridores e conquistadores. 

492 . Viaje del Capitán Pedro Texeira. edic. ]iménez de la Espada em 
Bol. S oc. Geográf. Madrid. t. XIII ( 1882.). p. 192-218, 266-275, 417-447: 
t. XXVI (1889), p. 159-193. M . da Civezza. loe. cit., p. 280-284. Ayret. 
de Caza!. 11. 294-295. Acufia: Nuevo Descubrimiento. loe. cit .• 

493. Ribeiro de Sampaio em Rev. Trim .• t. XIII, p. 90-91. 97. 205-206. 
Southey, 11, 517. Varnhagen, loe. cit .• 11, 857. Gumilla. l. 368-369. A. von 
Humboldt: Voyage. VIII, 126-128. JuJián, p. 154. O . Peschel : Abhandl .• 
l. 315, 327-328. 368. 

CAR:\Tl':R DA DESCOBEHTA E CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS EUROPZUS 203 

Com sua opiniao acerca do problema indígena. F. A. Var
nhagen. Visconde de Porto Seguro, o primeiro grande historiógrafo 
do Brasil, nao encontrou aplausos nem mesmo por parte daque)es 
seus compatriotas que estavam aptos para formar um critério com 
base científica. Varnhagen tomou o partido dos conquistadores. 
sem revelar a mínima compreensáo pelos silvícolas nem por sua 
posi~áo histórica e moral durante a penetra~ao e conquista do País 
pelos mateiros, garimpeiros e colonos, que, desde o inicio, foram, 
acima de tudo e sem exce~ao, :::a~adores de escravos. Considerou 
mais do que necessários os métodos empregados por paulistas e 
portugueses contra Tupis e Guaranis. declarando-os mesmo indis
pensáveis. Nas bandeiras dos paulistas, com suas tropas expe
rimentadas de mamelucos e Guaranis que aniquilaram as missóes 
jesuíticas do Paraguai e arrastaram seus neófitos ao cativeiro, 
ele ve a soluc;áo natural e mais lógica possível do problema indí ... 
gena e das questóes fronteiri~as. 

Mas este seu modo de pensar nao tem qualquer rela~ao com 
a origem alemá de V arnhagen como se tem afirmado até com 
c.erto sabor de censura. 494 Nunca foi atributo do caráter alemáo 
o gosto por quaisquer crueldades praticadas contra 'os indígenas, 
especialmente o das desumanas ca~adas de escravos. Sabem-no 
todos os que de fato conhecem a História, sobretudo a colonial 
e, capazes de critério próprio, náo se limitam a dar ouvidos a 
calúnias. Outros sao os motivos, suficientes para explicar esse 
seu ponto de vista peculiar, que em nada contribui para a grande
za de sua obra: a mocidade. transcorrida em Sorocaba, Sao Paulo, 
num ambiente saturado das tradi~óes e lendas do tempo dos 
mamelucos: o orgulho de descender dos bandeirantes que, como 
garimpeiros e ca~adores de escravos, conquistaram o interior do 
continente para a sua Pátria: finalmente, lisonjeava-lhe a vaidade 
pessoal, nao pequena, o fato de ser, se náo por descendencia, ao 
menos pelo luqar de nascimento, compatriota dos grandes che-fes 
da época das bandeiras. Ramalho. Bueno, Leme e Pais. 

Conflitos internos, levantes ou guerras civis dP. alcance his
tórico igua] ao das que táo freqüentemente desdouraram a con
quista espanhola nao se verificaram no Brasil. durante as várias 
fases da descoberta e conauista do País; Na América. os portu
gueses mostraram-se mais fiéis ao rei e mais cumpridores do dever 
do que os espanhóis, sendo também verdade que tiveram menos 
oportunidade e motivo para o contrário. Naturalmente também 

494. Varnhagen: Historia Geral, 4• edi~., 1927, I, 506. ~asllio de 
Magalhaes: Francisco Adolpho de Vatnhagen (Río de Janeiro, 1928), p. 40~ 
44-45. 

' 
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houve sedi~oes locais. A Capitania da Babia viu-se a bra~os com 
urna pequena guerra civil, 495 e a popula~ao de Porto Seguro, 
tendo os padres como instigadores e chefes, revoltou-se contra 
seu donatário, Pero de Campos Tourinho, aprisionou-o e despa
chou-o para Portugal. 496 Dissidencias partidárias e inquieta~oes 
que beiravam a guerra civil cindiram a popula~ao de Sao Paulo, 
que também entrou em conflito com os jesuítas, expulsando-os 
sem mais delongas. Também no Pará, nos primeiros tempos, 
ocorreram tumultos que culminaram com a deposi~áo do gover
nador. 49? Agita~oes em escala um pouco maior abalaram, inicial
mente, Minas Gerais. Registraram-se, ali, cisoes e os piores 
desmandos, que culminaram em guerra civil, a chamada Guerr~ 
dos Emboabas, entre paulistas, de um lado, e europeus ·e imigran
tes . de . outras Capitanias - os f orasteiros ou estrangeiros - d<? 
outro. No levante dos forasteiros, de 1707, o principal instigador 
foi também um monge. O Brasil portugues conheceu igualmente 
execu~óes por motivos políticos no tempo· das descobertas e da 
conq~ista e no primerio período colonial. Foram-lhe, todavi~. 
poupadas tragédias do vulto das ocorridas .nas regióes soh domi
nio espanhol, com decapita~o~s e -garroteamentos. em massa. _498 

. Quando;· em 29 de mar~o de 1549, desembarcou na Bahia 
a missao jesuítica portuguesa, mais tarde tao f ainosa, chefiadá 
pelo Padre · Manuel da Nóbrega, para trazet aos silvícolas a ~e.:. 
den~áo do cristianismo, ainda nao existía, segundo seu relato, 
qualquer missáo no Brasil. A pequena igreja que construíram 
.na . Bahia, logo após sua chegada, · foi a primeira do , País. : Os 
franciscanos, primeiros e únicós religiosos que,'. havia éinqüenta 
anos; se achavam na terra, em caráter temporário, nao podiam, 
de fato, reivindicar a autoría de nenhum feito ·positivo. · 

O tipo de , vida que os jesuitas encontraram nesta · CoÍ~riia 
portuguesa era bem o aposto do que recomendavam os preceitos 
cristaos. Os religiosos que ali viviam eram homens ~epravadó;s 
e corruptos, confundindo-se com os aventureiros e delinqü.entes 
qtie infestavam o País. Para eles o pecado· e o crime eram direi
tos legitimados pelo hábito corrente. Dissipados e lúbricos~ 
mantinham em suas casas um harém de jovens índias e davam 
aos colonos e aos silvícolas o pior exemplo possível. :Bles sao 
o satanás que persegue a missáo, exclama Nóbrega. Todo o 

' . 
495. Nobrega, p, 154~ 155~ · 
496. Hist. Coloniza~áo, III. 258-259, 271-283. 

, 4Q7. Avres de Cazal. 1, . 224:-225; 11. 273-274. 
,, :' ~98 ; ~ Rocha Pitta, p. 269 e ss .. ' Pizarro e Araujo. t . V~II. parte ll 

(1822), p. 8-23, 222. Ayres de Cazal. l. 360. Sampaio: O Tupi, p. 93. 
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País pululava de filhos mesti<;os dessas unioes livres, adultos e 
crian<;as, homens e mulheres, que viviam e se reproduziam a 
semelhan~a do gentio. Tudo era ódio e desaven<;as, e, táo de
sastrosamente como as ·coisas da lgreja~ eram administradas as 
jurídicas. Os clérigos, que os jesuítas encontra-ram no Brasil 
como curas das almas, estavam num nível moral inferior ao de 
muitos selvagens. Numerosos exemplos demonstram cabalmente 
o quanto, na América, ao tempo da conquista portuguesa e espa
nhola, a moral dos catecúmenos, ainda que pagáos, era mais ele
vada do que a dos cristáos. mesmo a dos padres. 499 Em 1551. 
dois anos após a vinda dos jesuítas, chegou o primeiro hispo do 
Brasil. Dom Pedro Fernandes Sardinha. Teve experiencia iden~ 
tica a dos jesuitas quanto a devassidáo reinante no clero do Pais, 
eontra o qual agiu com a máxima energia. Confirma, pois, _ ple
namente, o· julgamento daqueles, sendo ·seu depoimento muito 
gráve, por nao ter ele estado em bons termos com a Ordem, _e 
absolutamente náo se importar comas missoes nem com a salva~ao 
d'os aborígines, considerandó-os mesmo incapazes da fé crista. 
Os-- jesuítas, de fato,' viram um castigo ·divino no fim lamentável' 
qÓ hispo, quando este, pouco tempo depois, .foi m9rto· e devorado' 
pelos índios. soo .. 

: .. ·. Nao reconheceram, pois, os . franciscanos como_ seus pr~de"". 
cessores na missáo do Brasil, consider~ndo, . pelQ contrári~. ª· 
atÍvidade d~stes obra do diabo .e um dos piores obstáculos p~~a .. 
a -<;>bra . ~po$tólica incip.ien..te . . . V eneravam, . no · enta~to, o.utro,. mis~\ 
sioná'rio como seu ante~es,sor em solo brasileiro: o Apóstolq. S.áo 

: 499. Nobrega, p. 47, 50, 52. 5·7. 62, 78, 79, 84~85, 81, -90, 148-149, 150; e 
Rev. Trim., t. VI ( 1844), p. 105-106: "Os derigos desta terra tem mais 
officÍo de demonios que de clerigos: . .. de maneira que nenhum Demonio. 
temo as:¡ora que nos persiga, sináo este"S". Rev. Trim .. V, 435-436. P. Leo
nardo Nunes em Cartas Avulsas, p. 61 : · "quasi todos os moradores destas 
tres .villas estavam em grandissimos peccados offuscados, asi casados. .como 
solteiros ~ muito mais os sacerdotes". Vasconcellos. II. 293-294. Historia 
dos Co!legios' do Brasil, loe. cit., p. 77. 78. Varnhagen, loe. cit .. l. 226. 246-
247. · P. Salesius Elsner : Kurze Chronik des Franziskanerordens in Brasilien 
(Düsseldorf. 1907). p. 5-10. 

500. Nobrega, p. 147-148, 171. Vasconcellos, l. p. XLVIII. Ann. Bibl. 
N ac. Río. t. XXIII (1904), p. 60-65. 

501 . Camoes, canto X, estrofe 108. ·Uin longo trabalho sobre Santo 
Tomás na América p elo Dr. S. T. de Mier em Sahagun: Historia General 
de las Cosas de Nueva España, edit. Bustamante (México, 1829-1830), t. l., 
suplem. ao lib. III, p. 1-XXXI. O eoxcelente historiador mexicano Ramirez 
escreveu urna obra inédita, El Apóstbl Santo Tomás en el Nuevo . M_undo; 
v. Obras del líe. Don fosé Fernando Ramírez, tomo l. Opúsculos H1storicos. 
1 (México, 1898). p. XLII. V. do Salvador, p. 17, 43. 
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Tomé. Pretendem os portugueses ter encontrado vestígios da 
passagem deste santo em Meliapor, na India, tornando a achá-los 
no Brasil. ~ste apóstolo foi, por assim dizer, o primeiro homem 
a dar a volta ao mundo, pois, segundo a cren~a e a doutrina do 
clero católico, pregou o evangelho de Cristo aos hindus e chineses 
e ainda aos amerindios pré-colombianos, aos quais trouxe, nessa 
viagem missionária, a banana da ilha de Sao Tomé, introduzin .. 
do ... a em solo americano. 501 Southey expressou ... se com escárnio e 
desprezo acerca destas histórias de Sao Tomé, divulgadas pelo 
clero católico. tachando ... as de lendas medievais, de notória incre ... 
dibilidade. so2 Nao sao, todavia, inventiva dos jesuitas, como se 
tem propalado. As lendas soore pere-grina~oes de um taumaturgo 
achavam--se difundidas por extensos territórios da antiga América, 
e o nome Tomé ou Szumé (Sumé), herói da cultura dos Tupis, 
sugere imediatamente aos fiéis, já propensos a crer, tratar..-se de 
Sao Tomé. Consta que o apóstolo esteve no México. no Ucaiáli 
e no rio da Prata, - para citar apenas estes lugares - , pregou 
o evangelho aos indios. tendo..lhes trazido. como dádiva especial, 
a mandioca ( manihot utilissima) . No Brasil, onde um jesuíta 
pretende ter visto seus vestigios com os próprios olhos e ouvido 
sua história da hóca dos indios, julgou..-se ter encontrado a prova 
de ter o santo, de fato. perc.orrido essas terras, pregando o c.ris ... 
tianismo entre os gentios. Essas histórias dos conquistadores 
ibéricos em tomo de Sáo Tomé deixaram, porém, de ter o caráter 
de meras len das ou propaganda missionária, dif un di da de boa f é, 
e adquiriram valor histórico, ao declarar .. se, em certos casos, náo 
serem os indios simples pagáos, mas apóstatas. pois Sáo Tomé 
lhes trouxera o evangelho, devendo, por isso, como cristáos rene .. 
gados, ser atacados em guerra justa e reduzidos ao cativeiro. 503 

O malogro da lgreja Crista no Brasil durante os primeiros 
quarenta e nove anos de existencia da Colonia. táo completo, que 
os jesuitas nao lhe reconheceram qualquer espirito missionário e 
se consideraram os continuadores diretos da obra do Apóstolo 
Sao Tomé, foi conseqü·encia da situatáo de Portugal e das coló
nias do Oriente. A imoralidade, a corrupc;áo e a ignoráncia eram 
gerais no clero portugues. Durante o reinado de Dom Manuel. 

502. Southey, 1, 229-230, 640. W . Wattenbach : Deutschlands Ge· 
schichtsquellen im Mittelalter, 4' ed. (Berlin. 1877), 1, 53. 

503. Nobrega, p. 13, 52, 64, 72-73. Noticias Autént. t. XXX ( 1891 ) . p. 
132. Rivero: Misiones de los Uanos, loe. cit., p. 109. Barco Centenera em 
Col. Angelis, t. 11 ( 1836), p. 282. Lozano, 1, 67, 69, 91. 96. 203-204, 249. 
Las Casas: Hist., II, 465. Soares de Souza, p . 133. EnfOTma~áo, loe. cit .. 
p. 433. Schuller: Nova Gazeta, loe. cit., fase. p. A 2, f. 2 e p. 143. Dialogo~ 
11. 125-126. Vasconcellos: Chronica, 1, p. LX e ss., p. Cil-CXVI. 
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náo existía missao na India. Na África Ocidental, onde ocorria 
o mesmo, constituíam tradic;áo os métodos lusos de catequese 
violenta e superficial de que sao exemplos os batismos em massa 
nas ilhas Canárias. obtidos gra~as ao concurso de saqueadores e 
ca~adores de escravos. considerados os apóstolos adequados para 
a conversáo do gentio. ~ste o lamentável modelo que orientou 
as missoes religiosas no Brasil. Com poucas exigencias intrín
secas, a religiáo limitava-se exclusivamente a exterioridades. O 
Padre Henrique de Coimbra, que desembarcou com Cabral em 
Porto Seguro, nada mais mostrou nem ensinou ao Tupis - e, de 
fato. nada mais tinha a mostrar - do que a pompa do rito católi
co. Mas, de acordo com os relatórios eclesiásticos, foi ele o pri
meiro a lanc;ar a semente do cristianismo entre os gentíos do Brasil. 
E foi só o que fez; nao deu um passo além. Foram os jesuitas 
que trouxeram, meio século mais tarde, um novo espirito. 504 

A despeito de todos os esfor~os e do grande ardor religioso 
de Nóbrega, Anchieta e seus devotados colaboradores, de menta..
Jidade verdadeiramente apostólica, a missáo absolutamente náo 
progredia, ou prosperava muito pouco entre os Tupis, sobre os 
quais o .exemplo dos brancos, imorais e ímpios. causava efeito 
desastroso. Os sermóes e oficios divinos celebrados em latim, 
que mal compreendiam, nao lhes deixavam a mínima impressáo; 
furtavam-se ao assédio e investidas dos padres por meio da fuga. 
Naturalmente, sempre havia um ou outro que, tendo em vista 
quaisquer vantagens, adotavam. na aparencia, a religiáo cristá, 
as pressas e sem nenhuma reflexao, abandonando..a com a mesma 
f3c:iJidade e desaparecendo para sempre nas selvas, onde, como 
renegados, se juntavam aos seus irmáos pagáos. Sómente a ~o 
guerreira, agressiva e vitoriosa de Mem de Sá contra algumas 
tribos renitentes e audaciosas infundiu nos indios o necessário 
respeito aos brancos, o temor ao seu poderoso Deus, e melhor 
disposic;áo para dar ouvidos a seus profetas. Embora só de ca
ráter local e nao sem recaídas, a missáo comec:;ou. daí por diante. 
a progredir lentamente mas de modo tao constante, que. no ano 
de 1566, já tinham sido batizadas de doze a quinze mil almas. 
O melhor missionário sempre foi o soldado. Isso pode soar como 
a coisa mais estranha deste mundo, mas a verdade é que, sem 
ter atrás de si o poder que emana das armas, nenhuma obra 
missionária teve sucesso ou estabilidade duradoura. Sem a de ... 
monstrac:;áo de certa supremacia , sem ostentac;áo do poderío béli-

504 . Schafer: Portugal, 11. 45. 47 e ss .. 52~54. Leo von Rozmital, p. 
94, 181. Panikkar, p. 186. Las Casas: Hist .. 1, 140. 195: 11. 455-456. Madr~ 
de D t:'Os: N oticia em Rev. Trim., 11 ( 1840) , p. 42R~431. 
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co de exércitos ou de esquadras, as missóes náo conseguiam 
estabelecer..-se ou sobreviver. Os jesuitas o sabiam. Também náo 
o ignoravam e manifestaram.-se a respeito o Vice.-Rei Velasco 1, 
Cervantes de Salazar, Vargas Ma<:huca, Jorge Juan, Antonio de 
Ulhoa, General Riva Palacio. Malograram.-se as tentativas para 
demonstrar o contrário, registrando.-se, quando muito, alguns casos 
isolados, exce~óes que servem apenas para confirmar a regra. sos. 
No Oriente, os portugueses viveram a mesma experiencia, já antes 
realizada por Magalha·es e seus oficiais nas Filipinas. Nas Mo.
lucas, os primeiros cristaos deixaram.-se batizar unicamente para 
alcan~ar vantagens políticas. Aceitaram o evangelho por moti.
vos profanos, sendo cristáos apenas de nome, ou só temporaria
mente. As conversoes e as missoes católicas Clependiam da 
situa~áo política do País; acabaram quase por completo com ·d 
fim ·da hegemonía portuguesa. Desmoronando.-se o poderío dos 
portugueses, seu Deus deixou de ser o Deus forte protegido pelos 
mais potentes canh5es. Fenómeno semelhante verificou-se na 
India. Quando os holandeses, após expulsarem os portugueses, 
puseram máos a ~bra, para introduzir o protestantismo em Mal~-
bar; Cor.omandel e Ceiláo, mandando vir pastores e enfermeiros. 
só o .. afasta.mento dos padres católicos e das cruzes dos naturais 
ba.ti~ados ·na . religiáo romana já era meio caminho andado. Táo 
profundo era o · ódio que os portugu.eses tinham despertado contra 
si ~om suas atrocidades, e táo pouco firme era o cristianismo ex~ 
t,erior. de hindus e cingales.es. que sua .religiosidade só se mantjvera 
por meio d~ violencias dos conquistadores, que compeliam os povos: 
vencidos a adorarem o seu Deus, como o Todo Poderoso. so6 .. ·; 

o .' método dos jesuitas era preestabelecido e fundamental~, 
mente o mesmo nas· s~as missóes espanholas, portuguesas e 1france-, 

505 . Nobrega, p. 118, 119. 129-131. 156-158, 170. Carta de Anchieta 
de mar~o de 1562 em Ann. Bibl. Nac. Rio, t. I, p. 307-308. Magalhaes Gan ... 
clavo: Hist., p. 63. Hist. dos Collegios, loe. cit., 83-84. Cartas de 
l ndias, p. 264: O Vice-Reí Don Luis de Velasco em 4-5-1553 ao Impe
rador. Cervantes de Salazar: Crónica de Nueva E spaña, t . 1 (Madrid, 1914) 
p. 249. Vargas Machuca: Apología em Fabié: Vida y Escritos de Don 
Fray Bartolomé de Las Casas (Madrid, 1879) , II, 224. Juan y Ulloa: Not. · 
S ecretas, loe. cit., p. 383, 384, 387. Acosta: De Natvra Novi Orbis Libri 
duo, et de Promvlgatione Evangelii apvd Barbaros ( Coloniae Agripp., 1596), 
p. 519: "Causa mihi cogitanti nulla certior occurrit, quam quod Euangelium 
non tam praedicatorum, qua militum manu in has nouas orbis nationes inuec
tum sit". Riva Palacio: Establecimiento y Propagación del Cristianismo en 
Nueva Bspaña (Madrid, 1892), p. 11-12. 

506 . Brumund: Indiana (Amste-rdam. 1853-1854). 11, 56-57, 66, 68. 73. 
83-86. Tiele: Mal. Arch., VI. 227. Ph. Baldaeus: Naaukeurige Beschryvinge 
van Malabar en Choromandel (Amsterdam, 1612), deel 1, p. 78 e pass.; deel 
11, Beschrgving van het machtige eyland Ceylon, p. 151 e pass. 
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sas. Para caracterizá-lo com uma só palavra, deve..-se dizer que 
era medieval, embora nele tivessem introduzido diversas inova~óes 
progressistas. Os holandeses expulsaram da india, Ceiláo, In
dochina e Molucas os portugueses, juntamente com seus padres 
e sua religiao, e mal se poderá atribuir aos pregadores calvinistas 

. qualquer simpatia e, muito menos, predile~ao pelo clero portugues. 
Mas o ardor e o trabalho dos jesuitas, seus métodos doutrinários 
nas terras pagas e, sobretudo, a personalidade, o caráter, o zelo 
religioso e a capacidade. apostólica do grande Francisco Xavier 
causaram, mesmo assim, tal impressao em pastores holandeses de 
ampla visáo, como Philippus Baldaeus, que, na igreja e nas esco
las, o método educacional e catequético dos j.esuítas era conside .... 
rado modelar e seguido, sempre que nao contrariava diretamente 
o dogma e os preceitos da igreja reformada. so7 

De cunho medieval era a escolha, feita no início, do latim 
como língua das missóes. Os missionários, nao tendo a mínima 
idéia do idioma indígena e sendo ainda o latim predominante no 
ritual da lgreja Romana, julgavam ter encontrado, com sua esco..
lha, a solu~áo mais lógica e acertada. A primeira coisa que os 
missionários espanhóis na América, franciscanos e dominicanos, 
conseguiram ensinar aos indios foi fazer o sinal..-da.-cruz e recitar, 
em latim, o padre..-nosso, a ave.-maria, o credo e a salve-rainha. 
Sahendo isso de cor, eram suficientemente cristáos e dignos do 
batismo. Da grande massa dos que eram levados ao batismo, 
exigia.-se ainda muito menos. Entretanto, alguns religiosos estu
davam assiduamente a língua dos silvícolas. Mas. após ter o 
segundo presidente da Audiencia do México, Bispo Ramires de 
Fuen-Leal, introduzido o ensino do latim para indios no Colégio 
de Santa Cruz de Santiago Tlatelulco, os bispos do México, de 
Mechuacán e de Tlaxcala, Juan de Zumárraga, Garces e Quiroga 
concordaram em elege.-lo língua das missóes e ensiná.-lo aos abo
rígines. Fundaram-se escolas de latim. Sahagúm e Olmos foram 
professóres. Consta-nos que ':>S monges pregavam em latim mas 
.. con muy poco fruto", que os discípulos indígenas falavam "como 
Cícero" e que representavam naquele idioma "farsas de devoción" , 
comédias eclesiásticas. sos Também os jesuitas radicados no Brasil, 

507 . Ba!daeus, loe. cit .• 

508. Mendieta: Historia Eclesiástica lndiana (México, 1870), p. 218. 
219, 413, 415, 416, 483. Torquemada: M onarquía Indiana (Madrid. 1723), 
p. 607 (lib. V, cap. X); Torquemada escreveu sua Monarquía Indiana no 
Colégio de Santa Cruz, onde seu professor da Jingua asteca, Antonio Vale
riano, e~tudara latim. Cartas de Indias, carta de Zumárraga de 20-12-1537. 
Las Casas: Apologética Historia de las Indias (f\1adrid, 1909), p. 65~66. 
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segundo o modelo aciina, envidaram esfor~os no mesmo sentido, 
embora ali, desde logo, a língua indígena se mantivesse eviden
temente em primeiro plano, por ser muito mais acessível aos je
suitas recém-chegados, tendo em vista a promiscuidade em que 
viviam brancos e indios, o concubinato e a difusáo do idioma 
nativo entre os colonos brancos já ali estabelecidos. Ainda assim, 
os jesuitas ensinaram aos meninos indígenas o latim, hem como a 
ler e escrever. No Rio de Janeiro, criou-se urna escola de latim, 
subvencionada pela Coroa. Já ao tempo de Nóbrega, prepara ... 
vam .. se silvícolas para o sacerdócio, os quais deviam, naturalmente, 
aprender a língua da lgreja. Entre os muitos renegados de que 
atrás falamos, náo eram poucos os seminaristas que sabiam latim, 
mas que, como verdadeiros indios, andavam nus, pintados e ves
tidos de penas, em plena mata. 509 

De modo geral, porém, os jesuitas dedicaram ... se, desde o 
início, com afinco e bons resultados, ao estudo do tupi, idioma 
falado na longa orla costeira do Brasil. ,o primeiro padre que 
conseguiu pregar nesta língua e que também escreveu um pequeno 
catecismo, difundido em cópias manuscritas, foi o Padre Joáo de 
. l\.spilcueta Navarro, que, tendo vindo ~ 1549 com Nóbrega. 
faleceu em 1555, na Babia. Em Aspilcueta, encontramos, aliás, 
um bom exemplo do julgamento precipitado que os jesuitas, as 
vezes, faziam de seus próprios conhecimentos lingüísticos. Relata 
Nóbrega que Aspilcueta, estando apenas quatro meses e meio 
no País, sabia tao bem o tupi, que conseguía entender ... se com os 
índios, pois o idioma destes parecía ter grande afinidade com o 
de Biscaia, isto é, com o basco. É verdade, porém, que os jesui
tas brasileiros, como sempre bons lingüistas, bem depressa fizeram 
do tupi a língua das miss5es, nela dando li~oes e ministrando 
aulas academicas, nos postos e nas escolas. Ampliaram ... na e 
modificaram ... na, formando a língua ... geral. vazada em moldes 
latinos, que os Tupis, por eles influenciados, aceitaram e ensina ... 
ram as tr~bos do Amazonas, que falavam, idioma diverso. ~ste 
processo come~ou com Anchieta. O tupi e o guarani f oram 
completamente alterados, de maneira que já entre a Gramática 
de Anchieta e a Arte do Padre Luís Figueira existe pronunciada 
diferen~a. Por meio destas e de outras publica~oes, muito reaJi ... 

Sahagun: Historia General, loe. cit., III, 80-81. Col. de Documentos para 
la Historia de México, publ. lcazbaketa (México, 1858, 1866), 11, 149-150. 
Oviedo y Valdés: Hist., III. 537, 538. 

509. Nobrega, p. 48, 96. Anchieta, p . 54, 55. Rev. Trim., t . V, p. 214. 
Cartas Avulsas, p. 69 e pass. Doc. M em de Sá, p. 120. Soares de Souza, 
p. 89. Dialogos das Grandezas, II, 144. 
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zaram os jesuítas pela lingüística brasileira, mas, como as outras 
órdens neste sentido absolutamente nada fizeram, a contribui~ao 
dos portugueses no campo da filología americana é insignificante 
em compara~ao as maravilhosas realiza~oes dos espanhóis n~ 
nesmo terreno. Os religiosos portugueses só pensavam em sua 
língua.-geral, a qual tentavam dar ampla divulga~ao, em beneficio 
de sua atividade missionária, náo se incomodando comos dialetos 
indígen':s, qu: co~ ela se iam extinguindo. Também a língua 
portuguesa so mu1 lentamente conseguía impor.-se e dominá-la. 
Durante quase todo o priineiro século, falava ... se nas planta~é>es 
tanto o tupi, ou seja, língua ... geral, como o portugues. Só a partir 
d'e apro~ima_damente 1750, o portugues come~ou a generalizar.-se 
nas Cap1tan1as de Maranháo e Pará; até entao, só se falava ali 
a língua-gera1. 510 

. ~~zia parte do método dos jesuitas sobretudo o já famoso 
pnnc1p10, segundo o qual os indios mais facilmente se tornavam 
inclinados a aceitar o evangelho de Cristo, por meio da violencia, 
do medo e do terror. Os mai.ores missionários, Nóbre-ga, Anchieta 
e Vieira, pronunciaram ... se a favor dessa teoria, vale dizer, da nor ... 
ma de conduta da Ordem. Sabemos, pelos piores exemplos, 0 
sentido emprestado a tal método. 511 

Os indios, homens e mulheres, andavam completamente nus. 
A primeira coisa que se rfazia nas missoes era vesti ... los, o que 
provocava a mais forte oposi~ao, mormente entre as mulheres. 
Conhecemos casos em que estas só obedeciam a custa de cacetadas 
e chicotadas. Simplesmente náo suportavam roupa sobre o corpo, 
sendo fato comprovado que a prática, até bem recentemente se ... 
guida nas misséSes, de vestir os indígenas tropicais, tem contribui
do em grande parte para a ocorrencia de moléstias e para a sua 
ruortandade. Segundo o conceito de Nóbrega e seus irmáos de 
Ordem, porém, nao poderia um índio entrar despido no céu. 
Muitas eram, em geral, as preocupa~oes dos padres com diversos 
hábitos pagaos, que nao saihiam ao certo se deviam proibir ou 
tolerar, sem caírem, eles mesmos em pecado. s12 

_ 510. Nobrega. p. 49, 65, 75. Martius : Ethnographie, p. 364-368. Id., 
Wortersammlung Brasilianischer Sprachen (Leipzig, 1867). p. XIII. Vam
hagen: Hist. Ger., loe. cit., 1, 294-295. Barbosa Rodrigues: Poranduba .~ .. ma
zonense. em Arm. Bibl. N ac. Rio. t. XV. fase. 2 ( 1892), p . VIII: p. 37-39. 
Ayres de Caza!, II, 256, 277. 

511. Vamhagen: Hist. Ger., 1, 2.16. 243. 

512. Nobrega, p. 49, 104-105. Dialogos, II, 125. Southey, I. 275, 
644-645. Cervantes de Salazar, loe. cit., p. 139. 
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Os métodos seguidos nas missóes jesuíticas compreendian1 
também a concessáo de socorros médicos aos doentes e um pe.r
feito servic;o de enfermagem. 513 A confianc;a e a reverencia dos 
aborígines eram, além disso, obtidas pela pompa e pela solenidade 
dos ritos católicos. A música, os canticos sacros, as prociss<>es 
com música e canto exerciam a mais irresistível atrac;áo. Nos dias 
santos de guarda e antes de todo e qualquer ato importante, cele
brava-se missa sol ene. F azendas e pos tos missionar1os nao 
tardavam a ter suas igrejas, que cresciam mais . rapidamente em 
número e esplendor do que a vila em tamanho. Isso ocorria, 
aliás, até com a mais proeminente de todas, a Sé Episcopal da 
Bahía, que, considerada extremamente pobre, contava com nume
rosos altos dignitários eclesiásticos, duas igrejas auxiliares, um 
colégio jesuítico, dois conventos e mais sessenta e duas igrejas, 
capelas e ermidas, além de tres conventos nas imediac;oes da 
cidade. Tudo isso, quando a Bahia ainda nem centava quarenta 
anos de existencia e possuía pouco mais de dois mil habitantes. 51 4 

Acreditavam em milagres e os consideravam, bem como a 
obtenc;áo de algumas relíquias, praticamente indispensáveis a 
f undac;ao e ao progresso das missoes. Estavam bem a par da 
impressáo causada nos silvicolas pelos milagres e da fórc;a atra
tiva que destes emanava. O Papa Pio V deu ao Padre Provin
cia] lnácio de Azevedo, quando ·este partiu, as seguintes relíquias 
·para a jovem .igreja brasileira: a cabec;a de uma das onze mil 
virgens e a cópia do qu~dro da Santa Virgem, pintada pelo 
próprio Apóstolo Sao Lucas. No entanto, o navio que levava 
estas reliquias para além do oceano teve a má sorte de cair nas 
máos de piratas franceses calvinistas, que trucidaram ou afogaram 
o Padre Azevedo com todos os jesuitas de sua comitiva e certa~ 
mente nao terao poupado as dádivas do Papa. Sabemos, todavia, 
que, poucos anos depois, havia, na Babia, tres cabec;as das onze 
mil virgens. Além disso, um padre visitador dos jesuitas trouxe, 
na mesma ocasiáo, tantas reliquias para serem distribuidas no 
Brasil, que deve ter vindo com um baú abarrotado. 515 

513. Anchieta, de 8-1~1565, em Ann. Bibl. Nac. R.io, t. II ( 1877), p. 
110 a 111. 

514 . Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I, 244. Correa : Lendas, I, 150, 
532 e ss.; 11, 238-239; 111, 885 e pass. em todos os volumes. Soares de 
Souza, p . 118~123 e pass.; p. 150~151, 382. Southey, I, 318. 

515 . Charlevoix: Paraguay (Hernánd.), 11, 150, 252-255, 263--264. 
Southey, 11, 276, dá disso ótima exposi~áo em seu bonito estilo a maneira de 
Gibbons. V asconcellos: Chron., 11, 78-79. Enforma~iío, p. 429. Cardim: 
N arr., p . 9, 11, 61, 68, 77, 90-92, 96, 102. 
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Ao culto das relíquias associavam-se os de Maria e dos 
santos, cultos estes que, por meio de imagens esculpidas ou pinta
das, se tomavam palpáveis e evidentes aos índios e, por isso, 
compreensíveis. Esta adorac;áo de Maria - de que nos ocupa
remos novamente, ao tratarmos das missóes jesuíticas francesas 
no Canadá - que muito floresceu sob . o zelo dos jesuitas nas 
missóes de ultramar, levando, em suas aberrac;óes, aos mais estra
nhos disparates, era de caráter inteiramente medieval. Penetrou 
profundamente no espírito da ldade Média européia e muito 
prosperou, sobretudo nos países coloniais. 516 O cristianismo 
portugues daquele tempo degenerara a tal ponto no culto das 
coisas externas e na iconolatria, . que os cristaos, .em Mombac;a. 
chegaram a pintar o Espírito Santo. Quando Vasco da Gama e 
sua gente chegaram, pela primeira vez, a fndia, tomaram os hindus 
por cristaos, vendo nas figuras do culto bramane, num templo de 
Calecute, - para nossos sentimentos em parte admiráveis, em 
parte horríveis - .. a imagem da Virgem Maria e outros santos 
da lgreja. Compreende-se que, por principio, os religiosos, c;om 
sua mentalidad.e, nao vissem nas imagens dos ance$trais indígenas 
.senao ídolos pagáos, contra o~ quais se atiraram num f~ático 
'a fa destruidor. o ·s indios, porém, µ~o podiam ver qualq.ue.r ·.<:li
: ferenc;a fundamental entre os seus ídolos e . os traz~dos pelos 
.brancos. 517 . Exist_em exemplos caracte~ísticos e convince~tes que 
bem demonstram a incapacidade do~ indios, em geral. nq. pe~íodo 
_das descobertas, C;le perceber qualquer distinc;áo entre seus _ídolos 
:e as figuras d.e sa1:ltos . da lgreja Católica. Nao padece dúvida 
de que a d~truic;ao desses ídolos, onde quer que aparec~ssem, 
·.constituía um grande sucesso político: era o triunfo do Deus . fort~l 
Mas, do ponto de vista cristáo-teológico e do ético, também. nao 
há a menor dúvida de que milhóes de indios batizados na religiáo 
católica, salvo pouquíssimas excec;óes; no inicio, e ainda por longo 
tempo, nada mais tinham feito senáo trocar um ídólo por outro. 518 

Nao relutavam os jesuitas em introduzir em seus métodos de 
catequizac;áo os processos e as artes dos xamás. indígenas, dos 
feiticeiros ou pajés dos Tupis. O Padre Aspilcueta Navarro, 
primeiro dentre eles a f azer-se entender na língua tup.i, nas con-

516. K. F . Kloden: Zur Geschichte der Marienverehrung ... in der 
Mark Brandenburg und Lausitz (Berlin, 1840) . J. Huber: Der Jesuiten-Orden 
( Berlin, 1873), p. 315-332. 

517. Hümmeriéh: Vasco da Gama., p. 44, 146 e ss., 164, 167, 169. 171. 
Pannikar, p. 183. Daniel em Revista Trime-nsal, 11, 479. 

518. Oviedo y Valdés: Hist ., IV, 56-58, 511~512. 513~514. Las "Casas: 
Hist., 111, 482-483: IV. 19-20. 
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versas e ora~óes, tinha atitudes iguais as dos paJes e empregava 
sistematicamente em seus sermóes os meios xamanistas dos sa .. 
cerdotes pagáos, os mesmos que eles, jesuitas, chamavam de 
feiti~aria, quando feitos pelos indios. 5I9 

Inicialmente, e por muitos anos, a única vantagem obtida pela 
missáo jesuítica era o batismo de crian~as indígenas moribundas. 
Durante os séculos que duraram as missoes, esse batismo de 
moribundos é a· nota sempre repetida nos relatórios. Aparece em 
todas as cartas de Nóbrega, de Anchieta e nas Cartas Avulsas, 
sobressaindo com mais freqüencia nas Relations des Jésuites de 
seus irmaos de Ordem franceses, do Norte. Só nos poucos anos 
aos quais se referem as Relations publicadas pelo Pad.re F. Martin, 
encontramos mais de quarenta desses registros de batismo. Era 
a principal norma e fazia parte do método dos jesuitas apoderar-se 
de toda alma moribunda de que fosse possível, antes que partisse 
do mundo, batizá .. la e salvá-la para a eternidade. Náo deixa de 
·ser comovente e muito d~póe a favor daqueles bons padres jesui-
tas o fato de náo recuarem ante nenhum esfor~o. distancia e pe ... 
rigo para levar a bom termo a obra salvadora, que tanto os preo .. 
cupava. Chegavam ao ponto de correr para junto de indias 
. grávidas. doentes de varíola, que. na crise máxima da moléstia, 
costumavam abortar, para. no mon;iento do parto, quando o fruto 
dtegava vivo a luz do dia, indo morrer logo em seguida, batizar 
a crian~a e salvar .. Ihe a ~lma. 520 Acreditavam que, molhando 
_um pagáo moribundo com algumas_ gotas d'água. e proferindo urna 
fórmula de batismo, da qual aq.uele nada entendía, Jhe salvavam 
a alma das eternas agruras do . infemo, as quais, de outra forma, 
estaria. segundo criam, irremediayelmente destinado. Os indios, 
porém, viam apenas· o mero aspecto externo do rito, como demons
tra grande · número de exemplos. Con ta-se o caso de um que, 

~.ªchanclo-se por acaso .na igreja, como· espectador, recebeu algu .. 
mas gotas da água benta aspergida e, desde logo, se considerou 
batizado, tomando um nome cristao. Outro saiu correndo e foi 
e~fregar .. se com areia e água quente, para limpar-se do desagra .. 
dável e temido batismo. Como nem podia deixar de ser. os indios 
hons observadores, come~aram a notar que todas as crian~as bor .. 

519. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I, 244. " ... e para que os 
sermóes produzissem mais effeito, e nao pare:cessem menos inspirados e per
suasivos que as endemoninhadas praticas dos pajés, tratou até de imitar os 
usos destes, fa zendo biocos e visagems, dando de quando em quando gritos 
mais agudos, batendo com o pé no chao'~. 

520. Anchieta, p. 15. Id., em Ann. Bibl. Nac. R.io, t. l. p . 267. Charle
voix: Paraguay (Hem.), 11, 304-305. Jarque: Monto ya, iI. 44-45. 
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rifadas com a água dos missionários morriam, sem exce~áo, e 
passaram a ver nesta água o feiti~o ou veneno que tirava a vida 
a seus filhos. É que os jesuítas só batizavam crian~as gravemente 
enfermas ou moribundas. Era-lhes desagradável e molesto o 
restabelecimento de uma dessas crian~as publicamente batizadas, 
a vista da morte. Havia entáo o perigo ou, na maioria dos casos, 
a certeza de que a crian~a, batizada na religiáo crista, mergulhava 
novamente no paganismo, o que, para os jesuitas. era pior do que 
a morte. Períodos de moléstias devastadoras entre os índios cons~ 
tituíam, por isso, tempos de colheita para a missáo. Os jesuitas, 
com sua educa~áo e seu modo de pensar, nao viam numa epidemia 
entre os pagáos, - que arrastava milhares de pessoas a morte 
e, gra~as ao batismo de emergencia, as conduzia também ao reino 
dos céus - , um acontecimento trágico. !números exemplos e 
palavras dos próprios ·missionários confirmam que a marte de um 
silvícola. - se de um modo ou outro tivessem conseguido mi
nistrar-lhe previamente a água benta e a fórmula do· batismo ,.:,;;, , 
era algo muito desejável e até uma ventura. szi 

Quando os pais se recusavam a expor suas crian~as a água 
de morte dos jesuitas, ou as máes se opunh~m e com ela& fugiam 
para o mato, ou ainda · as ·escondiam, os jesuitas pas!?avam a • 
amea~as ou, onde podiam arriscar .. se, a violencias, que, em seu 
afá de salvar as almas, julgavam lícitas. A afli~ao das máes pela · 
vida terrena de seus filhos parece ter .. lhes caus~d9 pouca impres
sao. Em todo caso, nao o·s impediu de prossegui~ com se1:1 método. 
Onde eram impraticáveis amea~as e violencia·s. os jesuitas recor
riam . a um método de batismo e de salva~áo da alma que, até 
onde se pode verificar, era empregado com muita freqüencia em 
toda a América: o batismo furtivo. Molhavam um len~o, o 
canhao da manga, ou a aba do <:asaco, - no Norte, também 
uma bola de neve servia -, aproximavam-se do leito do mori
bundo e ficavam a espreita, para, no momento oportuno, espremer 
algumas gotas d'água, assim batizando o enfermo secretamente, 
antes que a vida se lhe escapasse. Em t~is casos, batizavam até 
com o próprio cuspo, firmemente convencidos de ter. assim, salvo 
a alma do doente. O mesmo método do batismo furtivo f oi em
pregado pelos jesuítas com os prisioneiros de guerra tupis, desti .. 

521. Jarque, loe. cit., I, 307-308. Anchieta. carta de 8-1-1565 a Lainez, 
em Ann. Bibl. Nac. R.io, 11, 101-102. Charlevoix, loe. cit., I, 333: 11, 173, 
258 a 259. Figueroa: Relación, p. 26-29. 184-186. 266-273. Relations Inédi

. tes de la Nouvelle-France (París, 1861), 1, 16, 167, 179, 210, 333; 11, 53, 101, 
104. 152; v. Os Franceses, fol. 370 e ss. 
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nados a tombar, golpeados pelo tacape do matador, para serem 
devorados. Ora, os indios, fatalmente acabaram acreditando 
que a água de batismo dos missionários era envenenada e trazia 
a morte, e, pensadores lógicos, como o sao muitas vezes os pri
mitivos, imaginaram que, com ela, a carne de seus prisioneiros 
se tomava imprestável, de mau gasto e prejudicial a saúde. 
Proibiram, pois, o batismo, tanto mais que toda a tribo, homens 
e mulheres, cri~nc;;as e hóspedes estranhos tomavam parte no 
banquete canibal. Os jesuitas, também nestes casos, recorriam 
ao lenc;;o molhado ou manga do casaca encharcada, mas muito 
em segredo. Só aos poucos, parece, foram compreendendo que, 
com seu método de batizar moribundos com aquelas gotas d'água. 
que, para eles, eram a dádiva da vida eterna, os índios forc;;os~-. . 
mente acabariam por ver no líquido o portador .da morte. s22 

·Onde a missao católica entre os gentios, na época das des..
cobertas, revela, de modo mais claro e conspícuo, -seu cunho me
di·eval é nos batismos · em massa. O trabalho medieval de cristia,.. 
niza<;áo, desde os primórdios d~ missao germanica, er~ ideado 
c~mo obra coletiva;_ já de início, .visava obter adeptos em massa 
e.n~re os paga~s, Nao objetivava · tanto a conquista da _alma in
_dividual, quanto a~rFii~ v~rdadejra legiáo para o batismc;> coletivo. 
Bonifácio, entre ;os alemaos, Otto von Bamberg, entre os eslavos 
da Pomera.nia, os religiosos da o~rdem Alema, entre os livonianos 
e. estonianos, . todos p.raticavam o batismo em. massa, subseqüente 
ao preparo coletivo de catecúmenos ou mesmó sem quaisquer 
preparativos ou . instruc;;ao prévia. s2~ 

522. Nobrega. p. 118-119. 144. sóbre o emprego de amea~as e vio
léncia por parte dos jesuitas contra os pais relutantes das criarn;as. doentes. 
pem.onstrando, porém, na mesma página ( 144), que os "cristáos" eram caso 
~erdido, pois, por seus cr~mes, . cac;adas d~ escravos e vida em concubinato, 
tiveram todos de ser excluidos da confissao e comunhao. Hist. dos Collegios, 
p. 81-82. Southey, l. 253-255. J?el. lnédit. Nouv.-Prance, loe. cit., I, 7, 19, 20. 
56-58., 82, 85, 144, 247; 264, 267; 11, 53. 1, 6, 265; 11, 41..-43. Autobiographie 
du Pere Chs.umonot, édit. P. Martin (Paris, 1885). p. 62, 71-83, 84, 134. 
Acosta: De Natvra Novi Orbis, loe. dt ... p. 466..-468, 525-526. G. Friede
rici: K~iegsgefangene em Festschrift Eduard Seler, p. 124-126, com documen
tac;áo. A moderna missáo católica entre os gentíos, embora náo mais tra
halhe- pelo sistema dos . batismos em massa. continua com o batismo de 
crian~as pagas in periculo mortis. Schmidlin em Zeitschr. f. Missionswissen
scha#, 59 ano ( Münster i. W ., 1915 L p. 9-34. 

. 523. F. Flaskamp: Die Missionsmethode des hl. Bonifatius, ~·. ed. (Hil
desheim, 1929), p. 40-41. W. Kümmel: Die Missionsmethode des Bischofs 
Otto von Bamberg und .seiner· Vorlaufer in Pommern { Gütersloh, 1926), p. 25 
e ss., 69 e ss. e pass. Heinrici Chroniconi Livoniae, edit. Amdt ( Hannoverae, · 
187 4), p. 217. C. Mirbt, A. Hauck e K. Holl em AllgemeiTte Missions-Zeit-
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A tradi~áo dos batismos em massa persistiu na lgreja Ro .. 
mana. Quando, sob os reis católicos da Espanha unificada, 
mouros e mouriscos eram convertidos por meio de persuasao, 
amea~as, pressáo e violencias, os batismos coletivos entravam no ... 
vamente em cena. O grande franciscano Cardeal Ximenes ba
tizou pessoalmente multidoes de mouriscos, espargindo água por 
meio do hissope, e, para Torquemada, náo havia a menor dúvida 
de que este processo sumário, oriundo da ldade Média, tinha o 
apoio de patriarcas da lgreja. 524 

A tradi~áo e o exemplo dos batismos de emergencia e em 
massa dado pela Metrópole logo foram seguidos nas colonias da 
América, sempre que se tentava estabelecer seriamente urna mis
sáo. Os doze primeiros franciscanos que partiram para Nova 
Espanha, che fiados por Freí Martín de Valencia e tornados fa- . 
mosos, realizaram batizados em enorme escala. Frei Toríbio de 
Benavente, conhecido por Motolinía, que sobreviveu a seus onze 
irmáos, batizou, como prova sua éscritura~áo, mais de ql1atroce-n-
tos mil índios. Outros frades batizaram treze.ntos mil, duzentos 
mil. cento e cinqüenta mil e assim por <liante. Como um exemplo. 
entre outros, pode servir Nicarágua, onde Gil Gonzáles Dávda, 
logo na sua primeira entrada, batizou trinta e do-is mil índios, e 
o Padre Bobadilha, em meio ano, cinqüenta e dois mil. Oviedo 
y V aldés declarou que todas essas altissonantes histórias de con
versoes náo passavam ·de mera impostura. Permita Deus. diz 
ele, que em cada mil dos. .que foram assim. batizados, dez; pelo 
menos, saibam que o foram. 

No entanto, essas enormes cifras, por si só, na0 eram funda
mentalmente uma fraude. Sao números redondos em que talvez 
haja algum exagero, - e, em certos casos, certamente o há -. 
mas náo muito. Nenhum escritor contemporaneo os contesta ou 
os acha muito elevados, e Torquemada refuta dúvida que Gómara 
parece ter manifestaélo, sustentando, na íntegra, as elevadas ci
fras. Os batismos em massa, de fato, se realizaram. mas sem o 
emprégo do hissope, que era proibido e que Mendieta e Torque
mada desmentem de modo categórico. Eram praticados em tao 

schriH, vol. 28 (Berlin, 1901), p. 263, 305-316, 375-383; vol. 39 ( 1912). p. 
243. J. Schmidlin em Zeitschr. f. Missionswissensch., ano 7 (1917) , p . 177-
187. 

524. Prescott: Ferd. a. lsab., 1, 488-489; II, 122-123. 132. Schirrma-
cher: Geschichte von Spanien, vol. Vil (Gotha, 1902), p. 192-193. Habler: 
Geschichfe Spa.niens unter den Habsburgern, vol. 1 ( Gotha, 1907), p. 145-
146, 242. 
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grande escala, que nao era possível a observancia das mais ele
mentares e indispensáveis formalidades a que a bula Altitudo 
divini concilli. de Paulo 111, de junho de 1537, limitara o rito 
batismal católico em tais casos. Os indígenas acorriam em mas
sa ao batismo, nao porque os sermóes e as tentativas de catequese 
dos missionários os tivessem convencido do valor ou da verdade 
da religiao crista. Dessa, na realidade, nao tinham a mais vaga 
idéia, - "ni aun remotamente teníam idea de la doctrina cristiana" 
(Riva Palacio, pág. 14) -, nem podiam interpretar os sermóes. 
de que absolutamente nada entendiam, e muito menos o latim da 
missa e outros cultos, senao como fórmulas mágicas, semelhantes 
as que seus feiticeiros costumavam proferir. Tampouco os in
dicios externos de pobreza, humildade, sobriedade e priva~óes 
voluntárias dos monges missionários os convenciam do elevado 
valor desses homens e de sua religiao nem os atraíam em massa 
ao batismo, como os padres queriam fazer crer. Tudo aquilo, 
absolutamente, nao infundía respeito aos selvagens. Nesse sen
tido, estavam acostumados a coisas bem diversas por parte de 
seus pajés. A verdadeira causa que fazia os indios afluírem em 
grandes bandos era o medo das violencias, persegui~oes e atro
cidades por parte do clero espanhol, dirigidas por Zumárraga, que 
era protegido pelos soldados e pela autoridade do Estado. O 
clero agia da maneira mais cruel e infame possível contra tudo 
o que era pagao ou parecía se-lo, queimando gente viva,. apedre
jando e tirando todo e qualquer direito, sobretudo aos príncipes 
e caciques. Acorriam as missóes, para, com o batismo, subme
ter.-se ao dominio do Deus forte, no que viam também a submissáo 
ao soberano dos vencedores, julgando que, dessa forma, se colo
cavam simultaneamente sob a sua égide, podendo, por isso, esperar 
prote~ao para si e para sua propriedade. Os batismos em massa 
eram meros atos políticos e bem pouco tinham de religioso. O 
medo. - para empregar as palavras de Estácio - . que primeiro 
criou deuses sobre a terra, arrastava, aqui, as massas de um 
deus para outro, mais forte. s2s 

525 . Petrus Martyr: Dec. Tres, p. 153. Mendieta. p. 226-227. 234 
a 236, 257. 266. 275. Col. lcazbalceta, ·loe. cit., 1, p. LIII. LV. LXIII: Moto
Jinia, ibid., p . 106-109, 113, 162, 163; 11. 148. Oviedo y Valdés, 111. 98. 103, 
104. 111 : IV, 39, 56-59. 113. Torquemada: Monarquía, III. p . 140 (lib. 
XVI, cap. 1): p . 152-154 (lib. XVI. cap. 7): p. 156 (lib. XVI. cap. 8) e 
III, 440-441 (lib. XX. cap. 25) . La Ilustración Española y Americana, año 
XXXVI, vol. 11, p. 59 (Madrid. 1892). Riva Palacio, loe. cit., p, 11 a 14. 
15-18, 24~25. No Magnum Bullarium .Romanum, tomus VI ( 1860), de Turim 
nao se encentra a bula Altitudo divini concilii de Paulo 111, de junho 1537, 
ali mencionada. 
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Os portugueses seguiram a tradi~ao e o exemplo dos espa
nhóis. Nao tanto os monges, que, como já dissemos, nao man ... 
tiveram missao digna de nota na África, na India e na América, 
mas sim os jesuitas, assim que iniciaram sua obra de catequese. 
Ainda antes de entrarem eles em cena, tornara.-se evidente que, 
como os espanhóis, também os portugueses seguiam habitualmente 
a tradi~ao medieval do batismo em massa. Magalháes, a servi~o 
da Espanha, nao fugiu a regra, quando, em Zebu,- come~ou com 
batismos em massa e, num só dia, transformou mais de oitocentos 
visaios em cristaos. 526 Francisco Xavier bem pouco exigia de 
um pagao ou maometano a ser batizado; sua atividade era ex ... 
clusivamente dirigida no sentido dos sucessos em massa, no que 
foi seguido por seus discípulos. Assim, o jesuita Joáo da Beira 
pretende ter batizado quinze mil pessoas numa única semana e 
cinco mil por semana durante algum tempo. Em Ambon, num 
só ano, dez mil pessoas foram trazidas ao seio da cristandade 
por essa forma sumária. Todas estas cifras podem estar .exagera
das; as de Beira o estáo, sem dúvida, ma~ os batismos em massa, 
feitos pelos portugueses, e, em geral, os números astronomicos sáo 
táo autenticos como os fatos já mencionados, relativos aos espa
nhóis.5.27 No inicio, os resultados obtidos na América pelos je
suitas eram insignificantes, por isso bem pouco podemos falar de 
batismos em massa entre eles. Onde, porém, já haviam obtido 
certo exito e estavam firmemente estabelecidos, arrebanhavam 
grande número de silvícolas, aspergindo água; Montoya batizava 
por dia de duzentos a quatro mil pagáos entre os Guaranís da 
vizinhanc;a. 528 A já citada declara~áo de Oviedo y Valdés, cro ... 
nista oficial do rei da Espanha, e a sentenc;a condenatória do 
vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, 529 revelam que, já naquele 
tempo, quando o Governo nao gostava de opor-se a lgreja do
minante, os batismos em massa, feitos pelos missionários, nao 
contavam com muitas opinióes favoráveis . 

Também fazia parte dos métodos jesuíticos reunir num de.
terminado lugar todos os silvícolas sobre os quais queriam exercer 
influencia ou dos quais haviam conseguido apoderar.-se, com ou 
sem o seu consentimento. por meio de certos estrataqemas, para 
melhor poder catequizá-los, fiscalizá-los e, finalmente, dominá.
!os. :i;: este o famoso ou mal afamado sistema de concentrac;áo 

526. Piqafetta: Primo ViBflflÍO, p. 86-89. 
527. Brumund: Indiana, 11. 73-74. Tiele: Mal. Arr.hip., III. 334. 337: IV. 

-402, 405. 
528. Varnhagen: Hist. Ger., loe. cit., I. 294. l;:iraue. l. 229. 
529. Col. Doc. lnédit. Hist. Espaffa, t. XXVI ( 1855), p. 127. 
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da missáo católica entre os gentios, conhecido entre os espanhóis 
por sistema de redutos e entre os portugueses por aldeamentos. 
Desde cedo estimulado por Nóbrega e Anchieta, no Brasil, ex
perimentado no Paranapanema e Guaira por missionários espa
nhóis, desbaratado pelos paulistas e mamelucos, lanc;ado no Ca
nadá por jesuitas franceses e destruido pelos Iroqueses, o sistema 
foi aperfeic;oado no Paraguai, onde, finalmente, foi extinto pelo 
poder do Estado. 

A maneira p·ela qual deles se apoderavam e os ajuntavam 
nas aldeias trazia aos indios muitos sofrimentos e as mais violentas 
restric;óes em sua liberdade. As expedic;óes chefiadas por mis
sionários, para pegar selvagens e povoar ou repovoar suas aldeias. 
lembram freqüentemente as de cac;a ao escravo. Sao trágicas e 
comoventes, em sua ingenuidade, as passagens que narram como 
os jesuitas saíam ao encalc;o dos indios em suas moradas na selva, 
como os assaltavam e os aprisionavam, e como estes filhos da 
floresta e dos campos, habituados a liberdade, mergulhavam, uma 
vez nas aldeias. em mortífera depressáo moral. Os missionários, 
a quem a lingua i.ndígena era absolutamente estranha, tentavam 
inculcar.-lhes a idéia fundamental da fé crista, náo se arriscando, 
porém, a batizá.-los, senáo ªº ve-los a morte, a qual, dentro de 
pouco tempo, nao esca paria um só _dos silvicolas. Tudo se fazia 
para a glória de Deus e para salvar a alma daqueles infelizes 
filhos das selvas, que, até entáo, tinham vivido em paz e felizes 
a sua maneira. Também as expedic;óes escravistas dos paulistas 
e mamelucos, nem sempre vistas com maus olhos pelos jesuitas, 
forneceram boa parte de sua presa para povoar as aldeias, nas 
quais os indios catequizados aparentemente eram tratado~ com 
brandura, mas na realidade, com férrea disciplina. 530 

Para os aborígenes erai:n fatais o arrebanhamento e a vida 
sob coac;áo nas aldeias. Ein alguns lugares e em certas ocasióes. 
a mortandade dentro do recinto cercado ou circunvalado destas 

~~O. Jarque, 1, 273~274. 295. Charlevoix: Hi!itoitc du Paraguay, l. 
389, ... et ils mouroient suivant ce· qu'on pouvoit en juger, dans l'innocence 
de leur papteme", " ... quelque soin qu'on piit pour les conserver, il ne fut 
pas possible d'en sauver aucun." Tal foi o resultado de urna ca~ada que se 
destina va a povoar urna " redu~ao" ! Muito semelhante foi o resultado a que 
chegou o P . Francisco Xavier Zephyris, missionário entre os Pinches, Roa
m~ynas e Paoas: "Dessa maneira, dos oitocentos gentios que o P. Menceslaus 
Brauer, durante o ano passado, transferiu para a sua comunidade, (isto é, 
para a redu~áo), mal restavam ainda sete almas". Stocklein, Il9 fase., XIV, 
n9 332, p. 89. A. Vieira em Rev. Tcim., t. IV, 114-116. Madre de Deos, p. 
128. Moniz Barreto, loe. cit., p. 50~52. 
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assumia tremendas proporc;óes. A mudan~a de clima, de habita
~º· de modo de vida e de hábitos alimentares refletia .. se funes
tamente em sua saúde. Consumiam.-nos a nostalgia e a depres .. 
sáo moral, levando-os a morte ou ao suicidio. Acrescentem .. se, 
ainda, a rigorosa disciplina eclesiástica dos missionários, sua 
campanha contra a pintura do corpo e a favor da indumentária 
européia, suas interven~óes na vida conjugal, nas leis indígenas 
do clá e do casamento, nas cianc;as, em tudo, enfim, que, por 
tradic;áo e hábito, era sagrado aos silvícolas e, como ·costume 
pagao, julgado · abominável pelos missionários. Tudo isso tinha 
efeito mortífero. "Mudar seus costumes é o mesmo que cortar .. 
lhes a cabe~a .. , já dissera Oviedo, falando do sistema de aldea
mentos e dos indios ali confinados. Como pensavam os missio
nários brasil~iros sobre o caráter dos indígenas como seres hu
manos, sobre o tratamento a que estes tinham direito, sabemo-lo 
através de ocasionais declarac;óes dos próprios missionários e das 
determinac;óes gerais e estatutos da administrac;ao das aldeias. 
Nestes se expóe que o bem.-estar espiritual dos indios deve.-lhes 
ser imposto a forc;a; que o melhor livro escolar para os alunos das 
missóes é o pau; que a mais eficiente advertencia aos adultos de 
ambos os sexos é a missa, o cacete e a prisáo; que todos os ho .. 
mens e mulheres, exceto, apenas, os doentes e as mulheres grá
vidas no sexto mes, tem de trabalhar tres dos seis dias da semana 
para o padre superior; que desleixo na observancia do jejum da 
quaresma deve ser castigado com trinta chicotadas por dia · ou 
com pr1sao. Nota..se, em geral. que o cacete. o chicote e a cadeia, 
considerados os mais nobres meios de ensino, imperavam no mé.
todo educacional das aldeias. 53t No vale do Amazonas, ainda 
no século XVIII. podia-se observar bem o fenomeno da decaden .. 
cia da populac;áo indígena, extinguindo-se pela ac;ao das missóes. 
Com os recursos de que dispunham e na medida de sua capacidade 
em obter meios de protec;ao, os silvícolas tinham-se adaptado ao 
clima e ao ambiente e povoavam, em número relativamente gran
de, os imensos sertóes do vale Amazónico. As missóes, em con
tínua luta contra aquela vida livre dos indios, cujas propriedades 
e atributos lhes tiravam, sem dar .. lhes em traca algo de equiva-

531. Col. lcazbalceta, II, 230. Oviedo y Valdés: Hist., I. 1051: 
" ... porque el mudar la costumbre es cortarles la cabe~a". Not. auténticas, t. 
XXX ( 1891 )', p. 128. P. Veigl em von Murr: Reisen, p. 26-29, 42-45, 47-48, 
57-60, 64-66, 71-72. Hist. dos Collegios, p. 88. Daniel: Thesouro, II, 456 
e ss. Memoria sobre as aldeas dos Indios em S. Paulo em Rev. Trim., IV, 
(1842), p. 304-308. Poppig, II, 344~345. Southey, II. 281. 
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lente, aceleravam o declínio da populac;áo aborígine, mortalmente 
contaminada pelo contato com a cultura européia, crista. 

O padre jesuita Dobrizhoffer legou-nos empolgante e ingenua 
narrativa, na qual explica como o deslocamento dos indígenas e 
sua transferencia para a reduc;;áo, por selvagem e aparentemente 
inóspita que fosse sua antiga Pátria, seu ambiente costumeiro, 
de onde eram arrancados a forc;a ou pela astúcia, levavam a maio
ria deles, .- no caso que nos relata, todos sem uma única excec;áo 
.-, em muito pouco tempo, ao túmulo e, "se nao me engano mui
to", como diz o bom padre, "ao céu". Os jesuitas, porém, esta
vam plenamente satisfeitos com tal resultado de seus batismos e 
aldeamentos, pelo menos o expressam repetidamente em seus 
escritos. 532 

Para terminar, deve ainda mencionar-se um capítulo do mé
todo missionário jesuítico, muito difícil de justificar sob o ponto 
de vista do código moral da humanidade e da doutrina dos deveres 
do homem, mas que os jesuitas fundamentavam, eles mesmos o 
atestam, no axioma "ad majorem Dei gloriam", cuja execu~o 
mantinham rigorosamente de pé, indiferentes aos padecimentos 
humanos causados por sua aplicac;áo: onde quer que fosse possí
ve], apoderavam-se das crianc;as, alheando-as dos pa.is, levando-as, 
por meio de subterfúgios e mentiras, a fugir das máes aflitas e a 
procurar o amparo do posto missionário. Ali as influenciavam, 
instruindo-as e doutrinando-as. Estimulavam as crianc;as a deso.
bedecerem aos 'pais e aos direitos consuetudinários de sua tribo, 
infundiam-lhes aversáo a seus progenitores, ensinando-lhes que 
estes eram gentios desprezíveis, enfim, introduziam sistematica
mente urna cunha entre pais e filhos. Semeavam na familia a 
desarmonía e a discórdia, que se alastravam por círculos sem
pre maiores, abrangiam a tribo, desmoralizando-a .e acabando 
por torná-la indefensa ao processo de desaparecimento e extin
~ao. s33 

Aos entraves e obstáculos acarretados por semelhante método, 
impedindo urna atividade missionária frutífera, associou-se, agra
vando ainda mais aquele estado de coisas, a atitude da missao 

532. Dobrizhoffer, 1, 87-95, sobretudo p . 93-95. Ann. Bibl. Nac. Rio. l. 
p. 71, 270-271, Anchieta, cartas de 1554, 1557. 

533. P. Ant. Pires, carta de 2-8-1551 e1l1 Reu. Trim., VI. p. 99. Carta 
de Anchieta de 1554 em Annaes, loe. cit., p. 68. P. Ant. Blasquez, carta de 
10-6-1557, por incumbencia de P. Manuel da Nobrega, em R.eu. Trim., V, 
215 a 216: Louvores a Sua Magestade por tudo (p. 216); v. também Carta,s 
Avulsas, p. 170. 
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frente ao problema da poligamia, praticada entre os indígenas 
por lei e direito. Esta atitude intransigente foi muitas vezes 
desastrosa para as missóes cristas, levando-as a antagonismos e 
conflitos no seu próprio seio. Os missionários de um povo, cujos 
sacerdotes, na sua Pátria, e cujos pioneiros, no Brasil, se casavam 
a larga com mulheres ou "virgens" imorais, as vezes com duas 
ao mesmo tempo, mantinham abertamente suas barregás, e cujas 
filhos, como colonos no Brasil, possuíam, sem excec;áo, pequenos 
haréns de moc;as ou mulheres tupis, exigiam, baseados nos sa
cramentos do matrimonio, aos caciques da terra que, como cris
táos, repudia.ssem todas as suas legítimas esposas. menos uma. 
Entre índios tao cama.is e humanos, que absolutamente nao po
diam imaginar um homem ou um deus sem mulher, a ponto de 
perguntarem ao Padre Nóbrega pelo aspecto da mulher de seu 
Deus. o mesmo Nóbrega expoe, como a soma e o ponto culminan
te dos bons exitos de sua missáo, a criac;áo, em pouco tempo, 
entre os Carijós ( Guaranis), de conventos de mulheres e de ho-
mens. 534 

J á mencionamos que graves obstáculos deviam ser ao bom 
exito das missoes jesuíticas, bem intencionadas e cumpridoras do 
dever, 535 o mau exemplo dos outros religiosos - aos quais abso
lutamente nao interessava a conversáo dos naturais - e o modelo 
desmoralizante dos colonos brancos, que, além do mais, se dedi ... 
cavam a cac;a ao homem. Em geral, quando obstáculos de monta 
se antepunham ªº progresso da missáo, ocasionando mesmo . re
trocessos ou catástrofes, responsabilizava-se invariavelmente o 
demonio, que, dizia-se. temendo perder seu secular dominio sobre 
os pagaos por causa da missáo crista, náo perdía oportunidade 
para lhe criar dificuldades. Tal concepc;áo do diabo atravessa 
toda a literatura jesuítica referente as missoes e freqüentemente 
se manifesta nas Cartas Avulsas portuguesas. Mas este demonio, 
heranc;a medieval, o "inimigo jurado das almas'', em cujas intro
missóes visíveis e materializadas os jesuítas acreditavam, na maio
ria dos casos outra coisa nao era senáo o pajé e os homens da 
tribo, conservadores, que persistiam em manter as velhas crenc;as, 
tradic;óes e imagens. Havia casos em que também os mamelucos 
cac;adores de escravos ou as devastadoras moléstias contagiosas 

534. Schafer: Portugal. 11, 55; 111, 157. Nobrega, p. 70, 72. 

535. Enforma~áo, p. 434-435. Ayres deo Cazal. II, 256. P. Pero Rodri
gues em Ann. Bibl. Nac. Río, t . XX (1899) , p . 263-264. Southey, 11, 638. 
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trazidas pelo invasor branco representavam o demonio, levando 
os índios a resistencia ou a fuga nas matas. 536 

Náo pode haver a mínima dúvida de que Nóbrega, Anchieta. 
Grao, seus colaboradores e primeiros discípulos, cujas epístolas 
lemos nas Cartas Avulsas, 1550-1568. foram homens veneráveis. 
cheios de grande devoc;áo, elevados ideais, fé religiosa, sentimento 
do dever, incansável e forte espírito apostólico e pioneiros das 
terras coloniais, dos quais Portugal, o Brasil e a lgreja podem 
orgulhar-se. Era a idade de ouro da missáo jesuítica no Brasil. 
Mas em seus sucessores já náo sobrevivía puro aquele mesmo 
espírito, pois fora lenta mas progressivamente impregnando-se, aos 
poucos, da mentalidade profana do mercador. do pescador e co
merciante de ambar _gris, do criador de gado, do senhor de enge
nho, do latifundiário. Viviam confortavelmente instalados em 
suas casas da Ordem, na Bahía e no Rio de J aneiro, enquanto os 
inúmeros índios das miss6es, livres só no nome, eram, na reali
dade, tratados e explorados como servos da gleba ou escravos, 
o que tirava aos missionários, aos olhos dos colonos brancas e 
mamelucos, toda e qualquer autoridade. E de autoridade ne
cessitavam. a cima de tu do, se quisessem enfrentar com eficiencia 
as desumanas cac;adas de escravos e demais crimes contra a po
pulac;áo nativa, praticados por aqueles homens bárbaros. O que 
Oliveira Martins apontou como característica do povo portugues, 
nao se aplica a todo o povo da época, sem exce<;áo, mas veio a 
confirmar-se plenamente quanto as missoes jesuíticas: "A alian
c;;a híbrida e estreme do máximo vigor da fé com o espírito mais 
tenaz do lucro". 537 

De fato. a missáo jesuítica náo teve exito duradouro; faltava
lhe solidez, e, embora em valor intrínseco e realizac;oes apostóli-

536. Anchieta. p. 48 e pass. Pero Rodriques. loe . cit .. p. 258. Jarque, l. 
224-225, 241-246. 258-259, 272. 277. 279. 282. 297. 300-306, 327 e pass. na obra. 
P. Veigl em von Murr, loe. cit., p. 107. Lettres &lif. et Curieus. (1819) . V. 225. 
Descri<;óes da ativjdade do demonio como a contida na Chrónica de Fr. Francisco 
Vázquez em D. Juarros: Compendio de la Historia de la Ciudad de Guate
mala (Guatemala, 1857) II. 221-223, e cabe<;alhos de capítulo de conteúdo 
análogo. como aparecem por ex~mplo em Caulin, tem um traco absolutamente 
típico. cornum a todos, algo de diretamente esquemático; Caulin, Historia 
Coro-Graphiea .. . de la Nueva Andalucía (Madrid, 1779). lib. III, cap. VII. 
p. 237: "Enciende el Demonio a los Indios en sangrienta guerra, y triunfan 
los Misioneros de· su diabolica astucia". 

537. Femandes Pinheiro: Jesuitas, loe. cit .. p. 124-128. Soares de 
Souza, p. 48, 50-51. 74 e pass. Cardin: Narr., p. 96-97. Reparaz, p. 22. von 
Tschudi, loe. cit., III. 51. Oliveira Martins: Os Filhos, 11, 35: "a allian~a 
hybrida e estreme, do rnaximo vigor da fé com 0 espirito mais tenaz· do 
lucro". 
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cas superasse muito as demais ordens, como ocorreu também nas 
colonias espanholas da América, sua obra missionária partilhou, 
em essncia. da sorte de toda a missáo brasileira, durante o perío
do colonial. Com o desaparecimento dos jesuítas, também desa- · 
pareceram os índios. que voltaram para as suas matas. 538 Após 
a morte de Nóbrega e Anchieta, a missáo jesuítica brasileira viu 
aproximar-se o fim de sua época heróica. g verdade que ainda 
houve, entre seus sucessores, padres verdadeiramente devotos e 
de mentalidade apostólica. Tomado individualmente, o bravo 
missionário jesuíta, instrumento de seus superiores, obrigado a obe-
decer como soldado, náo pode ser responsabilizado pela política 
da Ordem, pelo espírito desta, muito mudado e profano, e pela 
conseqüente explora~áo e persegui~áo · dos silvícolas. Mas, de 
qualquer modo, sob a influencia desse espírito transformado e em 
plena atmosfera contagiante da vida colonial. a nobre Iuta aceita 
.com denodo pela missáo incipiente, para minorar a sina dos índios 
e assegurar-lhes a liberdade, acabaría fatalmente por malograr
se. A essa altura, porém, mesmo no seu sistema de prote~áo e 
aldeamentos, os jesuítas estavam por demais entreg~es ao pecado. 
A brilhante auréola que circunda sua atua~áo náo deixou trans
parecer sua verdadeira natureza íntima. 539 . Os jesuitas do . Bra
sll, como expressou Antonio Vieira .e como ele mesmo pratic.ava 
~om exito. nao viam tudo só com o~ olhos do céu, mas também 
com os da terra, e nesse campo .é que maiores . foram os seus 
méritos nesse País. Aí, de fato, for~m a "divina providencia 'do 
Brasil".· como tem sido chamados. Com a influencia. que lhes 
vinha da qualidade de missionários, associada ªº seu tino diplo
mático, serviram diversas vezes de intermediários, obtendo a paz 
com. tribos guerreiras, agressivas, e de forc;as superiores que cons
tituíam real perigo para a Colonia e que jamais teriam sido 
vencidas pela Capitanía e seus colonos, nem pelo governador
geral. Levaram pessóalmente seus neófitos armados e tribos apa
rentadas, sob sua influencia, como refor~o militar ao Governador 
Mem de Sá e ao seu filho. Estácio de Sá. quando estes se dis
punham a escorrac;ar os franceses da terra brasileira. Foi esta 
uma empresa para cujo exito os jesuítas empregaram toda a sua 
energía e o mais profano ardor combativo, encarando-a, ao mesmo 
tempo, com os olhos do céu e com os da terra. Coube-lhes a 
maior parte da a<;ao, e foi mais do que tudo mérito seu o ter ela 

538. Vol. l. p. 533-534. Reparaz., p. 22. Huber, loe. cit., p. 213-214. 

539. Fernandes Pinheiro: Jes., p. 129-130. Huber, p. 210-211. Ayres 
de Cazal, l. 223-224. Magalháes Gandavo, p. 64-65. 
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acabado tao bem, em beneficio da coesao, da unidade religiosa, 
etnográfica e lingüística do Brasil. Os franceses , na sua maioria 
hereges calvinstas, expunham as tribos vizinhas ao risco de serem 
contaminadas por "falsas doutrinas reformistas". Contra eles, 
nutriam os jesuitas peculiar rancor e justificado ódio, por causa 
das inauditas crueldades com que os franceses huguenotes, como 
piratas ou flibusteiros, tratavam os católicos portugueses que, no 
mar, lhes caíam nas maos. 540 

O clero e as missóes portuguesas e brasileiras de todo o 
tempo da penetra~ao e conquista do País até o fim do período 
.. colonial quase nunca mereceram os encomios dos observadores 
e cronistas. Também nao é freqüente serem os jesuitas e suas 
missóes dos séculos XVII e XVIII citados como exce~áo, o que 
pode. ser casual. nao constituindo prova contra eles. Sáo muitos 
os indicios de se encontrarem eles, como for~a moral e ativa. 
mesmo depois de sua época de curo no século XVI. em nivel 
mais elevado do que os outros. 

Censura-se o clero por falta de sentimento verdadeiramente 
cristáo · e apostólico. por baixeza. lubricidade e corrup~áoí em 
todos os sentidos: sáo qualificados de vagabundos e relaxados, 
tendo de missionários apenas o nome. 541 o resultado de sua 
missáo e doutrina, quando de fato existe, é tachado de puramente 
superficial, grosseiro e camal. 5'42 Tal como demonstramos quan
to ao clero espanhol na América, também na colonia portuguesa 
monges e padres eram os principais instigadores e fomentadores 
das perturba~C>es da ordem e das revoltas que beiravam a guerra 
civil. Estas atingiram mais graves propor~óes no tempo das des
cobertas das minas. da febre de ouro e diamantes. Em Minas 
Gerais, todo o clero estava completamente embrutecido. Os 
monges - conforme dados do governador, todos. sem exce~o 
- e os sacerdotes seculares andavam a salta pelas minas, indis
ciplinados. pregando a desobediencia as leis régias, sem dar ou
vidos ao anátema do hispo ou as ordens do governador e tomando . 

540 . A. Vieira em /?.ev. Trim., IV, 125, 126. Fernandes Pinheiro, loe. 
cit., p. 127. Varnhagen, loe. cit., 1, 247. fournal Historique de Denis Géné.
roux, édit. B. Ledain (Niort., 1865) p. 75. 

541. Ann. Bibl. Nac. /?.io, t. XXVIII (1908), p. 149.-153. Southey, 11, 
605, 638. Froger: R.elation du Voyage au détroit de Magellan (Amsterdam, 
1699), p. 74.-79. von Tschudi. loe. cit., 11, 296, 297; 111. 102. 

542 . Vieira em R.ev. Trim., IV, 120, 121. Daniel : Thesouro, 11, 480 a 
494. Spruce, 11, 105.-106, 183. 
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todas as liberdades proibidas pelas normas da lgreja e do con
vento. 543 

, Acha-se estreitamente relacionado com essas intrigas e inci-, 
ta~óes ao tumulto e com graves insubordina~óes por parte dos 
religiosos um fenómeno freqüente no império colonial espanhol 
e, em geral, manifestado nas colonias de na~óes católicas, mas 
que. talvez, melhor caracterize o estado reinante nas portuguesas: 
discórdias, conflitos e, finalmente, íuta ferrenha entre o poder 
profano e o religioso. Nas Indias, as desavenc;as comec;aram já 
no tempo de Albuquerque; na América, surgiram lago com o pri
meiro hispo do Brasil, Sardinha. Repetiram-se no decorrer dos 
séculas, revestindo-se de aspectos que, externamente, quase nao 
podiam ser diferenciados. Na parte portuguesa de Timor, ainda 
no século XIX, podiam-se notar suas inquietantes manifesta ... · 
c;óes. 544 A arrogancia do clero, as insolencias e a insubordina~o 
de alguns monges. suas prédicas do púlpito, subversivas e provo
cadoras. sua intromissáo em coisas mundanas e políticas, a in-· 
fluencia e o poder que monges, padres e hispas se arrogavam na 
índia perante os vice-reis e o govemo real, assumiam. coin efeito, 
propor~óes vultosas. 545 

No Brasil, Iogo de início, sob N6brega, os jesuitas fizeram 
prevalecer sua influencia política na escolha, por parte da Coroa. 
do governador do País. Os jesuitas gozavam de grande prestigio 
na Corte e a Coroa custeava o passadio e os paramentos dos pa
dres da Ordem que partiam, sendo not6rias a religiosidade dos 
governadores e sua dedica~áo aos jesuitas. fossem elas sinceras 
ou fingidas, simuladas sob as circunstancias reinantes. Dispu
taram com os Ramalhos de Sao Paulo os campos de Piratininga, 
náo cabendo a éstes tanta culpa como aqueles. ao contrário do 

543 . Southey. 11, 500, 600, 605, 607: "the officers and clergy, who 
were the usual prime movers of all mischief here, began to stir up a popular 
tumult." - "Some of the Nobles were in the plot, but the Friars and Priesta 
were the chief agents, as usual in all commotions here." Cita1SaO de Berredo, 
§ 1210: "Davam calor a todo muitos Religiosos e Ecdesiastlcos, como succede 
commt,mmente nestas diabolicas assembleas." Pizarro e Araujo, loe. cit., t. 
VIII, 11, p . 13 a 17: " ... Fr. Francisco de Menezes (Frade Trino) com 
outros Frades semelhantemente turbulentos". " ... Frades e Oerigos viviam 
com escandalo, e perturba1Sáo de boa ordem no districto das Minas". 

544 . A. de Castro: As Possess6es Portuguezas na Oceanía (Lisboa. 
1867), p. 57 e ss., 74 e ss., 136 e ss. e pass. na obra. 

545. Cartas de AJbuquerque, 1, 30.-31. Soldado Pratico, 11, 22 .. 2.4. 
Panikkar, p. 183. Tiele: Mal. Archipel, 111, 335. 
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que afirma o historiador Vasconcelos. 546 A tendencia dos ecle
siásticos em arrogar-se mais direitos e maior jurisdic;áo do que 
era de sua al<;ada era quase generalizada e naturalmente nao 
poderá ser aqui examinada em seus detalhes. Logo de inicio, 
entre o primeiro hispo do Brasil, Dom Fernandes Sardinha, e o 
segundo governador da colonia, Dom Duarte da Costa, irrom
peram graves contendas, motivadas pela presunc;áo do hispo e 
por sua intromissáo na vida civil dos colonos. Deve-se reconhe
cer que a posü;ao do hispo entre a sociedade completamente cor
rupta e o clero pervertido e imoral era delicada. :Ble ansiava por 
reformas, mas se clava mal com os jesuitas e, assim, em eternas 
desavenc;as, cindia-se toda a Colonia em dois grupos : o partido 
do hispo e o do govemador. Chamado de volta a Portugal, pelo 
r~i, para justificar-se, o hispo embarcou em 2 de junho de 1556, 
na '3ahia. Decorridos, porém, apenas quatorze dias de vié~gem 
ao ºlongo da costa brasileira, o na vio soc;obrou nos b~ixios f ron
t~íros a barra dorio Coruripe, em Alagoas. Apenas dez pessoas 
l9graram salva.r-se; os restantes, entre eles o primeiro. hispo do 
Brasil, se afogaram ou foram·. trucidados e devorados pelos c ·ae
tés. Seus adversários, naturalmente, náo hesitaram ~m ver nQ 
trágico fim de Sardinha Q castigo de Deus. No incipiente século 
'XVII ocorreu disputa análoga, renhida, entre .o .Bispo. Barradas 
cle Salvador e . os Governadores-Gerais Diogo Botelho e Diogo 
de Meneses e Sequeira. 547 · ' 

.· ... A intolerancia religiosa revelada . pelos . portugueses na India. 
s~mpre que para tanto tinham poder, náo encontrou no Brasil 
um campo de ac;áo ~uito adequado. No Oriente, encontrar~m 
ampla aceitac;áo por parte dos povos nativos. Em Calecute, nao 
se conheciam perseguic;óes por crenc;as religiosas, coac;áo ou pro
selitismo violento. Quem nao molestasse o próximo em seus 
ritos e hábitos, em parte muito severos, náo era também impor
tunado. Na costa do Malabar, entre hindus e árabes, os adeptos 
cristáos de Sao Tomé gozavam de absoluta liberdade religiosa, 
mas, por causa de sua fé, foram perseguidos pelos portugueses 

· 546 . Nobrega, p. 95, 97, 99. Vasconcellos, 1, 93-94. Madre de Deos, 
p . 108-113. 

547. Ann. Bibl. Nac. /?.io, t. XXVIII (1908), p. ' 123, § 18. Moreira 
qe . Azev edo, ibid., t. XXIII (.1904 ), p. 60-66. Nobrega, p. 94. A. Blasquez, 
Carta de 10-6-1557, em R.ev. Trim., V, 223. Soares de Souza, p. 37-38, 114. 
"O fanatismo religioso foi outra poderosa causa de nossa decadencia", senten
ciou d' Araujo d' Azevedo. · "Ann. Marítimos e Coloniaes" (Lisboa, 1892), 
11, 28. 
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católicos, quando estes chegaram. 548 No Brasil, tais oposic;óes 
religiosas só surgiram quando os franceses, entre os quais muitos 
huguenotes, e os holandeses, adeptos de Calvino, penetraram em 
solo brasileiro. Entáo, sim, o contraste entre as duas categorias 
da humanidade européia, segundo a divisáo portuguesa, isto é, 
católicos e hereges, fez-se sentir de modo profundo em alguns 
Jugares, estendendo-se também aos indios. O historiador dos 
jesuítas, Simao de Vasconcelos, caracteriza, a seu modo, as duas 
facc;óes, quando afirma: º uns seguiam os mandamentos de Cristo, 
os outros, os de Lutero e Calvino". Nas colonias portuguesas e 
espanholas da América, o termo "luterano" era um insulto infa .. 
mante. Aos olhos do clero portugues, indígenas que tinham es .. 
tado sob a influencia de luteranos ou calvinistas, como os do Rio, 
Maranháo e Cabo Frio, achavam .. se num estado mais deplorável 
que. o dos autenticas gentios, ainda virgens, de qualquer influen
cia religiosa. 549 

Todas essas condic;óes e as com ela relacionadas, aqui ape .. 
nas descritas em seus trac;os fundamentais, tiveram como resulta .. 
do o malogro da missáo portuguesa da época colonial, tanto no 
Oriente como no Ocidente. A despeito de tudo quanto se pro .. 
pala acerca dos batismos em massa de Francisco Xavier e da 
enorme difusao da religiao católica no Oriente, a missao portu .. 
guesa na lndonésia foi um desastre completo, bem ao contrário 
da maometana, que, exatamente durante os cem anos de predomi
nancia portuguesa, conquistou partes consideráveis daquele vasto 
arquipélago. A missao católica no Oriente, como repre.sentante 
do Deus forte, exerceu influencia, poder e efeito por demais in
significantes, ' confrontados com os do lslame, para serem dura .. 
douros, mesmo sobre os gentios. sso Semelhante foi a sorte da 
missáo portuguesa no Brasil. Na orla marítima, no vasto sertáo 
desbravado por paulistas e mamelucos e em toda a hacia Amazo
nica, os resultados foram desoladores. Mesmo nos aldeamentos, 
onde conseguiram externamente seus melhores resultados, as mis .. 
soes ibéricas na América do Sul f alharam durante a época colo-

nial. ss1 

548. Panikkar, p. 21-22, 184, 185. T iele: Port., I , 222; 11, 219. 
549. Vasconcellos: Chronica, 1, p. XC. 
550. J. Crawfurd: Historg of the lndian Archipelago (Edinburgh, 

1820) 11, 273 e ss. Peschel: Abhandl., I, 108-109. Tiele: Mal. Arch., 
111. 333. 

551. Jiménez de la Espada em /?.elaciones Geográficas de Indias, t. IV, 
Apéndice, p. CLXII. A. von Humboldt: Vogage aux Régions 8quinoxiales 
du Nouveau Continent (París, 1817), 111, 4-7. Pizarro e Araujo, t . IX 

16 
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Como afirmamos acima, os bravos e devotados missionários, 
de elevada moral, quer se trate de franciscanos, agostinianos ou 
jesuitas, náo podem ser responsabilizados individualmente pelo 
malogro da missáo. Houve desses entre os inúmeros pecadores, 
certamente em maior número do que deixa transparecer a tradic;áo, 
que conservou mais o mal do que o bem. Embora a antiga mis
sáo colonial tenha sido um fracasso durante séculos, criando ins
tituic;oes e situac;oes sob as quais os bronzeados filhos das selvas 
muito sofreram, cada um dos sacerdotes contribuiu, a seu tempo 
e em seu estreito círculo, para que a cultura cristá se tomasse, 
até certo ponto, um relativo benefício para os descendentes mes
tic;os e para muitos índios. Nem se pode duvidar de que o cris
tianismo dos índios e mestic;os, por babeo que f osse seu nível, 
redundou, assim mesmo, em vantagem, muitas vezes até em feli
cidade. Todo o progresso que realizaram até hoje na senda da 
civilizac;áo, após a destruic;áo de sua própria cultura, em parte 
muito notável, foi devido a cultura dos espanhóis e portugueses, 
que, ao lhes transmitirem seu saber, revelaram-se excelentes colo
nizadores, servindo-se, em primeiro lugar, neste trabalho cultural, 
dos meios e da ajuda de suas missoes. Se os aborígines tives
sem permanecido no paganismo e no seu antigo ambito cultural. 
abalado ou destruído pelos europeus, provavelmente náo teriam 
atingido as realizac;oes intelectuais de que, mais tarde, muitos ín..: 
dios ou mestic;os cristáos se mostraram capazes. Nas Filipinas 
espanholas, encontramos, até certo pont.o, a prova de nossa afir
mac;áo. Os missionários católicos, que eram numerosos e agiam 
com habilidade e seguranc;a, apesar de suas muitas falhas e defei
tos, trouxeram ao seio do cristianismo um número muito elevado 
de tribos pagás. Contra os maometanos, já muito numerosos, os 
sucessos da missáo crista foram nulos, como em todas as partes 
do mundo. Se um Legazpi espanhol tivesse vindo só cinqüenta 
anos mais tarde, muito provavelmente já teria encontrado todo o 
arquipélago nas máos do Islame e, por conseguinte, perdido para 
o cristianismo. Das tribos pagas, por outro lado, muitas ainda 
nao tinham sido convertidas, quando a Espanha, na guerra pela 
libertac;áo de Cuba, contra os Estados Unidos, também perdeu as 
Filipinas, que, aliás, náo se libertaram nem conseguiram auto-

( 1822), p. 235-237. von Eschwege: Journal, 1, 123, 128-129, 148, 200-220. 
Bates, loe. cit., p. 52-53, 241. 303, 318-320, 336. Este é um dos muitos 
conceitos iguais ou semelhantes que poderiam ser citados. O que Bates diz 
a respeito do cristianismo e da missiio no vale do Amazonas, das idéias reli
giosas dos brancos, mamalucos e indios mesti~os, e sObre a moral do clero 
brasileiro ali, é aniquilador. 

, 
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determinac;áo. Desde os dias de Legazpi, nem um só Jolo ou 
Mindanau, nem um só Tinguiano ou Aeta se distinguiu de algum 
modo entre seus irmáos de tribos, ao passo que os indígenas 
cristáos, Tagalos, Ilocanos, Visaios, Bicoles e de outras tribos 
irmás se destacaram nas artes e nas ciencias. ss2 

Termina aqui a presente análise da natureza da descoberta . . 
penetrac;áo e conquista do Brasil pelos portugueses. Ela demons
trou que entre o sistema portugues e o espanhol de colonizac;áo, 
entre a evoluc;áo histórica de ambos, apesar do muito que tem de 
comum e de semelhante, em virtude da grande afinidade racial 
entre os dois povos e das i~fluencias exercidas pela época, por 
sua cultura ~ análoga e, ainda, pela natureza d0 cenário em que 
se desenrolou a obra colonizadora na América, existiam, assim 
mesmo, grandes diferenc;as. Estas explicam-se, principalmente, 
pelo fato de ter Portugal um longo passado de atividade coloni
zadora, quando, em 1500, tomou posse do Brasil, onde Cabral 
desembarcara, ao passo que a Espanha, na época da descoberta 
da América, ainda era inexperiente no campo de atividades 
coloniais. As experiencias bem sucedidas e muito proveitosas 
realizadas pelos portugueses no Oriente levaram-nos a despre
:::ar o Brasil, deixando-o quase ao abandono. Só iniciaram 
mais resolutamente o trabalho colonizador, assíduo, mas muito 
prosaico e material, náo inspirado ou enobrecido pelo mínimo 
entusiasmo idealista, quando a Espanha, após uma atividade 
muito enérgica de cinqüenta anos, conquistara e organizara fun
damentalmente toda a sua enorme possessáo. Essas diferenc;as, 
conseqüencia direta da evolu~áo histórica diversa, eram ainda 
aumentadas e ampliadas pelo fato de ter Portugal transferido a 
América suas tradi~oes coloniais e experiencias feítas no Oriente. 
Entre estas, contavam-se seu sistema feudo-medieval, a ausencia 
de orgulho racial, seu princípio da fusáo dos povos e, sobretudo, 
o costume da cac;a e comércio de escravos, adquirido na Africa, 
sobre cujo produto se baseava o sistema economico do Brasil e 
cuja ampla e violenta execuc;áo tomou acessível o vasto interior 
desse País, imprimindo, mais do que qualquer outro fator, o cunho 
característico a penetrac;áo e conquista do País pelos portugueses 
e brasileiros. 

A grapdiosa e táo brilhante epopéia dos descobrimentos, 
conquistas e colonizac;áo ultramarina no Oriente e no Ocidente 
nao foi benéfica ao futuro de Portugal nem trouxe prosperidade 

552. Retana em de Morga: Sucesos, p. 362. 
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ao País. Ao resultado inicial e direto daqueles feitos - a glória, 
muitas vezes real, muitas vezes ilusória, riquezas e pompa munda
nas e a auréola sagrada que a lgreja lhes cingiu - corresponderam 
o empobrecimento e a decadencia, primeiro moral e depois política. 
O povo que, durante séculos, baseara suas descobertas geográ
ficas e a estrutura economica de suas colonias na cac;a e tráfico 
de escravos e no trabalho servil, via chegar o tempo em que ia 
perder, ele mesmo, sua independencia política e economica. O 
grande historiador portugues Alexandre Herculano reconheceu-o 
com tristeza e assim o expressou: "A Asia e a América nos 
.arruinaram. O antigo amor ao solo, o ódio ao jugo estrangeiro, 
a nobreza e o orgulho de homeris livres, a for~a invencível: tpdo 
isso sacrificamos pelas terras da india, pelas minas de ouro de 
Santa Cruz, teatros de nosso desenfreado comércio. Hipócritas, 
ocultamos a ganancia do mercador e a pirataria na sagrada som
bra da Cruz. Acreditamos que ali a História nao nos vería. 
Mas nós nos enganamos ... 553 > 

, 

553. Ibero~Amerikanisches Archiv, X, 1, p. 16. 

CAPÍTULO V 

OS ALEMAES 

Da descoberta, conquista e penetrac;ao da América, também 
os alemaes participaram ativamente, nao sendo sua atua~áo de 
natureza secundária; mas povos de língua alemá, quer sejam da 
própria Alemanha, quer da Austria, da Suí~a ou do Báltico, nunca 
formaram qualquer comunidade colonial autonoma na América. 
No entanto, durante o reinado de Dom Carlos I de Castela, que, 
com o título de Carlos V, também foi imperador da Alemanhá, 
urna grande casa comercial alema ocupou posi~ao dentro do am
bito das possessóes coloniais espanholas na América do Sul. 
Eram-lhe facultados, sob a Coroa de Castela, ampla e soberana 
jurisdic;ao e domínio, na atual Venezuela, sobre extenso território 
politicamente autonomo, considerado pelos contemporaneos e his
toriógrafos espanhóis daquela época um corpo estranho dentro 
de seu império colonial. Por isso e por haver desde o início rei-
nado confusao, concepc;óes erroneas e difama~óes em torno da 
natureza dos W elsers na Venezuela, tendo sido até os tempos 
mais recentes muito comum o desconhecimento do assunto e, por 
conseguinte, também, a incapacidade de enfrentar, com eficiencia, 
inverdades ensinadas propositadamente, deve acrescentar--se, aqui, 
as considera~óes sobre a atividade dos povos ibéricos na América 
um breve resumo sobre a atua~áo dos alemáes. 

Quando Ambrosius Ehinger, primeiro governador dos Wel
sers em seu dominio da Venezuela, chegou a Coro, em 1529, toda 
essa parte do País se achava a tal ponto explorada e devastada 
pelos espanhóis cac;adores de escravos, que restavam apenas pou
cos silvícolas, "muy pocos naturalesº, na regiáo. Ehinger viu-se, 
por isso, obrigado a comec;ar sua atividade por urna expedic;ao a 
laguna de Maracaibo, para, segundo o costumeiro e tradicional 
sistema espanhol, obter a forc;a a mao-de-obra para sua Coto .. 
nia. 554 Na realidade, havia mais de urna gerac;ao que a costa 

554. Pedro de Aguado: Historia de Venezuel.a (Madrid, 1918-1919), I. 
45~6. 640~642, 653-655; 11, 93. 
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