
' 

• 

INSTITUTO 
ACIONAL DO LIV~O 

Caráter da 
Deseo berta 

e Conquista 
da América 

POR 

GEORG FRIEDERICl 

Río de Janciro 
1967 

.. 

• 

• 

• 

r 

MINISTÉRIO DA EDUCAc;AO E CULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO 
SE<;AO DE PUBLICA<;OES 

• 

Caráter da Descoberta 
e Conquista da América 

pelos Europeus 
POR 

GEORG FRIEDERICI 

1967 

RIO DE J ANEIRO ... GB 

• . . 

' 

• 

• 

• 
• 

' . 
• 



232 GEORG FRIEDERICI 

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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norte da América do Sul - de Trindade, a leste, até Cartagena, 
a oeste - era, na América, a fornecedora de escravos. Pelos 
muitos pormenores chegados até nós, podemos avaliar os atos 
ali perpetrados, ainda mais desumanos do que na costa de es ... 
cravos da Africa. 555 

Poucos anos após a descoberta da América, sobretudo após 
a terceira viagem de Colombo, os espanhóis tinham comec;ado nas 
Indias Ocidentais, das Bahamas e Flórida, ao norte, até a costa 
setentrional da América do Sul e ilhas· fronteiras, uma cac;ada de 
escravos. Todos os chamados pequenos descobridores, após a 
viagem de Guerra e Niño, que transcorreu sem grandes incidentes, 
como honesto empreendimento éomercial, procuraram a costa nor ... 
te da América do Sul, unicamente para saquear e prear escravos. 
Foram expedic;óes do tipo lanc;ado pela escola dos capitaes do 
Infante Dom Henrique na costa ocidental da Africa. 556 Tam ... 
bém Rodrigo de Bastidas, pai do hispo da Venezuela, ao tempo 
dos W elsers, era um mercador de escravos. Arrebanhava mer ... 
cadoria humana no litoral do País, de Santa Marta até Nombre 
de Dios, enviando-a para Sao Domingos, a fim de, ~om o produto 
da venda, satisfazer seus credores. No entanto, suas viagens 
parecem ter decorrido em moldes relativamente decentes, ao passo 
que os demais pequenos descobridores que por ali navegavam, 
sobretudo Alonso de Hojeda e Juan de La Cosa, foram verda ... 
deiros cac;adores de escravos na costa setentrional da América 
do SuJ. 557 , 

Paganismo, vicios contra a natureza e canibalismo eram os 
tres grandes pecados mortais, reais ou ficticios, que, naquele tem ... 
po, a Igreja e o Estado espanhóis nao perdoavam aos pavos ame ... 
ricanos, abandonados a merce dos ca~adores de escravos, e que 
reduziam os aborígines a condic;ao de animais selvagens, que se 
podía perseguir a vontade. Em 1504, foram declarados ca~a 
livre os indios caribes, denominac;ao sob a qual se entendiam, em 
primeiro lugar, os habitantes das Pequenas Antilhas, da costa 
norte da América meridional e das ilhas adjacentes. Trindade, 
ilhas das Pérolas, Margarida, Cubágua e ilhas vizinhas, Tarta ... 
ruga, ilhas dos Gigantes ou Inúteis, Bonaire, Cura~au e Aruba 
eram todas consideradas áreas abertas a cac;a do escravo e figu ... 

555. Las Casas: Hist., 111, 290; IV, 321-325, 393-394; V. 167-172, 175. 
178, 191. 221, 226-230, 543. Oviedo y Valdés: Hist .• IV. 531. 

556. Vol. l. p. 324 e ss.; vol. 11, p. 29 e ss. 
557. Las Casas, loe. cit •• 111. 10-12. Navarrete: Col., 111, 24. Aguado: 

Santa Marta, 1, 31, 39.....W, 57. 
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ravam entre os primeiros objetivos dos flibusteiros e das expedi ... 
~óes rapaces aprovadas pelas autoridades ou até por elas organi ... 
zadas. 558 É verdade que Las Casas. elaborara um plano ex ce ... 
lente, audacioso até. Por intermédio do Vice ... Rei Diogo Colombo, 
segundo as normas oficiais de servic;o, propusera a Coroa a insta
la<;ao de um sistema de feitorias fortificadas e bem guarnecidas 
ao longo de toda a costa setentrionaJ. Daí, partiría a ofensiva 
economica, terra adentro, do litoral para o interior. A medida 
seria pacífica, poupando os indígenas e respeitando sua forma~ao · 
política, segundo concepc;óes modernas, e resultaría em beneficio 
da Espanha, da lgreja e dos habitantes do País. Mas este plano 
f rustrou ... se, 5s9 pois nao correspondía as inten~óes dos descobri ... 
dores e conquistadores da América. cujo designio era conquistar 
e tirar tudo a for~a. nao comprar em transa~óes honestas. A 
palavra rescatar. que originalmente significava realizar comércio 
de trocas. passou a ser o termo técnico para tirar. roubar, pi.
lhar. 56° Cortés, o maior conquistador espanhol, deu a seus com
panheiros a mais inequívoca demonstrac;ao do espirito que o ani
mava e dominava, quando, numa carta ao imperador, se prontificou 
a conquistar as Molucas, acrescentando. ao mesmo tempo, que 
as especiarias náo teriam entáo de ser compradas aos indígenas, 
como faziam os portugueses, mas seriam simplesmente ·tomadas, 
como propriedade do soberano. 561 · 

Assim continuavam, pois, ininterruptos e desimpedidos o 
rapto e o tráfico de escravos pelo litoral de Pária, Venezuela e 
Terra Firme, em parte baseados em autorizac;óes oficiais, .sancio ... 
nades pelas autoridades ou por elas· ordenados, em parte mediante 
a mais crassa transgressao das leis régias: mas, de um e de outro 
modo, ignominiosos para o branco cac;ador de escravos. Caste ... 
lhanos, Aguado e Simon nos deram quadros vivos dessa torpe 
atividade. com suas cenas horríveis. Sobretudo no come~o dos 

558. Vol. I, p. 251 e ss. Herrera: Hist. Gen., Déc. 111. p. 2441!, 257111. 
Aguado: Santa Marta, I, 59. Serrano y Sanz: Orígenes de la Dominación 
&paffola en América, t. I (Madrid, 1918). p. DLVIII, DI.XI, DLXXVll : 
Reales Cédulas e Carta de 1517 e 1518. 

559. Las Casas: Hist., V, 156-157: " .. . Pero no fué digna Espafta 
que se atajasen los insultos, y violencias, y robos, y estragos, y matamas 
que babia comenzado á hacer en estas tierras, sino que por todo aqueste 
tan vasto orbe, prosiguiese con las mismas detestables obras". 

560. Vol. "i. 547. Las e.asas: Hist., 111, 10-11, 289, 290; IV, 42. 
.. 561. Cart& y /?.elaciones de Hernan Cortés ( Paris, 1866). p. 490~ 
... de dar tal órden, que V. M. no haya la especería por via de rescate, 

como Ja ha el rey de Portugal, sino que la tenga por cosa propia". 
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primeiros viiite anos do século, isto é, exatamente no período que 
precedeu a chegada dos W elsers, a costa norte da América do 
Sul era o principal objetivo dos espanhóis das Antilhas, para aí 
levarem a efeito assaltos vandálicos e cac;adas de escravos. Cubá
gua tornou-se o centro do tráfego de escravos nas costas, e Sao 
Domingos o maior mercado. Em certás ocasióes, o gado humano 
era arrebanhado em tao grande quantidade, a presa tao numerosa, 
que os indios - os que nao morriam ao serem capturados ou 
durante o transporte, ou que, em desesperadas tentativas de fuga, 
perdiam a vida ou conseguiam escapar - eram vendidos a de~ 
pesos a cabec;a, em Sao Domingos, Porto Rico ou Margarida. 562 

Após ter esse sistema, com seu cortejo de indizíveis atroci
dades e vilezas, ocasionado, durante anos seguidos, horriveis de
vastac;óes entre os silvícolas da costa da Terra Firme e ilhas 
fronteiras, o Conselho das Indias viu-se finalmente obrigado a 
reexaminar a situac;ao. O presidente do Conselho, Frei Garcia 
de Loaisa, hispo de Osma, exigiu relatórios e laudos de numero
sas pessoas competentes, inclusive de Frei Tomás Ortiz, um dos 
piores inimigos dos indígenas e de sua liberdade. O relatório 
desse monge, cujo texto original se conservou, onde ele caracte
,riza os índios como "animais bestiais", sem o mais leve trac;o 
humano e conciliatório, foi decisivo para o Conselho das Indias, 
que nele baseou sua resoluc;áo final, e devia constar de toda e 
qúalquer obra dedicada ao dominio dos W elsers na América. 
Baseado nas recomendac;óes de seu Consejo de las Indias, o im .... 
perador declarou, em 1525, cac;a livre, os habitantes da "Tierra 
Firme, que eran Caribesº, entregando--os a escravidáo. Freí 
Tomás Ortiz tomou--se, em 1529, hispo de Santa Marta. 563 

Nesse mesmo ano, os .Welsers apareceram na Venezuela, para 

562. Juan de Castellanos: Elegias de Varones ilustres de Indias 
(Madrid, 1874) , p. 183, estr. 9 e ss. Aguado: Venezuela, I, 279t 504, 511,. 
527-528: "conforme a la costumbre de aquel tiempo", por meio de ca~a ao 
escravo na costa da terra firme; 11, 15 .. 16. Simon, I , 57, 85, 132, 145-146, 151. 
Conzemius em Atti XXII Congresso degli Americanisti (Roma, 1928) , 11. 
59-62. 

563 . Herrel'a, Déc. 111, 244-245: do parecer do monge: " ... como 
Bru~us Animal~ : i en fin , dixo, que nunca crío Dios Gente mas cocida en 
vicios, i Bestialidades, sin mezcla de bondad, o policía·~. Aguado: V ene~ 
zuela, 1, 12. &sa atitude do hispo Tomás Ortiz parece nem ter, no entanto, 
provocado a indigna~ao dos discípulos adeptos de La.s Casas, ou estes nAo 
a conheciam: v. Remesal: Historia De la Prouincia de S. Vicente De Chyapa 
y Guatemala (Madrid, 1619)·, p. 37: " . .. murio 1531, "deixando hasta oy 
gran fama de su mucha santidad y vertud". 
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assumir o poder e tomar paite no comércio de escravos para 0 

qual, segundo o contrato com o imperador, tinham obtido o mo
nopólio em seu território e de cuja produto a Coroa recebia o 
quinto. 

Por tóda a gera~ao que precedeu a chegada dos W elsers e, 
em grande parte, ainda depois dela, a Venezuela e a extensa 
costa setentrional da América do Sul foram urna terra colonial 
abandonada a sanha rapace, mantendo-se a custa de pilhagens. 
Desde o início, a Venezuela adquirira a fama de ser, em todo o 
vasto litoral norte, a costa de escravos da América. Essa marca 
indelével já era fato consagrado pela tradic;ao, a chegada dos 
alemaes. Como, também eles, segundo o contrato com a Coroa 
espanhola, vinham entregar-se ao tráfico de escravos, bem pouco 
fizeram para eliminar as conseqüencias daquele período domina
do pela perversidade, já por si dificeis de af astar ou suavizar. 
Conseguiram, hao obstante, manter sua própria faixa marítima 
livre das incursóes dos espanhóis ca~adores de escravos~ Res
sal temos que a parte leste desta costa setentrional, náo governada 
pelos W elsers, sobretudo a regiáo de Pátria e dos Cumanagotes, 
conservou, por muito mais tempo, a característica . de costa de 
escravos, sofrendo mais longamente que o litoral da terra dos 
W elsers as conseqüencias funestas do modo pelo qual se iniciou 
sua colonizac;ao. Só em 1630, surgiu ali, em Sao Filipe de Aus
tria ou Cariaco, a primeira vila digna de nota. Até 1650, mal se 
podía observar qualquer progresso cultural naquela longa orla 
costeira, onde os indios permaneceram por toda parte senhores 
da terra. A tomada de posse e colonizac;áo da Venezuela avan-
c;aram do ocidente - da terra dos W elsers - para o oriente. 564 

No decorrer do primeiro semestre de 1528, a grande casa 
comercial alema Bartolomaeus e Anton W elser, de Augsburgo, 
cujos representantes, feitores ou sócios eram Heinrich Ehinger e 
Hieronymus Sailer, realizou uma série de convenios coloniais com 
a Coro a de Castela. O de 12 de f evereiro de 1528 concedía 
aquela Casa o direito exclusivo - que era ao mesmo tempo uma 
obriga~ao - de transportar quatro mil negros da Africa para 
as colonias espanholas na América, dentro dos quatro anos se-
guintes ao do convenio, e de lá expo-los a venda. O de 27 de 
mar~o de 1528 transmitía ao mercador alemao, para ser explo--

564. Federmann e Stade, loe~ cit., p. 12. Aguado: Ven., 1, 341, 703. 
Simón, I, 35. A. von Humboldt: Voyage, V, 230-231. Baralt: Resúmen de 
la Historia de Venezuela (París, 1841), p . 242, 259. 

\ 
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.rado como posse, segundo o sistema entao corren te, 565 o território 
-entre o cabo Codera, a leste, e o cabo de La Vela, a oeste. que, 
para o sul, no rumo do interior do continente, até entao inteira
mente desconhecido, tinha os vagos limites "de mar a mar". 
Como de costume, a Coroa nada pagava; apenas fazia concessóes, 
·Confería títulos honoríficos e favores que nada lhe custavam. 
Também os W elsers nao adquiriram a concessao ou o mandato 
por meio de negociac;oes nem os obtiveram como garantia por 
somas emprestadas. Eram privilégios' concedidos p~lo rei de 
Castela por servic;os prestados ou a prestar a Coroa. Das cláu
sulas do contrato de 27 de marc;o, as mais importantes obrigavam 
•OS W elsers a fundar nas terras que lhes haviam sido concedidas. 
·dentro do prazo de dois anos, duas vilas (pueblos), cada uma 
com o mínimo de trezentos habitantes, a construir, sem prazo 
·definido, tres prac;as fortes (fortalezas) e, em troca, lhes entre
gavam, como escravos, os índios rebeldes de seu territóri~, res
peitadas as formalidades habituais ( sobretudo a do requer1mento 
vazio) e pago o quinto real. 566 As ilhas dos Gigantes, Bonaire, 
Curac;au e Aruba estavam excluidas da possessao dos W elsers. 
P 'ertenciam, havia muito, a um tal Joao de Ampues, que também 
se fixara no continente fronteiro, onde fundara Coro, tendo-se 
retirado, quando o primeiro governador dos W elsers ali chegou. 567 

Das cláusulas constantes dos contratos coma Coroa, a Casa 
Welser, com certeza, cumpriu plena e pontualmente as referentes 
a entrega de quatro mil escravos negros. asse comércio, do qual, 
como vemos, também participavam largamente os alemaes, cons ... 
tituiu sempre negócio muito rendoso. Economicamente, talvez 

565 . Konrad Habler: Die überseeischen Untemehmungen der Wel~ 
und ihrer Gesellschaftet (Leipzig, 1903), p. 52-59, 78-84, 161 e pass. Panhorst: 
Deutschland und Amerika (München, 1928)·, p . 96-98; v. tamhém robre éste 
Iivro altamente discutível: Priederici em Han3ische Geschichtsblátte:r, vol. 
XXXIII, p. 213-222. Aguado: Ven., I, 26, 29, 35, 37. Herrera, Déc. IV, 
p. 7()..71; Déc. V, p . 2061; " .. .la Provincia de Ven~ela, i Cabo de la Vela, 
cuia Conquista estaba encomendada a Bartholome i Antonio Bel~r, Alema
nes, de Mar a Mar". Simon 1, 64. Herm. A. Schumacher: Die Untemehmun
g en der Augsburger Welser in Venezuela, em Haf_JÚJurgische Pestschrift 
(Hamburg, 1892), p. 238-239; 246, 306, 309-310, 313. 

566. Aguado: Ven., I, 26, 29, 35, 37; p. 29: " .. . vos doy licencia Y 
facultad a vos y a los dichos pobladores para que a lOiS indios que fueren 
rebeldes, siendo amonestados y requeridos, los podais tomar por esclavos, 
guardando cerca destos lo que de yuso en esta nuestra capitulac~?n Y as~ento 
sera contenido, ... pagandon~ el quinto de los dichos esclavos . Hamr.sche 
Geschichtsblatter, XXXIII, 218. 

567. Castellanos: Eleg., p. 185-186. Schumachtr, p. 245-246, 312-313. 
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tenha sido a única transa<;áo efetivamente compensadora em todo 
o empreendimento dos W elsers na Venezuela. Como adiante se 
verá, os alemáes cumpriram apenas em parte as restantes condi ... 
r;oes contratuais. Em 7 de outubro, a primeira flotilha dos 
Welsers, destinada a Venezuela e composta de quatro navios, 
partiu do porto de San Lucar. Dirigiu ... se para Sao Domingos! 
de onde Ambrosius Ehinger, com tres navios, prosseguiu para a 
Venezuela. Em 24 de fevereiro de 1529. o primeiro govemador 
dos W elsers aportou em Coro. Nao havia familias na esquadra. 
Em 30 de abril de 1530, com a frota de Hans Seissenhofer, che
garam as primeiras mulheres européias a Venezuela, entre as 
quais comprovadamente havia também alemas. 568 

Lansquenes alemaes sempre se prontificaram a assentar prar;a 
em exércitos estrangeiros, longe da Pátria, além dos mares, a 
prestar servic;o militar nas Indias portuguesas ou holandesas, na 
América portuguesa, espanhola ou holandesa. Na América, po
demos citar como exemplos Hans Staden, no Brasil, Peter Lis ... 
berger, no Chile, Ulrich Schmidel e os cem ou mais alemaes, na 
tropa de Pedro de Mendoza, no río da Prata.569 ~. por isso, 
notável que, na Venezuela, administrada por alemaes, fossem 
estes relativamente pouco encontrados. Pelo que é possível ·averi
g~ar, em todo o episódio Welser, nao figuram mais de dezesseis 
nomes alemaes. Destes, nos anais espanhóis, se encontram apenas 
nove ou dez, e, ainda assim, todos mutilados. As personagens 
de maior destaque na administrac;ao e comando das tropas eram 
a1emas : Ehinger, Seissenhofer, Federmann, Hohermuth e von 
Hutten. Mas, no caso de morte ou ausencia, seus substitutos, 
quase sempre, eram espanhóis, como o eram, também, seus subal
ternos, os funcionários reais e os mestres ... de ... campo. Ehinger e 
Hohermuth tinham em sua companhia Kasimir von Nümberg e 
Philipp von Hutten como capitaes de cavalaria; Endres Gundet ... 
finger e Bartholomaeus Welser acompanhavam, em pastos seme ... 
lhantes, seus capitaes de campo, mas os mestres ... de-campo, os 
conselheiros, os peritos em caminhos e na língua, como Francisco 
de Castrilho. Esteváo Martin, Pedro de Limpias e outros,, eram 
espanhóis. Conservou ... se até nossos días uma carta do hispo e 

568. Habler: Welser, p. 94~95, 143, 163, 175. 

569. Góngora Marmolejo: Historia de Chile (Santiago, 1862), p. 68. 
Rudolf Lisberger, um valente da mesma laia, foi pro"avelmente filho ou 
descendente de Peter Lisberger de Worms: v. Gómez de Vidaurre: Hi#oria 
Geográfica etc. del Reino de Chile (Santiago, 1889) , 11, 167-168, 194. Frie
derici em Gotting. gel. Anz., 1926, n' 11-12, p. 417-448. 
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vice-govemador da terra dos W elsers, datada de 20 de janeiro 
de 1535 e dirigida ao imperador, na qual o prelado pede ao 
soberano ordenar que, além dos governadores previstos no con
venio, nenhum outro alemao entrasse no País. Temia ele que, 
sem esta precau<;ao, gente contaminada pelas heresias de Mar
tinho Lutero pudesse vir a Venezuela. Em todas as ocorrencias 
comprovadas, confirma-se que, além de terem sido poucos os 
alemaes em posic;ao de mando, as tropas conquistadoras dos 
W elsers, cu jo procedimento acarretou tao graves acusac;óes contra 
os alemaes compunham-se de espanhóis. Federmann partiu de 
San Lucar de Barrameda para a sua primeira viagem, com cento 
e vinte e tres soldados espanhóis e vinte e quatro mineiros alemaes; 
estes últimos jamais atuaram como soldados na Venezuela. Na 
sua primeira marcha ao interior, levou cento e dez espanhóis a 
pé, dezesseis a cavalo e cem índios, mas nenhum alemao. Dos 
homens, · uns cem, ao todo, com os quais Federmann, em sua se
gunda grande viagem, desta vez bem sucedida, apareceu no pla
nalto de Bogotá, apenas cinqüenta e tres sao conhecidos. A nao 
ser o do próprio Federmann, nem um só nome alemao figura 
entre esses cinqüenta e tres conquistadores. 57o N esta adminis
tra<;áo alema, tudo se fazia de acordo com a técnica espanhola 
de conquista, já entao muito bem desenvolvida. Era a melhor 
ou, antes, era a única coisa que os alemaes podiam fazer. Des
confiavam deles, por serem estrangeiros, quando nao os odiavam 
francamente. Eram novatos na terra e, entre os indígenas, tinham 
a seu dispor um bando de tapejaras espanhóis, veteranos cías. 
Jutas na América, de longa folha de servi<;os, conhecedores élas 
regióes do País e experimentados na guerra, que lhes podiam ser 
de grande utilidade ou causar-lhes ainda maiores danos, tudo 
dependendo de sua atitude para com eles e d~ sua capacidade de 
adaptar-se aos métodos dos baqueanos. A língua, os termos 
técnicos e a parte essencial da gíria militar americana, tudo, enfim, 
era espanhol na Venezuela alemá. Aguado afirma sem rodeios 
que as expedi<;óes feitas pelos capitáes dos W elsers, para prear 
escravos, obedeciam ao modelo espanhol. O idioma corrente era 
o espanhol. O livrinho de notas de Federmann e as cartas c1'? 

570. Friederici, ibid., 1925, n9 11-12, p. 353-354 . . Oviedo y Baños~ 
Historia de la Conquista g Población de la Provincia de Venezuela (Madrid, 
1885), 1, 216-217. Habler: Welser, p. 228. Aguado: Venezuela, I, 47, 59, 
62, 70, 112, 115, 123, 753, 755; o Bispo Bastidas ao lmperador: "Paresceme 
que V. M. debe proivir que ningun aleman pase en aquella conquista, mas 
de la persona del Govemador ya que haya de ser aleman". Federmann e 
Stade, p. 5, 17. Simón, 11, 256, 257, 270-271. 
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Hutten estáo cheios de palavras espanholas e das habituais ex
pressóes hispano-americanas da época das conquistas.571 

A Casa dos W elsers só se metera na empresa da Venezuela 
por motivo comercial, isto é, para realizar um bom negócio, o 
que era lógico para um mercador. O lucro desejado, esperava 
obte~lo, principalmente, de tres fon tes: da su posta riqueza em 
ouro, outros metais preciosos e tesouros naturais do País e de 
seus habitantes, do comércio com mercadorias diversas e do trá
fico de escravos. Os produtos da primeira e da terceira fontes 
seriam alcan<;ados, de acordo com o modelo espanhol, em pri
meiro lugar, por meio de expedi<;óes de conquista. Como se viu 
mais tarde, muito mais do que quaisquer sucessos materiais obti
dos pela navega<;áo e pelo comércio, por grandes que tenham 
sido, foram estas conquistas que deram a Casa alemá dos W elsers 
a fama que perdura viva na História e que viverá através dos 
tempos. Descreve-las-emos mais adiante em breves palavras. 
Realmente, bem poucos te.souros em ouro e pedras preciosas trou
xeram consigo para a casa comercial. Tres vezes fugiu-lhes o 
eldorado do qual tanto se aproximaram e cu jos umbrais um des
tino caprichoso parecia ocultar aos seus capitáes. A maior presa 
foi, ainda, a que Ehinger conseguiu ajuntar, mas náo conservar. 
A história do tesouro de trinta e cinco mil pesos ouro, que o 
governador pretendía enviar do Madalena para casa, mas que 
seus homens, torturados pela fome, quase todos morrendo de 
inani~áo, tiveram de enterrar nas selvas, junto a lagoa de Mara
caibo, e que nunca mais foi encontrado, constituí um famoso e 
horrendo capítulo da história da descoberta da Venezuela. Hoher
muth e Hutten malograram-se completamente nesse sentido. No 
planalto de Bogotá, encontraram-se os tres rivais, Quesada, Belal
cazar e Federmann. Ignorando se um deles seria nomeado pela 
Coroa governador da regiáo das esmeraldas, que fara achada, e, 
em caso positivo, qual seria o escolhido, cada um, antes de em
preender a viagem de volta, tratou de saquear e sugar o mais 
possível aquela plaga. Federmann, infiel servidor da Casa 
W elser, tratou de guardar para si tuda quanto podia escamo.-

571. Zeitung aus lndien Junkherr Philips von Hutten em Meusel: 
Historisch-Litterarisches Magazin, 1 (Bayreuth e Leipzig, 1785), p. 53, 59, 
60, 63, 65 e pass. Aguado: Ven., I, 59-60, sobre a expedi~ao de ca~a ao 
escravo, empreendida por A. Ehinger, de Maracaibo para oeste: "semejantes 
gerras, que entonces y avn agora, por rebozo (NB. rebozo: simulación, pre
texto), llamamos jornadas o descubrimientos". 
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tear.s12 Os alemaes nao lograram descobrir quaisquer miñas de 
ouro. A esse respeito, no ano de 1546, escrevia o Govemador 
Peres de Tolosa ao imperador, afirmando que a sorte da Vene
zuela dependia de serem ou nao descobertas tais minas. Os 
trabalhos de minerac;áo dos W elsers só beneficiaram as Indias 
Ocidentais espanholas, sobretudo Haiti e Cuba, e, assim, presu-
mivelmente, a eles próprios. 573 

Os espanhóis na Venezuela detestavam os alemáes, pel~ fato 
de serem estes estrangeiros. Nao lhes perdoavam uma ac;ao ou 
omissáo. Queixavam-se freqüentemente da feitoria dos W elsers 
em Coro, que, diziam, vendia as mercadorias a prec;os escorchan
tes. O Governador Peres de Tolosa, porém, homem de grandes 
aptidóes~ que, logo após a morte do Hutten, passou a administrar 
a Colonia, asseverou, em carta ao imperador, que a Casa Welse: 
vendia seus artigas de comércio a prec;os justos, moderados .e ate 
baratos; em todo o caso, a pre<;os mais baixos que os comerciantes 
espanhóis em Sao Domingos. 574 

O primeiro objetivo do govemador alemáo, Ambrosius Ehinger, 
era a obtenc;áo de escravos, em cumprimento das cláusulas do 
contrato com a Coroa e de ulteriores disposic;óes reais, quando 
estas se tornavam conhecidas na Venezuela e chegavam a ser 
reconhecidas. Conseguia escravos por meio de comércio e, em 
parte, mediante monstruosas guerras ou cac;adas, cu jo modelo. era 
0 método espanhol costumeiro integrante da técnica de conquista. 
F edermann e Hohermuth continuaram com o mesmo processo. 
Os escravos indígenas destinavam-se ao trabalho local. ao servic;o 
da administrac;áo e das tropas, serviam como carregadores e eram, 
ainda distribuídos como indispensável mao-de-obra entre os co
lonos' náo aquinhoados com repartimientos de indios. Além disso. 
a mercadoria humana era carregada ao mercado de escravos de 
Sao Domingos, ou a outro lugar das Indias Ocidentais, e, com 
o produto da venda, custeavam-se o equipamento das tropas; as 
despesas da administrac;ao e as dos transportes.575 No ~eri?do 
da administrac;ao de Ehinger, no de Seissenhofer e nos prime1ros 
anos de Hohermuth, os escravos indios 'eram quase todos esclavos 

572. Castellanos: Eleg., p. 205, estr. 6, 9, 10, 11, 13-18. Navarrete: 
111, 447. Habler: Welser, p. 260 e ss. 

573. Aguado: Ven., I, 341. Habler, loe. cit., p. 53, 60-68, 129-130. 

574. Oviedo y Bafios, II, 248, 250, 252. Habler, loe. cit .• P· 164. 

575. Castellanos: Eleg., p. 187, 188, sobretudo p. 188, estr. 17. Simón. 
1, 38-39, 95. Habler, loe. cit., p. 141. 150, 152, 153, 156, 163. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMf:RICA PELOS EUROPEUS 243: 

de guerra, isto é, capturados em guerras qualificadas de justas,. 
mas, na realidade, bem injustas, em assaltos a tribos inofensivas, 
em ataques de surpresa, em cac;adas. :2ste sistema já por si era 
devastador, e a situac;áo na Venezuela ainda se agravou, quando, 
durante a longa ausencia de Hohermuth, a audiencia de Sáo. 
Domingos enviou a Coro o juiz de residencia Antonio Navarro, 
introdutor do sistema dos esclavos de rescate. Comprava as tribos· 
os prisioneiros de guerra, pagando, assim, premios as duas partes-. 
pelos litigios, prometia mais premios para o futuro, insuflando e 
estimulando, desse modo, assoladoras guerras entre elas, atiran-· 
do.-as umas contra as outras, daí resultando mais escravos. A 
consequencia foi um extenso despovoamento da Venezuela~ 
Quando essas lutas atingiram o apogeu, tamanho era o arreba-· 
nhamento de escravos, que o prec;o por unidade baixou a nove
ou sete pesos e meio. O Govemo espanhol recebia o quinto
real e fazia, como os W elsers, ótimos negócios. 576 O sistema 
de ajuntar ouro e escravos a forc;a e levar estes ao mercado de
Sao Domingos, para, com o produto da venda, aliciar soldados 
e equipá-los para novas expedic;oes de rapinagem e descobertas, 
absolutamente, nao fora criado pelos W elsers, repitamo-Io, mas· 
enquadrava-os perfeitamente nos moldes da técnica de conquista 
espanhola. O Bispo Dom Rodrigo, quando administrou, durante 
algum tempo, a Colonia, em lugar do govemador ausente, fazia 
exatamente o mesmo. ~sse prelado, apesar de ser o mais alto
pastor das almas, incumbido da defesa e protec;ao dos indios. 
declarou absolutamente lícito o procedimento do Doutor Navarro
com seus esclavos de rescate.577 

"A nós, os alemáes, nao tocou nenhum quinhao do solo e 
das terras da América, mas, também, nao nos pode atingir a 
acusac;áo de ter nosso povo jamais participado do comércio de
escravos". Essa afirmac;ao de Karl Andrees, copiada e repetida 
por outros, é erronea. 578 Os alemaes compartilharam de tal co
mércio, sob os W elsers, embora nao tanto como os outros povos 
europeus - com excec;áo dos suecos e russos - de alguma forma 
ligados a América, sobretudo portugueses e ingleses. Foram .. 
todavia, os primeiros, em solo americano - em Germantown, 
sob a direc;áo de Franz Daniel Pastorius - a bater-se pela liber ... 
dade de todos os homens de cor. e nao sómente pela dos escravos 

576. Simón, 1, 231. Habler, loe. cit., p. 156-159, 286, 287. 
577. Simón, I, 198, 199. Habler, loe. cit., p. 286. 
578. Nord~Amerika in geographischen und geschichtlichen Umri&8en, 2• 

ed. ( Braunsch., 1854), p. 33. 
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índios, como o f azia Las Casas. Depois, nas colonias britanicas. 
já entao independentes, na Uniáo Norte..-Americana, desde seu 
come~o até o fim da segunda guerra civil, no ano de 1865, esti ... 
veram, em grande maioria, na vanguarda daqueles que lutavam, 
com palavras e armas na máo, pela liberdade dos homens de 
cor.519 

Os W elsers cumpriram a risca a condic;áo, estipulada no 
convenio, de fundar duas vilas (pueblos) dentro de dois anos, 
a contar da sua tomada do poder. ~ verdade que Ehinger já 
encontrou a vila de Coro, recém..-fundada por Ampues. mas Ma ... 
racaibo f oi por ele edificada. O porto de pérolas instalado por 
Federmann no cabo La Vela nao foi organizado regularmente 
em pueblo ou vila, com nomea~ao de cabildo, alcaldes e regidores, 
nem o plano de Philipp von Hutten, de fundar tres pueblos no 
interior, chegou a concretizar..-se, por causa de sua morte prema ... 
tura e violenta. :e possivel que tenha, de fato, existido tempora..
riamente o número de colonos exigido pelo contrato. Muitos 
deles achavam .. se, porém, sempre afastados da Colonia, empenha .. 
dos nas expedi~óes dos capitáes dos W elsers que duraram anos. 
Em virtude do clima, de fadigas e Jutas, grandes foram as perdas, 
que, no inicio, dificilmente eram compensadas pelo envio de novos 
contingentes. Destarte, muito deve ter oscilado o número de 
habitantes da Venezuela. Dados acerca da popula~áo, forne9 .. 
dos pelo Bispo Dom Rodrigo de Bastidas, relativos ao inicio do 
ano de 1535, revelam que, naquele tempo, quasé todos os brancos 
na terra alemá dos Welsers eram espanhóis.sso 

Visto que a vila de Coro fora construida por· Ampues, Ma .. 
racaibo, fundada em 1529 ou 1530 por Ambrosius Ehinger, re
presenta o único verdadeiro feito da administrac;áo W elser em 
matéria de fundac;áo de cidades. Contando entre seus habitantes, 
homens, mulheres e crianc;as, teve alguns anos de existencia, po
dendo seus vestigios ainda ser reconhecidos ao tempo de Aguado 
pelas romázeiras provenientes da Espanha. A colonia de Mara
caibo, entre cujos moradores náo haviam sido distribuidos repat' .. 
timientos, náo soube tornar .. se auto..-suficiente, arrastou-se penosa-

579. Franz Daniel Pastorius' Beschreibung von Pennsylvanien ed. por 
Friedrich Kapp (Crefeld, 1884), p. XXI. Channing: A History of the United 
States, II (New York, 1910), p. 395-396. 

580. Herrera, Déc. VII, p. 2391; Déc. VIII, p. 46II. Schumacher, loe. 
cit., p. 246 a 248. Baralt, p. 148. }'jabler, loe. cit., p. 138. Aguado: Ven., 
l. 755 
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mente através dos anos, mantendo ... se apenas a custa de rapinagem 
e pirataria, até ser eliminada por Federmann.ss1 

Para satisfazer exatamente os dizeres do texto, os W elsers 
cumpriram a cláusula contratual relativa a fundac;áo de cidades. 
mas apenas nos limites do indispensável. Náo chegaram con
tudo, a fazer o que os espanhóis entendiam por poblar, isto é, 
infundir nos pueblos, e com estes em toda a Colonia, por meio 
da distribui~áo de repartimientos aos colonos, a necessária vitali .. 
dade e autonomia. Ora, obter, por meio do repartimiento, um 
quinháo considerável da máo-de..-obra indígena, para te-la a vida 
inteira a sua disposi~áo, era o anseio de todo e qualquer emigrante 
espanhol na América, o que lhe dava, segundo a concep~o do 
seu País, "o que comer'', o único fator que lhe facultava viver 
e prosperar condignamente como colono. O fato de náo ter dis .. 
tribuído repartimientos constitui o maior, ou antes, o único erro 
grave de que os contemporaneos espanhóis, quando justos e bem 
intencionados, puderam acusar a administra~áo W elser na Vene
zuela. Os diversos ipotivos que levaram a uma tal omissáÓ foram, 
sem dúvida, os seguihtes: a esperan~a dos governadores e coro ... 
néis de campo dos W elsers, bem como de seus mandatários em 
Augsburgo, de encontrar, no interior do País, um eldorado ou 
J;icas culturas nativas, como o tinham feito, antes deles, os espa
nhóis, no México, lucata, Guatemala, Nicarágua e outros lugares, 
queriam ter a sua tlisposi~áo, para as viagens ao interior, soldados 
desimpedidos, livres, e nao colonos ... soldados, imobilizados por uma 
encomienda; a distribui~áo de encomiendas (repartimiento de las 
incomiendas) • sobretudo numa regiáo despovoada como os arre
dores de Coro e Maracaibo, trazia consigo, como o provava a 
experiencia, inúmeras decepc;oes, descontentamento, e muitas vezes 
dava lugar a que o espirito rebelde irrompesse em motins: espe ... 
ravam encontrar, no interior, sitios melhores e mais ricos, onde a 
funda~áo de colonias e distribuic;áo de repartimientos fossem mais 
vantajosas do que em lugares um tanto pobres, como os já citados. 
A maioria dos colonos pensava exatamente como os chefes e 
sempre estava pronta a partir com eles em aventuras e desco
bertas, na esperan~a de obter, num rincáo distante, uma gorda 
encomienda. Se Ehinger ou Federmann, na regiáo de Mérida 
?u ,em qualquer outra parte, tivesse encontrado uma rica regiáo 
1nd1gena, como ocorrera com Cortes a mesma distancia da costa, 
no México, ninguém teria pedido repartimientos em Coro e Ma ... 

581. Aguado, loe. cit., I, 48-49, 59. 90, 91, 106-107, 132. 

17 
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racaibo. Como, porém, nada encontraram, esta falha revelou-se 
como erro e prejuízo para o desenvolvimento do País. O sistema 
de repartimientos, por pior que fosse em sua natureza, teria con
tribuido para apagar a fama de costa de escravos que a evoluc;áo 
histórica se obstinava em dar ao País dos Welsers.582 Náo houve 
outros motivos que possam ter influido sobre os W elsers na rejei ... 
<;áo dos repartimientos. Certamente, ela náo se prendeu a pre
visáo das funestas conseqüencias de tal sistema e, muito menos, 
a escrúpulos de ordem moral, por causa das atrocidades que a 
instituic;áo acarretava, já, entáo, fartamente conhecidas de todos. 
De fato.- os maléficos efeitos causados aos indígenas por esse 
expediente da política de conquista, baseada na escravatura, na 
explorac;áo vampírica, e em tudo quanto se relacionava com o 
sistema de encomiendas do qual resultava também o embruteci
mento dos brancas e mestic;os e graves prejuízos ao desenvolvi .... 
mento moral. espiritual e económico das colonias espanholas na 
América, só foram reconhecidos mais tarde, mas nunca se tentou 
remediá-los. 583 

Além de nao efetuarem repartimientos, JJs W elsers, em geral, 
bem pouco fizeram para fixar a populac;ao e incrementar a agricul
tura na Colonia. Limitaram .... se a introduzir plantas úteis, cavalos, 
gado e outros animais domésticos nas fazendas litoraneas de Coro 
e Maracaibo. Mas foi só após a morte de Hutten, em 1548, 
que os primeiros bovinos chegaram aos lhanos de Apure, onde 

582.. Herrera, Déc. IV, p. 135; Déc. V, p. 210; Déc. VI, p. 118. 
Castellanos: Eleg., p. 184, estr. 20, a p. 185, estr. 1. Oviedo y Baños, II. 
71-72, 175, 227, 228, 249. Aguado: Ven.,. 1, 801. a opiniáo do Bispo de 
Coro, de 29- 10-1550, sobre o náo-cumprimento do contrato por parte da Casa 
Welser: " ... por no haber complido lo contenido en la capitulación". Simón, 
II. 260-261. Habler: Welser, p. 203-204, 230-231; 154-155: Colonos de Coro 
que venderam como escravos em Sao Domingos os índios livres que lhes foram 
designados para servi~os domésticos (encomendados) . 

583 . Parece que os numerosos e importantes depoimentos contidos nas 
crónicas e códigos que verberam ou condenam o sistema das encomiendas 
nunca foram ainda compilados de modo adequado. Alguns foram localizados 
em: Cartas de Indias, p. 98. Cieza de León: Guerra de Chupas (Madrid, 
1881 ), p. 84. Juan y Ulloa: Noticias Secretas, p. 230-240. 242-243, 246-247, 
250-253, 260, 266-280, 291-293, 295-300. Clemencín: Elógio em Memorias 
de la .Real Academia de la Historia, t. VI (Madrid. 1821) , p. 274: "En 
1509 bajo el modesto nombre de encomiendas se reprodujo el sistema de 
repartimientos de indios que había antes desaprobado y abolido la Réina, 
origen funesto de la depoblacion de las regiones de Ultramar, de la degra
dacion de sus naturales. de su aversion al trabajo, y de su odio mas ó menos 
encubierto a la metrópoli". Baralt, p. 191. Arenales, p. 92, nota: o trecho 
já citado sobre os horrores das mitas, das encomiendas e das malocas. 
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se multiplicaram, vindo a formar os magníficos rebanhos que su
priam de carne o novo reino de Granada. Tornaram-se grande 
fon te de renda para a Venezuela, quando, pouco depois. por volta 
de 1550. Pedro de Ursua fundou a cidade de Pamplona com o 
fito de proteger a estrada entre Tocaio e Santa Fé. Poucos anos 
antes, ao tempo dos W elsers, os pensamentos de todos voltavam .... 
se. exclusivamente .• para o ouro e a minera~áo. Essa era a menta
lidade predominante na América espanhola. conservando-se, em 
alguns lugares, ainda por muito tempo, até duzentos anos depois, 
quando os espanhóis consideravam Tucuma, apesar de suas ricas 
manadas de bois, o país mais pobre da América, por nao se ter 
encontrado ouro ali. 584 

Assim que regularizou os negócios administrativos mais urgen
tes em Coro, o primeiro governador dos W elsers, Ambrosius 
Ehinger - nos documentos e antigas crónicas espanholas e nas 
fontes que nestas se baseiam, chamado Alfinger. Alfínger, Alfin
guer, Dalfinger e por outros nemes semelhantes5ss - iniciou 
viagens de explora~áo rumo a lagoa de Maracaibo e ao cabo 
La Vela. Empreendeu diversas incursóes, de certo modo prepa
ratórias para sua grande expedic;ao. Tornando-se em considera
c;ao o tempo gasto, as dificuldades do terreno e a energía com 
que estas foram vencidas, devem figurar entre as grandes expe
di~óes da conquista espanhola no continente. Toda a lagoa de 
Maracaibo e suas margens foram exploradas durante um ano 
inteiro, a custa de freqüentes combates. que trouxeram pesadas 
baixas a tropa. A cac;a ao ouro e aos escravos atingiu de modo 
desastroso a popula~áo nativa. 586 Seguiu-se a grande expedic;ao 
de Ehinger. ao oeste e ao sul, com o fim de conhecer os segredos 
do País (secretos de la tierra), procurar curo e romper até o 
mar ocidental, de cuja localiza~ao e distancia da Venezuela ti
nham, naquele tempo, apenas uma idéia muito obscura.587 

Em 19 de setembro de 1531, o govemador partiu de Coro 
para oeste. Passou por Maracaibo e pelo limite entre Venezuela 
e Santa Marta, ainda nao bem definido, rumo ao curso superior 
do rio Hacha, cruzou o divisor de águas entre este rio e o curso 

584. Federmann e Stade, p. 10, 14. A . Codazzi: .Resúmen de la Geo
grafía de Venezuela (Paris, 1841 )", p. 533. Oviedo y Baños, l. 213-214. 
Dobrizhoffer: Account, I, 47. 

585. Habler: W elser, p. 42. Baralt, p. 440. 
586. Habler, loe. cit., p. 165-169. Castellanos: Eleg., p. 189, estr. 8-12; 

p. 189, estr. 17 a p. 190, estr. 20. Aguado: Ven., 1, 56. 
587. Oviedo y Valdés: Historia, 11, 270. 
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superior do rio C'ésar, a jusante do qual percorreu o vale de Upar. 
P.or todo o caminho, sobretudo no vale de Upar, Ehinger ia 
encontrando vestigios das depredac;oes feitas por seus antecessores, 
de cujas monstruosidades ainda havia provas a lhe assinalar a 
rota, a medida que avanc;ava. Era o rasto deixado pelos mesmos 
conquistadores que, mais tarde, ao regressarem a Santa Marta, o 
caluniaram, acusando-o de autor de tudo aquilo. ~ fora de dúvida 
que os homens de Santa Marta foram os primeiros a devastar 
aquela regiáo, mas nao é menos certo ter a tropa dos W elsers 
continuado a agir do mesmo modo brutal. Tais eram, naquele 
tempo, os processos da conquista espanhola. Qúeriam outo e o 
tomavam de modo mais ou menos violento, onde quer que o pu .. 
dessem obter. Em seguida, Ehinger desceu pelas margens do rio 
César, enviando a Coro, sob a direc;áo de lnácio de Bascunha, o 
já mencionado transporte de ouro, que se malogrou. Os dados 
dos cronistas quanto ao seu valor oscilam entre vinte mil e sessenta 
mil pesos ouro, sendo de trinta mil a trinta e cinco mil, prova
velmente, a quantia exata. Quando Bascunha e seus camaradas 
espanhóis, extraviados e famintos, para' aliviarem a carga, enter ... 
raram o tesouro junto ao pé de uma bela sumaúma, fora-lhes, 
segundo observa Oviedo y Baños, como se lá tivessem deixado o . 
corac;áo. 588 

A marcha de Ehinger continuou até a laguna de Zapatosa 
e _ainda além, até o rio Madalena, ali chamado luma. Bem perto 
dali, grac;as a heróica valentía de Ehinger e seus companheiros 
espanhóis, f oi tomada a aldeia de Tamalameque, que os indígenas 
considerayam inexpugnável por causa de sua posic;áo junto a 
água. ss~ De lá, prosseguiu, provavelmente, subindo pelo vale do 
rio Lebrija e passando a serra de Santander, para as cabeceiras 
do rio Zulia. Ali, na regiáo onde se ergueria, mais tarde, a 
cidade de Pamplona e onde dezoito anos depois, passaria a Já 
citada estrada de ligac;áo entre Toc.uio e Santa Fé, Ambrosius 
Ehinger, sem o saber, encontrou-se numa encruzilhada: caso mar.
chasse para o sul, alcanc;aria o caminho · de Tunja e, em menos 
de dez días, os primeiros Muiscas, os Chicamochas. Mas, para 
sua infelicidade, - "de corta ventura", como diz Aguado - , 
Ehinger dirigiu-se para o norte e, assim, deixou para trás os 
umbrais do reino dos Chibchas, o eldorado a cuja procura andava, 

588. Habler, loe. cit., p. 200-211. Schumacher, loe. cit., p. 70-72, 78. 
Oviedo y Bafíos, 1, 5~. 

589. Aguado: Ven., 1, 62-63. 
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dez anos antes de Quesada o haver encontrado.59° Em seu pros
seguimento, a jornada d.o governador alemáo foi uma sucessáo 
de desastres. Para chegar as planicies ao sul da laguna de 
Maracaibo, seguindo na direc;áo de Coro, era mister atravessar 
uma serra bravía e alcantilada, de vales e encostas povoados por 
indios hostis, culminando numa planicie deserta e estéril, géli9a 
naquela época do ano. O que era aquele páramo e o quanto 
podia ser fatal e arriscada a sua travessia, já o sabiam os espa
nhóis a custa de trágicas e amargas experiencias. Custou ao 
·governador alemáo a vida de oito europeus e cento e vinte carre
gadores indígenas. Quando Hernan Peres de Quesada, irmao 
do descdbridor do reino dos Chibchas, cruzou, anos d~pois, a 
tordilheira. mais ao sul, perdeu cem de seus duzentos e oitenta 
espanhóis e aproximadamente oito mil dos oito a dez mil indios 
e indias que levava consigo, na maioria mortos pelo frio. Em 
sua marcha através dos páramos de Pamplona ou Cervitá e nas 
lutas que a antecederam e seguiram, Ehinger perdeu valioso m~ .. 
terial bélico. Ali tombou o comandante de sua cavalaria, o vaJo .. 
roso Kasimir von Nuernberg.591 Mas seus infortúnios ainda pei
durariam. Dias depois. num recontro com os Chicareres, Ehinger, 
irrefletidamente, arriscou-se, avanc;ou demais e recebeu mortal 
flechada no pesco~o. em conseqüencia da qual perdeu a vida, 
quatro días mais tarde. . O vale de Chinácota, onde ele morr~u 
e foi sepultado, chamou-se, ainda, durante -muito tempo Valle 
de Micer Ambrosio. Pedro de San Martín conduziu a tropa de 
volta a Coro. A viagem durou mais de dois anos.5'92 

590 . Aguado, loe. cit., 1, 85. 155-156. Id., Santa Marta, 1, 383. Oviedo 
Y Valdés, 11, 321. Simón, 1, 46. Oviedo y Baños. 1, 58-59. , 

591. Aguado: Santa Marta, I, 452-453, 464-465, 526, 587, 591. Juan 
Y Ulloa: Relacion Histories del Viage a la Am<.>rica Meridional (Madrid, 
1748), I, 419. Na extensao da desgra~a causada, a marcha de Ehinger pelo 
Páramo de Cervitá, por desastrosa que tenha sido para os ,indígenas, fica 
muito aquém das inúmeras e terrívejs catástrofes que atingiram os aborígenes 
- indios de servicio e indios amigos - sob comando espanhol. , Leiam-se as 
cenas de horror friamente descritas por Aguado, quando muitas centenas 
de indios morriam enregelados no Páramo de Pamplona no Vale de los Locos, 
durante a expedi~ao de Ursúa (Santa Marta, I, 603) ; recordem-se as cen
tenas de milhares de indios' que ficaram no campo, mortos de frio ou asso
lados pela fomet devorando-se uns aos outros, durante as guerras de Pizarra 
e Almagro; na campanha do Capitao Peranzures contra os Chunchos, com 
~eus 8 000 e mais indios e indias de servicio que pereceram miseravelmente .. . 

· · . é muy gran dolor era de ver morir á tanta gente, y entre ellos muchas 
hijas de sefiores principales del Cuzco y muchas pallas." Cieza de León: 
Guerra de las Salinas (Madrid, 1877), p. 302, 309, 360, 362, 379-380, 386, 
387. 

592 . Aguado: V en., 1, 88, 89. Castellanos, loe. cit., p. 208, estr. 2~5. 
Simón, 1, 47. 
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No tempo em que Ehinger, empenhado em suas expedi~óes 
menores, se achava ausente da Colonia, Niklaus Federmann -
citado nas atas e crónicas espanholas e. nas fontes derivadas sob· 
as mais estranhas corruptelas, como Fedreman, Fedriman, Fer
deman, Filaymana e semelhantes - iniciou, em 12 de setembro· 
de 1530, com cento e quatorze homens de infantaria, dezesseis 
de cavalaria e muitos carregadores índios, sua primeira expedi~áo 
ao interior, partindo de Coro. Foi o primeiro a percorrer grandes 
distancias no interior, ainda desconhecido, ao Sul. Fez desco
bertas muito importantes, mas nao achou o oceano procurado, 
embora, mentindo e simulando tentasse causar a impressáo de o 
ter visto nos lhanos alagados e cobertos de nevoa, que contem
plara do alto das montanhas. Prosseguindo, passou por Barqui
simeto, rumo ao rio Coj ede, transpondo o Acarígua e atingindo 
os lhanos do rio Portuguesa. Por causa da atitude hostil dos 
indios, sua volta ao mar se efetuou por outro . caminho, em alguns 
pontos mais se assemelhando a urna fuga. Gastou em sua expe
di~áo pouco mais de seis meses. 593 

Georg Hohermuth, de Speyer, que, durante todos os anos 
de sua administrac;áo como govemador dos W elsers, se manteve 
longe de Coro, numa grande viagem de descoberta, raramente 
aparece nas antigas atas e crónicas com seu verdadeiro nome, 
Jorge Hohermut. Na maioria das vez~s, é chamado Georg ·von 
Speyer (Jorge de Spira, d'Espira, Despira) e, também, Jorge 
Formud ou Formuth. Mesmo Phi\ipp von Hutten, que, como 
seu compatriota, deveria estar melhor informado e que, na Vene
zuela, se espanholizara inteiramente, adquirindo os hábitos da
quele País, chama-o Jorg Hormuts, numa carta a seu irmáo na 
Alemanha.594 Em 8 de dezembro de 1534, Hohermut partiu de 
Cádis com uma poderosa esquadra e colonos bem equipados. 
Nas ilhas Canárias, tomou ainda cem engajados a bordo e, em 

' 6 de fevereiro de 1535, alcanc;ou Coro. Os extraordinários su
cessos de Pizarra e Almagro no Reino dos Incas tinham desen
cadeado novamente verdadeira fúria de descobertas, a qual náo 
deve ter escapado a Casa Welser, em plena aventura colonial. 
Hohermuth trouxera, evidentemente, daq4ela Casa a incumbencia 
de procurar a rica terra dos índios, talvez um segundo México, 
cuja existencia era indicada, havia muito, através de vestigios e 

593. Habler, loe. cit., p. 185-196. Navarrete: Col., 111 (1880), p. 435, 
446. Oviedo y Baños, I, 68, 378. 

594. Col. Doc. lnédit. Arch. Indias, V (1866), p . 519. Oviedo Y 
Bafi~. 1, 69, 378. Castellanos: Eleg., p. 217, estr. 4. Ph. von Hutten, loe. 
cit., p. 98. 
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rumores. Em Coro, o governador regularizou, o mais depressa 
possível, os negócios administrativos e organizou sua expedic;ao. 
Após ter enviado a infantaria, já em abril, a regiao de Barqui
simeto, explorada por Federmann, seguiu com a cavalaria pelo 
caminho mais longo, passando pela foz do Tocuio em 13 de maio 
e, em 16 de junho, reuniu suas tropas na Boca dos Lhanos, onde 
o rio Cojede. correndo para os lhanos, atravessa a montanha. A 
principio, acompanho9 o caminho de Federmann, passando pelo 
Acarígua, mas bem depressa ganhou plagas desconhecidas. Ao 
longo do sopé das montanhas, tendo sempre a direita a cordi
lheira de Mérida, atravessou a regiáo de Bacinas rumo ao Apure, 
alcanc;ado em 8 de fevereiro de 1536. Continuando pelo Sarare 
e o Arauca, Hohermuth passou pelo sitio de onde, através de 
Pamplona, acharia abertas as portas de acesso ao eldorado dos 
Chibchas, que, como observa Oviedo y Baños com prazer e satis
f ac;áo, Deus, o Senhor, o mais justo dos juízes, sempre fechou 
aos alemáes.595 Suportando as maiores privac;óes, sofrimentos, 
moléstias, arrostando perigos, ataques dos silvícolas, das feras e 
inundac;óes, Hohermuth prosseguiu ao longo da serra, transpondo 
o Casanare. Os lhanos, que, também, mais tarde, causaram aos 
expedicionários espanhóis muitas ~ificuldades e grandes perdas, 
mostravam-se, durante as peregrina~oes de Hohermuth, na maioria 
das vezes, em seu pior estado. 596 Entre Casanare e Upia, um 
dos afluentes das cabeceiras do Meta, Hohermuth ouviu alusoes 
muito seguras a um país rico, situado além da serra, a oeste. 
Tratava-se, evidentemente, de Sog_amosso e Tunja. Mas o melhor 
baqueano da tropa, Esteváo Martin, fiel camarada e companheiro 
de lutas de Ambrosius Ehinger, nao conseguiu achar um caminho 
através das montanhas. Junto ao rio Upia, de onde a distancia até 
Bogotá, capital do famoso eldorado com que todos sonhavam, 
náo era maior do que a de Coro a Barquisimeto, Hohermuth fez 
seu segundo grande acampamento. Aí se instalou para esperar 

595. Habler, [oc . cit., p. 228-246. Simón, 1, 95, com datas completa ... 
mente erradas. Hutten, p. 51-73. Castellanos, loe. cit., p. 211-224. Aguado: 
Ven., 1, 138. 141. Oviedo y Bafios, 1, 89-90: "pero parece que Dios, por 
justos juicios de su Divina providencia, embarazó siempre á los Alemanes 
aquel descubrimiento". 

596 . Ph. v . Hutten, p. 61. Castellanos: Historia del Nuevo Reino de 
Granada (Madrid, 1886), 11, 221 e ss., 255, 256. Aguado: Santa Marta. 11, 
251: " .. . la mas pesima y mala tierra que hay en las Indias, qu~ son estos 
Uanos de Vene~uela, de quien en otra parte tractaremos largo ; refere-se 
as expedi~oes dos Welser na sua Historia da Venezuela. Id., Ven., 1, 153 e 
pass. Castellanos: Eleg., p. 219, estr. 13. Simón, 1, 98. Aguado: Ven., I, 
142-143, 154-155. Oviedo y Bafios, I, 89-90. 

_ ... 
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passar o período das chuvas, após ter, desta maneira, perdido a 
segunda oportunidade de atingir seu objetivo. Hohermuth nao 
tinha sorte, como nao tivera seu predecessor, Ehinger. :a que 
esta, habitualmente, só procura os que a sabem agarrar. Trans
pa1ece, apesar de tudo, nas descric;óes, que a Hohermuth e a 
seus oficiais faltou o espirito empreendedor, a sagacidade e a rija 
fibra que foram revelados, mais tarde, por Ximenes de Quesada, 
no vale do Madalena, e que teriam capacitado os alemaes a con
quistar o Reino dos Chibchas, tres anos antes dos espanhóis .. 597 

No curso superior do rio Meta, Hohermuth encontrou ves
tigios de uma das expedic;oes espanholas que tinham partido da 
foz do Orinoco para o interior, com o fito de achar ali o eldorado. 
Talvez fóssem de Jerónimo d'Ortal, que, baseado nas vagas noti
cias acerca do Reino dos Chibchas, obtidas por Diego de Ordaz 
no alto Orinoco, houvesse saído a desvendar os secretos de lá 
rique~a de Met~~ ou de Alonso de Herrera, que, havia pouco, 
subira o Meta, numa distancia de mais ou menos cento e vinte 
quilómetros.598 As cheias, padecimentos de tóda espécie e a sorte 
adversa detiveram Hohermuth durante oito meses, nas margens 
do Upia. Finalmente, a 1 q de dezembro de 1536, conseguiu 
atrayessá-lo para a margem sul, indo festejar o .Natal junto ao 
H umadea. Repetiram-se, uma vez mais, as alusoes a um alvo 
sedutor, a oeste, e as baldadas tentativas de avanc;ar serra aciina. 
A populac;ao da zona onde, mais tarde, se ergueria Sao Joáo dos 
Lhanos (San Juan de los Llanos) .era relativamente densa. Em 
Vila de Nossa Senhora (Pueblo de Nuestra Señora) , mais tarde 
chamada por Federmann Vila da Frágua (Pueblo de la Frágua). 
Hohermuth ofereceu um grande ágape a seus homens, como era 
hábito . entre os chefes conquistadores espanhóis . . Novamente 
perdeu a oportunidade de penetrar no Reino dos Chibchas. :Sste 
ensejo foi, mais tarde, aproveitado por Federmann, naquele mesmo 
lugar.599 Prosseguiu pelo rio Ariari, através do território dos 
indios Guati. Por ocasiao de um eclipse lunar, cruzou o rio 
Guaiabero, que, após a afluencia do Ariari, toma o nome de 

597. Aguado: Ven., I, 142-143. 154-155. Oviedo y Bafios. I, 89-90. 

598. Castellanos: Eleg .• p. 215, estr. 5. von Hutten, p. 67. Oviedo y 
Valdés: Hist., 11, 217, 224, 238, 239. 243, 246, 251. 305. 308. Simón, I. 
71-75, 109, 127-141. A . von Humboldt: Voyage, VIII, 462-464. 

599. Aguado: Ven .• 1, 181. von Hutten, p. 66. Castellanos: Eleg., 
p. 215, estr. 4. Simón, I, 104-106, 113, 174. 200. Ssse Pueblo de la Fragua, 
nome dado mais tarde pelos ~ldados de Federmann, nada tem a ver com o 
Rio de Ja Fragua ou Rio Imia, provavelmente o Papamene de Hohermuth~ 

, 
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Guaviare, e cortou o território dos Guaiupés. Nas proximidades 
do rio, Hohermuth mandou que seu astrónomo, Diego de Montes, 
de Madri, - o mesmo que, mais tarde, na aldeia dos Omáguas, 
operou e curou Hutten, ferido - efetuasse uma determinac;ao de 
latitude. Esta muito honra o astrónomo: o resultado, ZO 40' ou 
?' 45' latitude norte, apenas difere de modo insignificante da 
latitude local efetiva. 600 

Continuando para o sul, saiu Hohermuth da regiao fluvial do 
Orinoco e penetrou na do Amazonas, tres anos antes de ser este 
navegado por Orelhana. No entanto, nenhum dos capitaes dos 
W elsers chegou, jamais. a alcanc;ar o rio principal; como se su
punha e como o afirmava o Governador Peres de Tolosa. 601 A 
tropa de Hohermuth passou a terceira temporada de chuvas na 
terra dos Tamas, junto ao rio Papamene, afluente do Caquetá, 
provavelmente, identico ao Caguan ou rio da Frágua. Atingiu. 
finalmente, o mais meridional dos rios por ele alcan~ado, o Ber
mejo, que talvez seja o mesmo Caquetá. Ambos, o Caguan e o 
rio da Frágua, sao afluentes do Caquetá. acreditando, porém. Si
rilon que desembocassem no Orinoco. 602 Mais uma vez circula ... 
ram vagos rumóres acerca da proximidade de uma terra aurífera 
a oeste. Novamente o ardor de Hohermuth e o anseio de seus 
soldados por achar tesouros fabulosos. como recompensa pelos lon
gos anos de sofrimentos e privac;oes, levaram-nos a mais um enér
gico impulso montanha acima. Outra vez, Estevao Martim pos-se 
a procurar, a oeste, uma passagem, um caminho que desse para 
escalar e transpor a montanha. Mas, ao tentá-lo, deparou com 
um povo extremamente belicoso, bem armado, entrincheirado em 

(>()(). Aguado: Ven., I, 182-184. 298-299. A. von Humboldt: Voyage,. 
VII, 391-392. Habler, p. 241. 

601 . Aguado, loe. cit .• I, i63-164, 193. 
602. !! muito difícil determinar quais foram os rios Papamene e Bermejo, 

hoje desconhecidos sob esses nomes; houve quem tentasse até identificar o 
último como senda o Putumayo, o que n~o pode ser; para o su], Hohennuth 
nao deve ter chegado além do Caquetá. A. von Humboldt: Voyage, VII_. 
391, 397-399: VIII, 471, 477, 480. Schumacher: Welser. p. 111. Habler, 
loe. cit .• p. 243, nada esclarece acerca do Rio Bermejo. Segundo informa 
Aguado, o rio Papamene é o rio Caguan ou o río de la Fragua. Ven .• I, 272. 
Simón, 11, 242. 

Jules Crevaux teve as mais excelentes oportunidades jamais oferecidas, 
que nunca mais voltar~o. de examinar o problema nas regióes ainda quase 
intatas; mas nao foi um explorador da al-;ada de Alexander v. Humboldt. 
Nada sabia das expedi-;óes de Hohermuth e de Hutten, e suas anota~6es, que 
se limitam as coisas superficiais, náo s§o de natureza a poder contribuir muito 
para a solu-;ao do problema. Crevaux : Voyages dans l'Amérique du Sud 
(Paris, 1883). p . 325 e ss .• 421 e ss. e pass. 



'254 GEORG l'RIEDERICI 

aldeias defendidas por palic;adas, que ofereceu eficiente resistencia 
ao avanc;o dos espanhóis, barrando-lhes a passagem. Na luta, o 
heróico e fiel tapejara foi ferido de morte. Hohermuth e seus 
rijos espanhóis reconheceram que era chegada a hora de retroce
·der. 603 

As rotas seguidas pela grande expedic;áo de George Hoher
muth e a topografia do terreno percorrido no interior da América 
do Sul, em busca de um eldorado, nunca foram analisadas de 
modo crítico antes de Alexandre de Humboldt, primeiro a exami-
ná--las e interpretá--las corretamente. As regioes palmilhadas por 
Hohermuth e, depois dele, por Philipp von Hutten, entre Caquetá, 
Guaiabero, lnirida e Uapés, nunca mais foram pisadas por ho-
mens brancos, permanecendo, desde aquela época até o fim do 
século XVIII e, ainda, no tempo de Alexandre de Humboldt, de 
Caldas, ou em época mais recente, praticamente desconhecidas. 
Em Santa Fé, nao eram conhecidos quaisquer caminhos que, do 
planalto de Bogotá e do vale do Madalena, em seu curso superior, 
fossem as cabeceiras do Meta e do Guaiabero. lnformac;oes um 
pouco mais pormenorizadas, obtidas no século XIX, principal.
mente por Mollien e Crevaux, tendo este último atravessado, como 
explorador e cientista, trezentos, e cinqüenta anos após a viagem 
de Hohermuth e Hutten, parte do cenário dos grandiosos feitos 
desses homens, revelaram o quanto Hohermuth, no alto Meta e 
alto Guaiabero, se aproximara de seu objetivo, tendo-lhe faltado 
apenas sorte e a perspicácia de conquistador. Das montanhas de 
Somondoco, éom suas famosas minas de esmeraldas encontradas 
pelo Capitáo Fernandes de Valenzuela, a servic;o de Quesada, 
pode o explorador descortinar os extensos lhanos a leste, nos 
quais Hohermuth vagara, extraviado, sem conseguir encontrar 
o acesso a montanha e ao eldorado. Em Vila Velha, Mollien 
sentiu os cálidos ventes que, das planicies de Guaiabero, sopravam 
livremente por sobre a cordilheira divisora, ali baixa e estreita, 
ressecando as margens do Madalena. Crevaux transpós essa 
cordilheira oriental na regiáo do baixo Ariari, do Duda, do Tigre, 
afluente do Papamene, e do Unadilha, todos afluentes das cabe
ceiras do Guaiabero. Também o Humadea, o mais meridional dos 
afluentes das cabeceiras do Meta, nasce na mesma regiáo. Par-
tindo de N eiva, Crevaux passou por Animas, Colombia e Rancho 
de Sao Pedro e subiu, sem a mínima dificuldade, a encosta leste da 
eordilheira. Transpos o cume, indo a Fazenda do Tigre, no rio 

603. Aguado: Ven., 1, 185, 206, 211. Castellanos: Eleg., p. 219, 220, 
estr. 8-10, p. 221. Simón, l, 120, 122. Oviedo y Bafios, l. 111. 
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Tigre. e de lá ao vale do Papamene, até o Rancho de lávia. De 
lá o separavam, apenas, vinte e seis a vinte e sete quilómetros do 
Guaiabero, que foi atingido sem incidentes. A longa marcha pela 
cordilheira, praticamente virgem, onde nada mudara desde os dias 
de Hohermuth, náo ofereceu qualquer dificuldade de monta. Se 
Hohermuth. que contava com o denodo, a energía e a fibra dos 
~spanhóis de sua tropa, tivesse avan~ado decididamente pelo vale 
de um daqueles rios, teria conseguido realizar a travessia, alcan-
~ando a regiao de Vila Velha, Aipe ou Natagaima, no Madalena, 
na retaguarda daquele eldorado, as margens do Meta. 604 

Em 13 de agosto de 1537, partiu ele de seu acampamento 
junto ao rio Bermejo (Caquetá?), seguindo para o norte. Havia 
em sua tropa mais enfermos do que gente sá, poucos cavalos, e, 
dos sessenta arcabuzes e vinte bestas com que partira de Coro, 
náo lhe restava uma só arma em perfeitas condi~oes de servic;o. 
Assim, f oi o regresso ao norte, pelo mesmo caminho da vinda, 
assinalado por tremendas privac;oes e perigos de toda espéc,ie: 
teve sempre a esquerda as montanhas atrás das quais, na mes~a 
dire~áo e. quando muito. a uns cento e cinqüenta quilómetros de 
distancia, se ocultavam as ricas jazidas de esmeraldas que tanto 
procuravam e que o destino teimava em nao lhes revelar. mas 
que de fato existiam, ainda intatas naquela época. Para nova 
tentativa de romper rumo oeste, faltavam a energía, o arrojo e 
as forc;as necessárias. Em 27 de maio de 1538, Georg Hohermuth 
tornou a entrar em Coro com sua tropa. Trazia consigo exata-
mente dois quintos do pessoal com que há pouco mais de tres anos 
se pusera a caminho. O lastimável estado de seus homens. as amar
guras e misérias que tinham passado, descreve--os Philipp von Hut .. 
ten com as mais emocionantes palavras. 605 Pela extensáo de 
terra percorrida e pelo tempo gasto, a expedi~áo de Georg Ho-
hermuth figura entre as maiores da' época da conquista espanhola. 
O caminho percorrido, de mais ou menos tres mil e quinhentos 
quilometros, corresponde, aproximadamente, a viagem feita por 
De Soto e Moscoso no território dos atuais Estados Unidos, ou 
a de Coronado até os Pueblos, ida e volta, sem contar a excursáo 
deste último, com sua cavalaria, a Quivira. Em realizac;óes da 

604. A. von Humboldt: Vogage, VII. 390-392, 397. 398, 410-418; 
VIII. 314-315, 471. Simón, II. 171-172. 254. Mollien: Vogage dans la 
république de Colombia, en 1822 et 1823. ( Paris, 1824). 11, 39. Crevaux,. 
loe. cit., p. 407, 412, 414, 422, 424. 427-430. 

605. von Hutten, p. 71-73, 78. Castellanos, loe. cit., p. 223, estr. 17. 
Simón, 1, 171. 
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chefia e da tropa, em energia, heroísmo, resistencia, priva~oes 
suportadas, fadigas, sofrimentos e perseveran<;a de todos nas lu
tas, a expedi<;áo de Hohermuth, certamente, nao poderá ser supe
rada por aquelas duas famosas incursoes espanholas. No exito. 
como viagem de explora~ao, e no malogro económico, como em
preendimento comercial, foram todas iguais. 

1 

Quando, em fevereiro de 1535, o Governador Hohermuth, 
munido de novas instru<;óes dos W elsers, chegou a Coro e tomou 

_ em suas maos a organiza<;áo das descobertas, designou o primeiro 
de seus oficiais, o capitao de campo Niklaus Federmann, para 
explorar, com um comando independente, a rota Maracaibo, vale 
de Upar, rio Madalena., que Ehinger percorrera anteriormente, 
enquanto. ele mesmo, Hohermuth, tomou o caminho de Barqui~i
meto, fazendo a grande viagem já sumariamente descrita. 

Depois de ter dado início a instala<;ao da pesca de ,pérolas no 
cabo La Vela, demorando-se por tempo desnecessário em Coro, 
e de haver empreendido ainda uma viagem a Sao Domingos, tuda 
na esperán<;a de obter sua nomea<;áo como governador e sucessor 
de Hohermuth, Federmann compareceu, finalmente, em fevereiro 
de 1536, ao cabo La Vela, para reunir sua tropa, iniciar a marcha 
por Upar, e, seguindo as pegadas de Ehinger, avan<;ar pelo vale 
do Madalena, rumo ao sul, em busca da suposta terra do ouro. 
As experiencias adquiridas com os erras de Ehinger. e a brutal 
energia de Federmann, desta vez, certamente, o teriam levado até 
a almejada meta e a qescoberta e conquista do Reino dos Chibchas, 
antes de Ximenes de Quesada. Mas, por um acaso infeliz, o 
novo govern~dor de Santa Marta, Fernandes de Lugo, ouvira 
rumores acerca desse plano e proibiu, numa carta muito clara e 
amea<;adora, a passagem das tropas da Venezuela por um territó
rio pertencente a Santa Marta. Deixando.-se intimidar, Federi
mann desistiu de seu intento, perdendo assim, por sua culpa e 
negligencia, mais uma oportunidade, que já devia ter aproveitado 
um ano antes, quando a época e as circunstancias ainda eram fa ... 
voráveis, para tornar a c·asa w elser possessora da almejada terra 
do ouro. 606 

. . 

Impedido, assim, o seu avan<;o ao vale do Madalena, só lhe 
restava, de acordo com os conhecimentos geográficos de entao, 
caso nao quisesse renunciar por completo ao seu plano, seguir as 

606. Oviedo y Valdés: Hist., 11, 321. Simón, 1, 101, lll.-i12. Oviedo 
Y Baños, 1, 97: " .. . perdiendo, como los otros, la gloria de descubrir el Nuevo 
Reino". Habler, loe. cit., p. 248.-252. 
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pegadas de Hohermuth, ao longo da raiz oriental da cordilheira, 
e avan~ar para o sul, até encontrar, através da montanha, um 
caminho de acesso ao país sonhado, que ficava a oeste, além da 
serranía. Enviou suas tropas, sob o comando de Diego Martins, 
de Maracaibo, diretamente por Carora e Tocuio, a um ponto de 
reuniao nos lhanos, voltando, ele mesmo, mais uma vez a Coro. 
Era-lhe muito difícil separar-se da costa, pois conservava a espe.
ran~a de ver ... se nomeado governador. Quando, finalmente, se _ 
pos a caminho, passando por Barquisimeto, unindo-se as suas tro
pas nos lhanos, o veráo chegara ao fim, o tempo das chuvas e 
inundac;oes come<;ara, e Federmann teve de recuar para urna ele
vac;ao, onde passou a invernada. Assim que se tornou. possível, 
voltou a seguir as pegadas de Hohermuth. atravessou o Apure e, 
na mais vil perfidia, desviou-se propositadamente do caminho, 
evitando encontrar-se com o governador que regressava, pois nao 
queria sujeitar-se a seu comando. Cruzou depois o Sarare e des
cobriu as lagoas de Arechona e Caocao. Em seguida, retornando 
a trilha percorrida por ·Hohermuth, cruzou sucessivamen~e o Arau
ca, o Casanare e o Meta, na vil~· de tiossa Senhora (San Juan 
de los Llannos) desviou-se para oeste , e s.ubiu o vale do Ariaref 
para vencer a montanha. O tapejara Pedro de Limpias, que, em 
conhecimentos, mas nao em fidelidade, se equiparava , ao bravo 
Estevao Martín, conduziu a vánguarda. Enfrentando as mais 
árduas dificuldades ,. sofrimentos e perigos, conquistou a subida 
da 'serra, possibilitando a tropa , dos W elsers a ascensáo, pela face 
sudoeste, ao planalto de , ~ogotá, que Ximenes de Quesada, pro
cedente do norte, acabava de ocupar e que, imediatamente após 
a chegada cÍe Federmann, foi alcan<;ado por Sebastiao de Benal
cazar, vindo do sul, através do vale do alto Madalena. nsse 
desfecho· da corrida ao eldorado, esse estranho encontro dos tres 
capitáes conquistadores no planalto de Bogotá, cita~o Alexandre 
de Humboldt como acontecimento dos mais extraordinários e dra
máticos na história da conquista das Américas. A chegada de 
Federmann foi verdadeira felicidade, sua conduta prudente, um. 
mérito. Sem sua presenc;a, teria sido inevitável o choque entre 
Quesada e a tropa arrogante e indisciplinada de Benalcazar. A 
História teria mais um capítulo sobre guerra civil entre conquista ... 
dores a acrescentar aos outros. Aos W elsers, porém, nenhuma 
vantagem adveio daquela ocorrencia. 607 

607 . Aguado: Ven., l., 208.-217, 225.-127, 242, 245. 250. Castellanos: 
Ele.g., p. 222, estr. 13. Simón, 11, 258.-259. A. von Humboldt: Voyage, 
VIII, 477.-478. Habler, loe. cit., p. 253.-257. 
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Philipp von Hutten, o mais jovem dos quatro grandes coro
néis dos Welsers na Venezuela, aparece nas antigas crónicas quase 
sempre com nomes mutilados, como Felipe Dutre, de Utre, de Ure, 
de Uten, no melhor dos casos, como de Huten. Chefiou sua gran
de expedic;áo de conquista como capitáo-general dos W elsers. 
~sse empreendimento, verdadeira expedic;áo em busca de ouro. 
durou quase cinco anos, até a morte prematura e violenta de 
Hutten. Superou em muito a de Hohermuth em durac;ao e dis
tancia percorrida, sendo, assim a maior e, ao mesmo tempo, uma 
das menos conhecidas da época da conquista espanhola. Deve
se esse desconhecimento ao assassinato de Hutten e a conseqüen
te perda de seus relatórios, o que acarretou dados erróneos, fre
qüentemente difundidos, quanto ao seu objetivo e ao seu decur
so. 608 Os alvos de Hutten eram, em primeiro lugar, o eldorado 
do Meta, supostamente localizado nas cabeceiras desse rio, a leste 
do Reino dos Chibchas, encontrado por Quesada e Federmann. 
e depois o eldorado de Omágua, que constava situar-se ainda 
mais para o levante, nas grandes planicies. 

Com uma tropa selecionada de pouco mais de cento e cin
qüenta homens, na maioria montados, Philipp von H utten deixou 
Coro, em 1 q de agosto de 1541, para, de inicio, seguir, como 
Federmann, as trilhas deixadas por Hohermuth, a quem acompa
nhara em sua expedic;áo. Todavia, parece ter desistido de pro
curar o eldorado junto 

1 
ao rio Meta, para nao perder tempo. 

Atingiu a terra de Papamene, cruzou o rio Caguan, o rio da Frá
gua, o Bermejo, ponto final da viagem de Hohermuth, e, ainda 
mais ao sul, o Montoa. Ali, encontrou Hutten vestigios ainda 
recentes da passagem de Peres de Quesada, que, partindo de 
Bogotá, também, procurava aquetas fabulosas jazidas. Seguiu, 
inutilmente, aqueles rastos, ainda por um bom trecho, serra acima, 
rumo oeste, voltando, depois, a buscar o eldorado das planicies. 
Retrocedeu até a vila de Nossa Senhora (mais tarde, San Juan 
de los Llanos), deixando, num acampamento, os doentes, os menos 
capacitados e os que nao tinham bons cavalos. Conservou, consigo 
apenas, o Capitao Artiaga, Pedro de Limpias e trinta e nove 
soldados bem montados, entre os quais o astrónomo e cirurgiáo 
ocasional, Diego de Montes; Com esta pequena tropa de cava
leiros, Philipp von Hutten empreendeu urna arremetida as planí-

608. Aguado: Venezuela, I, 464. Simón, 1, 108, 197, 212. Habler,. 
loe. cit., p. 301-311. Segundo Spruce, 11, 57, por exemplo, Hutten, partindo 
de C.Oro, alcan~ou o Huallaga; segundo a maioria dos outros autores, porém,. 
chegou até os Omáguas, na regiáo da foz do Napo. 
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cies e lhanos orientais, que lembra vivamente a expedic;áo mon
tada de Francisco de Coronado, levada a efeito tres anos antes, 
pelas baixadas e pradarias do Oeste norte-americano, e que de
mandava o eldorado de Quivira. A marcha de Coronado atra
vés das planuras sem obstáculos do Texas, Oklahoma e Kansas 
foi mais longa, porém, mais fácil; a de Hutten, embora mais curta, 
foi muito mais penosa, em virtude da natureza do terreno ao longo 
do Guaviare. Desceu, provavelmenteJ, de inicio, pelo vale do 
Ariari, depois pelo do Guaviare, na sua margem esquerda, até 
alcanc;ar Macatoa, a grande aldeia dos Guaipés ou Guaiupés, tribo 
amiga onde cruzou o rio para sua margem direita. Após quatro 
dias de repouso, reiniciou a marcha para leste, transpondo com 
seguran~a a terceira catarata de Angostura, do Guaviare, como 
~e pode calcular pelo tempo gasto no percurso, em grande parte 
através de lhanos abertos. Novas etapas para leste levaram .. no 
a terra dos Guáguas ou Omáguas, que devem ter habitado a zona 
entre o Guaviare e o lnirida, para os lados do Atabapo e do 
Orinoco. Aí encontrou H utten indícios de cultura mais desenvol
vida, certa organiza~ao militar e maior resistencia. Nesse mesmo 
local, ele e o Ca pitao Artiaga foram gravemente f eridos em com
bate, sendo, porém, curados pela habilidade de Diego de Montes. 
Embora todos se achassem convencidos de ter alcan~ado as fron
teiras de um país de costumes mais elevados, mais rico, o citado 
acidente e a convic~ao de que suas tropas, debilitadas e reduzidas, 
nao mais estavam a altura de dominar os numerosos e valentes 
Omáguas motivaram a decisao unanime dos chefes e da tropa de 
efetuar, antes de tudo, a retirada. No outono de 1544, Hutten 
retrocedeu, unindo-se as suas for~as principais, deixadas em 
Nossa Senhora, e atingiu, sem mais incidentes, a regiáo de To
cuio, pelo mesmo caminho por onde viera. 609 Hutten e muitos de 
seus soldados, que lhe tinham grande afei~ao, viam naquele recuo 
apenas um interlúdio. Fazia parte de seus planos empreender, 
o mais cedo possível, a conquista dos Omáguas, partindo de Coro 
com novas for~as. Mas os seus projetos, o seu relatório de via .. 
gem, o ardor juvenil, a energía e o denódo daquele aristocrata 
alemao de nobres pensamentos, que nenhuin revés conseguía aba .. 
ter, tudo se perdeu com o assassínio torpe e covarde, perpetrado 
pelo funcionário espanhol Juan de Carvajal. Bartholomaeus 

609. Aguado: Ven., I, .268, 272., 275, 285-302. Castellanos: Eleg.,. 
p. 227, 232, 233-235. Id .• Hist. de Venezuela, 11, 138. Simón, 1, 206, 211-213. 
Oviedo y Baños, 1, 167-174. Col. Doc. lnédit. Arch. Indias, V, 519. Gu
milla, 1, 392-393, 395-396, 398-403. A. von. Humboldt: Voyage, VII, 418-
421: VIII, 481-482. Habler, p. 304, 332. 
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W elser, digno varáo de sua Casa, " jovem e compreensivo cama
rada", como o chama Hutten, morreu na mesma ocasiáo. Os 
caminhos abertos por Philipp von Hutten, que percorreu uma ex
tensáo maior do que qualquer outro descobridor e devassou regióes 
que tiveram de esperar mais de trezentos anos até serem nova
mente pisadas por homem branco, nao voltaram a ser trilhados 
pelos espanhóis após sua morte. 610 

Assim, demos aqui, ~ucintamente, os tra~os caracteristicos 
dos feitos e realiza~óes dos W elsers na Venezuela, citando o bem 
e o mal que fizeram. Por vezes foram negligentes, sua a~áo po
deria ter sido mais profícua e náo se eximem de graves delitos, 
mas realizaram, também, feítos memoráveis, que ficaram gravados 
na História. Por meio de seus quatro enérgicos govemadores ou 
coronéis, Ehinger, Federmann, Hohermuth e Hutten, participaram 
ativamente da descoberta e penetra~áo da América do Sul, hon
rando sua Pátria. 

Como explicar, pois, a má fama adquirida pelos alemáes na 
história da descoberta e coloniza~áo européia da América? 

Quase todos os historiadores espanhóis que se dedicam a 
história colonial de sua terra náo perdem qualquer oportunidade 
de acusar os alemáes, perante o tribunal da História, de mons
truosidades que supostamente teriam praticado na Venezuela e 
que ultrapassariam tudo quanto se vira até entáo em matéria de 
crueldade. Náo deixam, ainda que de passagem, de atirar ... Jhes 
pelo menos urna invectiva, ou de fazer alusáo as suas hipotéticas . 
atrocidades. 611 Assim ocorreu desde os dias do Bispo Las Casas 
até os tempos mais recentes. Rufino Blanco Fombona, autor de 
bons livros para um vasto círculo de leitores, repete, em parte ao 
pé da letra, as odiosas difama~óes de Baralt, um dos piores calu
niadores dos alemáes na Venezuela. O julgamento deste. como 
diz Fombona, é confirmado por um contemporaneo dos Welsers. 
Pedro de Aguado, embora ele admita que os cronistas espanhóis 
tenham carregado muito nas cores, por se tratar de alemáes, 
estrangeiros e malquistos, rivais dos espanhóis na política de con
quista. 612 Deve-se exigir, com rigor, de Blanco Fombona e . Je
ronimo Bécker - este, membro efetivo da Academia Espanliola 

610 . von Hutten, p. 100. Simón, 1, 219, 231. Oviedo y Bafios, I; 190: 
" . .. habiendo atravesado más provincias que otro alguno en el dilatado viaje 
.de cuatro afios". Habler, p. 331;337. 

611. R. Cappa: La Conquista del Perú, 3' ed. (Madrid, 1890), p. 52. 

612. Blanco--Pombona: El Conquistador Esp., loe. cit., p. 271~272. 
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de História - que indiquem onde, em sua obra, Aguado confirma 
o julgamento de Baralt e onde aquele cronista do passado - in
contestavelmente correto como homem e como cristáo, bom es .. 
panhol, patriota, o qual. por principio, sempre exalta a obra dos 
conquistadores - reprova as monstruosidades dos alemáes sem 
condenar muito mais ainda as dos espanhóis. Nem é preciso 
mencionar, também, as muitas passagens cortadas pelo censor e 
nao reconstruidas por J. Bécker, nas quais Aguado narra as atro .. 
cidades dos espanhóis. Jeronimo Bécker, apesar de seu nome 
alemao, erra continuamente ao escrever os nomes dos alemáes na 
história da Venezuela. Seus conhecimentos dos fa tos reais ocbr.
ridos naquele País sao, evidentemente, apenas superficiais, fal
tando .. lhe certas idéias fundamentais acerca da coloniza<;áo espa
nhola na América. Nem, ao menos, conhece o livro de Conrad 
Habler. Sua publica<;áo dos quatro volumes de Aguado só pode 
satisfazer a pretensóes muito modestas. Deveria, pois, ser inti
mado a indicar as passagens ou trechos, naqueles quatro volumes, 
que o levaram, em 1918, a empregar duas das seis páginas de sua 
introdu<;ac a História de Venezuela, do referido autor, para ex
por os alemaes no pelourinho, perante a Europa e a América, 
como elementos verdadeiramente perniciosos, monstros e delin
qüentes. 613 

Essas acusa<;óes contra os alemaes na Venezuela foram pri .. 
meiro levantadas com grande ostenta~áo por Las Casas. Poi este 
hispo quem pronunciou contra eles, no décimo quinto capítulo 
de sua Brevísima Relación, a senten<;a, utilizada e repetida pela 
historiografia. Esta obra, dirigida ao Príncipe Filipe, reimpressa 
várias vezes, foi traduzida nas mais importantes línguas ocidentais, 
sendo continuamente objeto de cita~óes. Segundo o testemunho 
de Las Casas nesse famoso documento, mais do que todas as 
infamias perpetradas ·pelos espanhóis, sobressaem as hediondas 
fa~anhas dos almáes. 614 

Las Casas baseou suas furiosas acusa<;óes, de procedencia 
nao averiguada, contra os alemáes na Venezuela no que ouviu 
por ocasiáo de urna curta estada em Coro, durante a viagem a 
sede episcopal. Guiou-se, além disso, pela suposi<;áo, absoluta-

613. Jerónimo Bécker em Aguado: Ven., l. p. JX .. XI; p. 24 e ss., 37. 
43, 117, 705, 708; 11, 171, 275, 323, 403, 611. Id., Santa Marta, 11, 675, 707, 
711 e pass. mostram quáo pouco J. Bécker esteve a altura de sua tarefa. V. 
Charakter, vol. 1, 576 . 

614 . G. Priederici em Gotting. gel. Anz .• 1925, nq 11 .. 12, p. 352-358; já 
isso é uma contesta~ao curta mas suficientemente detalhada das acusa~6es, 
e ataques dos espanhóis contra os alem!es. 
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mente errónea, de terem os W elsers recebido a Venezuela como 
cobertura de um empréstimo concedido ao imperador, de trezen
tos mil a quatrocentos mil ducados. soma esta que, acrescida das 
custas do empreendimento. teriam querido depois arrancar, a for
~a, do País e de seus habitantes, por meio de pressáo e rapinagem, 
da mais brutal violencia e crueldade. 615 :ale mesmo, Las Casas. 
nada vira; repetia apenas o que lhe fóra contado. Em Coro, encon
trou o ódio espanhol aos estrangeiros. do qual tamlbém ele parti
lhava e que, no caso, naturalmente era dirigido aos almaes. Ce .. 
deu mais facilmente as exterioriza~oes desse rancor por causa de 
sua tendencia, comtím a todo o clero católico daquele tempo, de 
julgar hereges todos os alemaes (herejes, lu1teranos ocultos). 
Para os espanhóis, o pior golpe do destino, a mais pesada carga 
(pesadísima carga) era serem comandados por govema~ores ou 
coronéis estrangeiros, terem de obedecer a gente que nao era a 
sua, que, como diziam, nao fora criada com leite espanhol. Tal 
sentimento, que muitas vezes ressalta dos antigos anais, era com
partilhado pelos soldados e oficiais, que, na Venezuela, serviam 
sob os W elsers, pois; como já dissemos, eram quase todos espa .. 
nhóis natos. 616 Em Coro, a germanofobia manifestava-se exces
sivamente incisiva contra Ambrosius Ehinger, que, ele próprio, 
ou por intermédio de seu mestre-de-campo, Francisco de Castrilho. 
tido como homem cruel, ap1icava, as vezes, castigos de toda sorte 
em seus subalternos. Mereciam esses tratamentos principalmente 
os que, no habitual espirito de insubordina~áo e rebeldia, se opu
nham mais tenazmente ao comandante a1emáo, provocando, da 
parte deste, uma desconfian~a e um rigor exagerados levando-o 
em determinados casos, a · agir com injusti-;a. 617 

N essa turva fonte, colheu Las Casas seus dados, de boa fé, 
sem espirito crítico, como tantas vezes em sua Brevísima Relación. 
Talvez, náo ficasse muito magoado, intimamente, por ter encon ... 
trado estranhos ainda piares do que os espanhóis. Por causa 
desses graves erros, a Brevísima Relación, segundo os métodos e 

615. Fabié: Vida, loe. cit., vol. LXX, p. 475-476. 
616. Aguado: Ven., I, 202, 254-256, 258, 317: 753, 755: o Bispo Bas

tidas, em 20-2-1535, ao lmperador. Castellanos: Eleg., p. 213, estr. 9. 
Simón, I, 171, 177. Herrera, Déc. V, p. 210-211. Oviedo y Valdés, em geral 
benévolo e justo ao julgar os W elser e seus feítos, tem, nao obstante, a 
maior tendencia a afastar dos castelhanos parteo da culpa pelos crimes prati
cados, lan~ando-a aos adventicios que mais cedo ou mais tarde chegavam as 
colonias. Hist. Gen., III. 174, 612-613; IV, 141, 349. 

617. Castellanos: Eleg., p. 189, estr. 5. Aguado: Venezuela, l. 753. 
Oviedo y Bafios, II, 215. Herrera, Déc. IV, p. 215; Déc. V, p. 29. 
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principios da crítica histórica, a nao ser nas passagens em que o 
hispo diz expressamente .. eu mesmo o vi". ou nas confirmadas 
por outras partes, independentes, deve ser excluida da série de 
fontes consultadas por quem deseja formar um julgamento seguro 
acerca da conquista espanhola. O mesmo se estende a todos os 
documentos, quer da autoría do próprio Las Casas, quer de ou
tros, quando baseados em sua obra. Esta é, assim, perfeitamente 
dispensável; contém certos pormenores inexatos ou grosseiramenNte 
exagerados e, além disso. fundamentalmente, nada.encerra que nao 
se possa encontrar nos trabalhos de outros autores, contempora
neos seus. 

As levianas e exaltadas acusa~oes do Bispo de Chiapas, refe
rentes a esse teatro da conquista espanhola, a Venezuela e Santa 
Marta, bem cedo foram refutadas por falsas e injustas. "Mas 
tudo isso", diz Frei Pedro Simon em certa passagem, "náo passa 
de fic~o e de noticias falsas, tomadas do Bispo de Chiapas, .que, 
apoiado em fundamentos pouco sólidos e testemunhos parciais 
e apaixonados, disse, em seu livro, muitas coisas escusáveis contra 
a razáo e contra seu povo". Aliás, em seu capítulo contra os 
alemáes, Las Casas nao emprega urna só vez aquela sua expres.
sáo "eu mesmo o vi". Aplaca, no en tanto, seus escrúpulos e 
revela esfor~os para dizer a verdade, ao intercalar "pienso" e "a 
lo que creo", o que equiv~le a urna confissao de sua incerteza e 
a uma atenuante. 618 

As acusa<;oes de Las Casas contra os alemáes foram pela 
primeira vez reproduzidas e, em parte, exageradas de modo odioso 

618. Vol. 1, p. 470-471. Muf1oz: Historia del Nuevo-Mundo (Madrid, 
1793), 1, p. XVIII-XIX. Fr. Antonio de Remesal (Hist_?"~ª· 1~. e~~·· p. 36, 
[lib. 1, cap. XVII, § 4] )' colocou em ambos os casos o pienso ~. a lo que 
creo" entre parenteses, que faltam no original. Simón, 11. 273: pero todo 
es ficción y malas informaciones, tomadas del Obispo de Chiapa, que con 
leves fundamentos y apasionados testimonios, dijo en su libro muchas cosas 
contra razón y su nación, que fueron bien excusadas". 

619 . Em certa passagem, Ramesal, loe. cit., p. 36, abrandou um pouco 
o capítulo do Bispo, reproduzido na integra ou em 1?.arte, mas se~pre tex
tualmente, ao excluir (Breu. Rel., § 4) as palavras estos demomos enc_.ar
nados" como qualificativo dos alemaes. Todavia. ele omitiu também tóda 
a frase final depois de "su insaciable cudicia de dineros" (Br~v. Rel., § 2~). 
na qual Las Casas declara de modo inequívoco que os alemaes outra c?1s~ 
nao fizeram senáo o que os espanhóis costumavam fazer por tóda a ~énca_. 
" ... como todos los otros siempre en todas las yndias han hecho.· · Las 
Casas (edit. Venetia, 1626), p . 106. Piedrahita: Historia General de las 
Conquistas del Nveuo Reyno de Granada (Amberes, [1688] ), p. 76. Sc~u
macher: Welset, p. 226-227, 277-278, 291. Id., Südamerikanische Studien 
(Berlim, 1884), p. 429. 
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por Antonio de Remesal, discípulo e biógrafo do hispo, e por 
Femandes Piedrahita, que nem conhece o País nem é especialista 
no assunto. aste aproveitou os dados de seus antecessores como 
os encontrava, ·inclusive os de Las Casas. Sua obra serviu de 
base a todos os ulteriores historiógrafos de Nova Granada e da 
Venezuela, mas boje, que se conhecem as fontes de que se utili
zou, tem pouco valor. 6t9 

Segue .. se Girolamo Benzoni, cujo livro, em italiano, foi tra
d.uzido para várias línguas e ao qual ·Chauveton e De Bry deram 
ampla divulga~ao. Esteve. durante muíto tempo em diversas regióes 
da América, mas baséou a maior parte de· sua narrativa em obras 
de cronistas que o antecederam, entre os quais figura Las Casas. 
Reproduziu-as com bastante fidelidade, mas, habitualmente, sem 
critério nem opiniáo própria. 620 

Ao lado de Benzoni figuram Oviedo y Baños e seu editor, 
Cesáreo Femandes Duro. Oviedo, que exterioriza seu conten .... 
tamento e sincera alegria por ter Deus, o juiz justo, feito cegos 
os alemáes, náo os deixando encontrar as portas do reino das 
esmeraldas, em quase todas as frases relativas aos W elsers. usa 
de linguagem maligna e hostil. Assevera que estes, .em sua cupi
dez e crueld?de, mergulharam tudo em sangue e fogo e que, como 
um ·banoo de animais selvag~ns a solta, nada deixaram de pé, náo 
escapando nada a sua fúria destruidora. Sua pena, _afirma, re
cusava .. se a escrever as pior~s monstruosidades dos governadores 
alemáes. Responsabiliza ainda a tirania dos W elsers pela grave 
situa~áo da Venezuela em tempos mais recentes. Tuda isso o 
editor da história de Oviedo, Femandes Duro, sublinha em sua · 
intFodu~áO, por rneio de Vas dec}ama~óes, saturadas de ingnoran
cia e rancor, num esfor~o intempestivo de purificar o caráter da 
conquista espanhola na América, comJ=!arando·-a com a dos ale
maes, "envolta em nuvens de sangue e rapina". 621 

Sao essas as pessoas que fornecem o texto para os epígonos, 
para os que copiam sem critério, para odiosos caluniadores. até 
nos tempos modernos, mesmo para aqueles dais historiadores já 

620. Novae Novi Orbis Historiae em Urbani Calvetonis HistOTia lndiae 
Occidentalis ( 1586, Eu. Vignon). I, 2S, p. 109; II, 6. p. 167. 

621. Oviedo y Baños, I, 44-46, 47-49, 90, 158. 194-195: " ... lleván
dolo todo á sangre y fuego, no dejaron cosa, que como fieras desatadas no 
asolaron ... ", tudo baseado na Brevísima Relación de Las Casas. Pernández 
Duro, loe •. cit.. I, p. X-XI, p. ex.: " ... Alfinger, Sayller, Pederman, Spira, 
Gaza, Nuremberg, Grubel, con muchos más que aparecen en este libro envuet ... 
tos en nubes de· sangre y de rapiña, no eran espaiioles ... 

CWTER Dl DESCOBERTA :S: CONQUISTA DA AMl:RICA PELOS EUROPEUS 265 

citados. Suas injúrias sao aproveitadas por todos aqueles que, 
apontando a crueldade dos alemáes, querem demonstrar a exce
lencia dos métodos espanhóis, nao lendo, pqrém, atentamente os 
contemporaneos e cronistas mais antigos, Castelhanos, Agu~dc:>, 
Oviedo y Valdes, Simon e Herrera. Entre eles náo se encon
trará, certamente, grande benevolencia para com os estrangeiros 
e sim muitas duras verdades, porém, nenhuma de semelharttes dis
tor~oes e calúnias. 

Conta ... se, entre esses, o jesuita Lozano, que odeia os alemáes, 
em virtude das heresias por eles praticadas em sua própria Pátria, 
e coloca as supostas monstruosidades (enormidades) dos alemáe$ 
na Venezuela no mesmo· nível das atrocidades narradas no Cas ... 
trioto Lusitano, onde o fanático beneditino, Frei Rafael de J~sus, 
despeja torrentes de ódib e calúnias · sobre os holandeses. Sao 
mentiras táo g.randes com:o as do tristemente famoso relatório da 
comissáo de Lorde Bryce acerca dos infames delitos co:metidos 
por soldados alemáes, na Bélgica, em 1914.· 622 Vem depois Ju;.. 
Han. s~undando Piedrahita. Rainal, que, num curto capítulo, 
acumula tantas falsidades e calúnias, que nao é possível superá.:. 
lo, e o Abade J.oao Nuix, com ~eu tradutor espanhol, Pedro"Varela 
y Ulhoa, os quais, embora nao possüindo suficientes co~hecinien
tos nem tendo feito as necessárias pesquisas, se impuseram a ta ... 
ref a de aef ender e purificar a conquista espanhola na América. 623 

Trabalho semelhante é·o do Conde de Campomanes, mas ''o s'ábio 
e im0rtal Campomanes''. como o chamam, com seus ataques aos 
alemáes. ' lanc;ados com o fito de purificar os espanhÓis', penetrou 
nuin campo do qual nada entendia. 624 E a série continua;" D~~ 
pons. 62s Baralt. que, com exageros ainda maiores, se limitou sim.-

622 . Lozano, loe. cif.. III, 24-27; deve-se ler todo o trecho para dar 
o devido valor ao tom e as express5es que ali prevalecem. 

623. Julian, p. 144. 145, 147. Raynal: Histoire Philosophique et Poli
tique ( Geneve, 1780), 11, 169. Nuix: Reflexiones imparciales sobre la huma
nidad de los Españoles en las Indias (l\iadrid, 1782), p. 14-15, 243-244: los 
Alemanes en Venezuela: "Estós pocos estrangeros, que no pasaban de qua
trocientos y ochenta, cometieron solo en la provincia de Venezuela tales 
mdr~struosidades, que nunca se probará haberlas executado iguales otros 
tantos Espaiioles en todo el mundo". 

624. Examen del tratamiento y crueldades que se imputan á los espa
ñoles etc. ( 1818), p. 76 [Biblioteca Estadual de HamburgoJ. 

625. Depons: Voyagé 8 la Partie Orientale de la Terre-Ferme (París, 
1806), 1, 77-84: p. ex.: "!'horrible régime" e "Pérocité des agents des 
Welser"; s6bre o governador Hohermuth e os seus: "C'étoit autant de tigres 
qui ne respiroient que dévastation. Leurs exploits consistoient a exterminer 
les Indiens qui fuyoient" etc. (p. 81 ) . V. Mollien, 1, 144. 
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plesmente a seguir Oviedo y Baños, 626 Sir Arthur Helps, que 
segue Las Casas, por intermédio de Remesal,627 William Bollaert 
~ Elisée Reclus, todos batem na mesma tecla. 628 A. F. Bande
lier faz inteira justic;a a personalidade e a grandeza das realiiac;óes 
de Georg Hohermuth e Philipp von Hutten, mas está mal infor
mado quanto a Ehinger, sobre quem nao tem opiniao própria, 
condenando-o, apesar de nada saber a seu respeito. 629 Nota-se, 
aliás, quao pouco se sabe, em gera1, a respeito do episódio Wel
ser, bem como dos feitos e realizac;óes dos alemáes na Venezuela. 
contra os quais, em absoluta ignorancia das condic;óes reais e 
sem meios de averiguar e julgar as crónicas reproduzidas, se tém 
levantado tao graves acusac;óes. 630 

Infelizmente, os próprios alemaes, compatriotas dos W elsers, 
que deviam ser os mais competentes e indicados especialistas em 
tal assunto, nao foram muito mais exatos, como demonstrou o 
primeiro e, por isso, mais valioso editor das notas de viagem de 
Federmann. As palavras de Karl Klüpfel s6bre o empreendi
mento dos Welsers na Venezuela, - para cuja apreciac;ao já 
existia, em seu tempo. algum material impresso - • suas narrati
vas acérca de Ehinger, Federmann, Hohermuth e Hutten. nao 
poderiam ter sido menos judiciosas. mais falhas e desnorteantes. 
O mais lamentável é que, contrariando fatos históricos, maculam 
o nome alemáo e absolutamente náo fazem justic;a aos méritos da 
Casa W elser e de seus representantes. 631 Os outros alemáes 
que se dedicaram ao assunto, em trabalhos mais ou menos exten
sos. apesar de certo critério e de apresentarem alguns artigos bem 
intencionados. - o que se dá com Klunziger. Hermann Schuma
cher, S. Günther, Konrad Habler -. em última análise, exerceram 
tao pequena crítica da versáo corrente, baseada em Las Casas. 

626 . Baralt, loe. cit., p. 151-152., 155, 190. 

627 . Helps: The Spanish Conquest of America ( London, 1857 ) , 111. 
297, 298. 

628 . Bollaert em The Expeclition of Pedro de Urma and Lope de 
Aguirre (London, 1861, Hakl. S~.)-. p. V-VI. Recios: V oyage a la Sierra
N evada ( Paris, 1861), p. 200. 

629. Bandelier: The Gilded Man (New York, 1893) , p . 16, 17, 49, 53, 
66, 83-85. 

630. Col. Doc. lnéd. Arch. Indias, t . 1 (1864), p. 578-579, nota: prova 
que, por volta de 1864, os círculos eruditos da Espanha nfto tinham a menor 
idéia da realidade. Benzoni: History ot the New World (London, 1857, 
Hakl. Soc., n9 21), edit. Admiral W. H. Smyth, p. 76; um exemplo ingl~ 
da mesma falta de conheclmentos. 

631. Federmann e Stade, p. 199-207. 
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que o francés Humbert póde repetir, em parte ipsis verbis, com 
a sanc;ao dos próprios alemaes, as terríveis acusac;óes de Las Ca
sas em sua Brevísima Relación. 632 

Segundo exposic;áo dos informantes contemporaneos que po
dem considerar..-se competentes para julgar os fatos acorridos na 
Venezuela e o caráter dos quatro governadores ou coronéis dos 
W elsers, principal alvo das censuras, as coisas se passaram como 
abaixo exporemos: as piores acusac;óes sempre atingiram o Go
vernador Ehinger, sobretudo por sua incursao no vale de Upar. 

Destes julgadores contemporaneos, Castelhanos reuniu pes
soalmente material em Coro, Aguado viveu quinze anos em Santa 
Marta - sua história é continua~áo da obra de seu irmáo de 
Ordem, Frei Antonio Medrano -. Peres de Tolosa tinha, como 
govemador. as atas e testemunhas a sua disposic;áo, Oviedo y 
Valdés dispunha de relatórios escritos e orais, Philipp von H utten 
tomou parte no episódio histórico em questao, Simon viajou muito 
pelo País e, finalmente. Herrera serviu ... se do Arquivo das Indias, 
em Sevilha. 

Quando os mercadores alemáes assumiram o poder na terra 
dos W elsers e Ambrosius Ehinger se tomou seu primeiro gover
nador civil, a Venezuela, como já mencionamos, f6ra, durante os 
trinta anos precedentes, a costa de escravos da América. Os 
alemáes para li se dirigiram com o claro designio, regularizado 
por lei, de fazer, dentro das normas de seu contrato~ o que, desde 
longos anos, era ali praticado ilegalmente: dedicar ... se ao comér ... 
c.;o de es<":ravos. visando lucros. No inicio, o procedimento de 
Ehinger em sua primeira expedic;áo foi elo~iado, mormente por 
causa de seu modo de tratar os indios. 633 Mais tarde, porém, a 
regiáo de Maracaibo foi devastada pelos explorados 'que lá che
garam tanto por via terrestre como aquática, em busca de alimen
tos, de ouro e de escravos, o que resultou numa verdadeira cala
midade. A medida que o govemador ia avan~ando rumo oest~. 
no intento de conhecer "os segredos da terra •• e de abrir caminho 
até o mar ocidental, foram-se introduzido os métodos cruéis e 

632 . Acérca do livro de Panhorst sObre os Welser, que tamhém falhou 
redondamente na critica, defesa e retifica~fto dos erros. vide Priederici em 
Hansische Geschichtsblátter, vol. XXXIII. p . 213·222. J. Humbert: I:Occupa
tion Allemande du Vénézuéla au XVIe Siecle (Bordeaux et Paris. 1905), p . 
16--18, 29-31. Karl Klunzinger: Der Antheil der Deutschen an det' Enfdek.
kung von Südamerika (Stuttgart, 1857). p . 108·111. S . Giinther: Das Zeit.
alter der Entdeckungen ( Leipzig, 1901 ) , p. 114· 117, e as obras de Schu· 
macher e Hable-r, já por várias . vézes citadas. 

633. Ca~te-llanos: Eleg., p . . 186, estr. 12. Simón, I, 'il, 'i9. 
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desumanos, costumeiros na conquista espanhola. No entanto, a 
culpa principal das monstruosidades cometidas náo coube ao go
vernador alemáo, táo caluniado, mas sim ao seu contingente es
panhol. Aguado o afirma sem rodeios, de maneira insofismável: 
os soldados espanhóis de Ehinger, em seu entranhado ódio aos 
estrangeiros, cheios de inveja dos W elsers, e enraivecidos com 
a idéia de que os proveitos obtidos na Venezuela reverteriam em 
benefício dos alemáes, da gente estranjera, só pensavam em de .. 
predar e destruir. 634 Evidenciou-se, assim, que os verdadeiros 
culpados foram os soldados espanhóis, invejosos, recalcitrantes e 
embrutecidos, e nao o chefe alemáo, cuja severidade e esforc;os 
para manter disciplina entre seus comandados chocaram-se com 
a oposi<;áo <lestes. Nota-se, em toda a sua narrativa, uma única 
censura ao governador, reiterada, por Simon e, mais tarde, gene
ralizada. No equipamento da expedic;áo espanhola de conquista 
figuravam, como pec;as vitais, longas corren tes providas de co- . 
leiras, em cada urna das quais eram presos de oito a dez indios, 
raptados ou comprados. Assim acorrentados e conduzindo pesa
das cargas, marchavam, em fileira indiana, pela senda de torturas, 
dispensando-se tratamento identico a mulheres, e homens vigo
rosos. 635 Também a tropa de Ehinger levava consigo tais prisio
neiros agrilhoados. Alguns deles carregavam a bagagem do go
v.ernador, sua .barraca e equipamento, sob a guarda de um seu 
criado. Sem dúvida, o feitor era espan.hol, pois se fosse alemáo, 
os . acusadores e inimigos dos estrangeiros nao teriam deixado de 
~ivulgá-lo amplamente. Quando um .dos cativos caía prostrado . ' . 
de. fa,diga ou tinha de sentar-se, extenuado, o desumano feitor, 
pa~a. nao interromper a marcha, nao o soltava da cadeia, mas 
desembarac;ava. esta, cortando a cabec;-a do desgrac;ado, de sorte 
que o corpo decapitado desprendía-se da coleira. A corrente 

. . 
634. Castellanos, loe. cit:, p. '188, estr. 11-12; p. 189, estr. 8-12. Oviedo 

y ·Valdés, U, 270. Aguado: Vert., I, 4 7: "Puesto en camino Mic;er Ambrosio, 
los soldados que con el yvan, entendiendo que lo que trabajasen o poblasen 
abia de ser para gente estranjera, y que la peor parte abia de ser y era 
para ellos, jamas pre-tendían poblar ni hazer ningun benefi~io en los pueblos 
Y naturales que topaban, mas todo lo procuraban destruyr y arruynar a fin 
de que a quellos señores extranjeros ni gozasen de lo quel Rrey les abia 
dado ni de lo que les abia costado sus dineros ni menos de lo que ellos 
descubriesen, y asi por doquiera que esta gente andubo y paso, hasta hoy 
queda el rrastro". 

635. Aguado: Ven., I. 246, Pedro die Limpias: " ... ensartando en S\11 
colleras ·algunas mugeres· y de la gente mas cre~ida que en el pueblo abia'~, 
eram mulheres e crianc;as; os homens tinhain estado ausentes, na pesca, quando 
ele assaltou a aldeia e carregou as infelizes, acorrentadas. 

\ 
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era disposta de maneira que, se ele quisesse soltar normalmente 
um escravo fatigado no meio do grupo, teria de, primeiro, desa
correntar os que andavam na frente, o que o faria perder tem
po. 636 N.enhum dos acusadores afirma que Ehinger tolerava 
esses crimes de seu subordinado e, muito menos, que os orde
nasse. Mas, é também verdade que tais arbitrariedades em sua 
tropa, ocorrendo bem junto dele, nao lhe deviam ter escapado, 
pois era o chefe responsável pelo procedimento de seus coman
dados e, sobretudo, pelo do feitor. 

Avanc;ando mais para oeste, além das fronteiras da Vene
zuela, entáo ainda pouco conhecidas, e penetrando na Província 
de Santa Marta, Ambrosius Ehinger entrou no vale de Upar. A 
historiografia corrente costuma citar a ruina e o bárbaro despo
voamento dessa regiáo como a maior e mais ignominiosa mácula 
na carreira desse conquistador. Todavia, os acontecimentos ali 
desenrolados foram bem diversos dos que narra Oviedo y Baños 
chcio de indigna~áo. Aguado menciona o fato de ter sido o 
vale de Upar percorrido por Ehinger mas nao diz uma só palavra 
sobre destruic;áo e derrame de sangue que este ali teria ocasio
nado. O mesmo verificamos em Oviedo y V aldés e Herrera. 637 

Aquele magnífico vale, cuja história é muito bem conhecida desde 
o inicio, já fora devastado. quando ali chegou a tropa dos 
Welsers. 

O primeiro a invadi-lo, destruindo-o e saqueando-o, foi o 
Capitáo Pedro de Villafuerte, vindo de Santa Marta, que, pouco, 
depois, acusado 'de traic;áo, assassínio e rebeldia, foi executado e 
esquartejado em Sao Domingos. Sucederam-lhe. fazendo o mes.:. 
mo trajeto, o governador interino, Pedro Joaáo de Vadillo, e seu 
substituto, o valoroso Rodrigo Alvares Palomino. aste morreu 
afogado durante o percurso, mas Vadillo invadiu a regiáo, pi
lhando-a e depredando-a. Tao grande foi sua presa, que seu 
mestre-de-campo, Pedro de Heredia, com o quinhao que lhe coube 
dos despojos e de ouro extorquido, pode viajar para a Espanha e 
obter. como governador e adelantado, o dominio sobre a Provincia 
de Cartagena. Quando Ehinger, vindo do lado oposto, se apro ... 
ximou do vale devastado, encontrou, por toda parte, indios em 
fuga, atarantados e apavorados. O verdadeiro governador de 

636. Aguado: Ven., I; 87-88. Simón, 1, 46-47. Herrera, Déc. IV, p. 
lOtl, evidentemente faz alusao a essa história das correntes, mas n:io a cita 
diretamente. 

637 . Oviedo y Bafios, l. 48. Aguado: V en., l. 60. Oviedo y Valdés, 
11, 271 e ss. Herrera, Léc. 111, p. 242-244: Déc. Vlll, p. 4611. 
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Santa Marta, García de Lerma, chegado nesse ínterim, continuou, 
sem intervalo, o assalto aos indígenas e a rapina. Fez uma in
cursáo no vale de Upar e regressou a Santa Marta carregado de 
ouro. Indignado e desgotoso, Oviedo y Valdés legou--nos um 
fiel retrato desse aventureiro ganancioso, desse tirano injusto, 
brutal e celerado, que foi um algoz e um covarde, ao qual os 
indígenas deram a alcunha de "Galinha". Os numerosos em ... 
preendimentos de Palomino, Vadillo e García de Lerma na Pro
vincia de Santa Marta, vizinha da terra dos W elsers, sobretudo 
os do vale de Upar, outra coisa nao foram senáo assaltos aos 
americanos, uma devasta~áo de todo o País a cata de ouro. Um 
desses assaltos rendeu quarenta mil pesos ouro, outro, oitenta 
mil e todos os demais proporcionaram somas análogas. Nao foi 
o alemao Ehinger que devastou o. vale de Upar e aniquilou sua 
popula~ao, mas os espanhóis de Santa Marta, sob a dire~áo de 
Villafuerte, Vadillo e Lerma. S também evidente que essas 
expedi~óes de pilhagem e ca~a ao escravo no vale outrora belo e 
verdejante ainda se prolongaram por muito tempo, pois, em 24 
de maio de 1578, foi expedido decreto régio proibindo aos colo
no~ dorio De La Hacha raptar, por meios violentos, os indígenas 
daquele lugar. 638 

Em seguida, o Govemador Ehinger e seus soldados espa .. 
nhóis, ao atravessarem os vales de Upar e do rio César, j'á arrui
nados, continuaram a obra destruidora. Embora uma das maiores 
autoridades no assunto, Oviedo y Valdes, náo admita a existencia 
de atrocidades contra os índios por parte dos W elsers, autores 
há que a atestam. A Provincia de Tamalameque foi completa .. 
tamente saqueada por Ehinger, no decorrer de um -ano. Apesar 
disso, Aguado nao diz uma só palavra quanto a derrame de 
sangue. ou violencias praticadas contra os silvícolas. Também 
nao faz a menor alusáo a durezas e crueldades cometidas por 
Ehinger contra seus soldados; seu editor, porém, Jerónimo Bécker, 
preferiu acrescentar que Oviedo y Baños, mais recente, o afirma. 
No entanto, Aguado diz expressamente que os soldados, no caso, 
todos espanhóis, por várias vezes procederam desumanamente com 
os aborígenes e, a esse respeito, narra as mais incríveis perversi .. 

638. Oviedo y Valdés: Hist., 11, 342 e ss., 348, 350-351. Aguadot 
Santa Marta, 1, 32-33, 68, 79, 82. 84, 85, 93-94, 103. Castellanos: Bleg., 
p. 266, estr. 7 e ss. Simón, 11, 16-17, 21. Pérez de Tolosa, em Oviedo y 
Baños, 11, 230: Os homens de Vadillo: "robando y tomando Indios etc. .. 
~ecopilación de Leyes. ; . de las Indias, loe. cit., . lib. VI, tít. XII, ley 
XXXVI. 
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dades. Mas, salvo na ocorrencia já descrita, quanto ao trata .. 
mento dispensado pelo criado de Ehinger aos carregadores acor .. 
rentados, nenhuma acusa~ao faz ao governador. Apenas o cen
sura pela incoerencia nas ordens expedidas, relacionadas com os 
indios. Alega que, no come~o. Ehinger mandava tratá-los da me.
lhor maneira possível, livrando-os, em seguida, a sanha de seus 
comandados e despojando-os de seu ouro. Havia ali o conflito, 
comum na história da conquista espanhola da América, entre um 
chef e (caudillo) justo e digno - que, de a cor do com as leis, e 
o seu dever, tentava poupar o mais possível a popula~ao aborí
gine - e a sua soldadesca, selvagem, rapace, recalcitrante e re .. 
belde ( rouando, forzando, cautiuando), obrigando-o, por assim 
dizer, a dar livre curso aos instintos de vandalismo, destrui~o 
e violencia daquele bandq. 639 

Ambrosius Ehinger nos é descrito como homem educado, 
amável, bom soldado e capitao de sua tropa. Faltou-lhe sorte, 
porém. Homem de grande coragem e espirito empreendedor, até 
Oviedo y Baños teve de reconhecer sua bravura indómita, perse
veran~a e energía inquebrantável, que o faziam resistir, quando 
todos desesperavam. Sua admirável atitude em combate, servindo 
de estímulo aos desanimados, vacilantes e exaustos, arrebatava-os, 
fazendo com que recobrassem o animo e se lan~assem porfiada..
mente a luta.64-0 Batendo-se heroicamente, foi atingido no pesco~o 
p9r uma seta envenenada, morrendo pouco depois. A perda desse 
homem íntegro (tan cabal hombre) foi profundamente lamentada. 
Só Oviedo y Baños, em sua xenofobia, , náo. pOde conter seu 
impulso e lan~ou ainda algumas pedras ao govemador alemao, 
já morto, visando alvo errado. Tudo isso, porém, é fartamente 
compensado pelo juízo de Peres de Tolosa, que dispunha dos 
autos e depoimentos dos participantes dos feitos e combates da
quela época. · De sua Relación oficial náo consta uma só palavra 
depreciativa acerca do alemáo. Ao fazer seu necrológio, Tolosa 
mostra aspectos tao belos desse homem caluniado, que até Jeró
nimo Bécker foi levado a admitir terem sido as opinióes de histo ... 
riadores mais recentes, sobretudo as -de Oviedo y Baños, baseadas 

639. Gotting. gel. Anz., 1925, p. 357. Aguado: Ven., I, 66-68, 69, 73; 
os soldados espanhóis: "Jos nobos, fuer~as y 'muertes y otras crueldades e 
yncomoclidades de que con los yndiOB abian vsado"; p. 76, 78, 101, 653, 654, 
657' 658, 698-699. 

640. Castellanos: Bleg., p . 186, estr. 12; p. 201, estr. 17. Aguado: 
Ven., 1, 62-63. Oviedo y Valdés: Hist., 11. 284. Oviedo y Baíios, ·1. 58. 
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em narrativas exaltadas e parciais, inspiradas, provavelmente, pela 
xenofobia dos espanhóis. 6.41 

Quando a tropa de Ehinger regressou a Coro, instaurou-se 
um processo (residencia) contra seu ca pitao tombado em luta, 
sobretudo devido a rigorosa disciplina mantida inicialmente junto 
a espanhóis insubordinados e malfazejos. Apesar da má intenc;áo 
de muitos espanhóis, o processo outra coisa nao fez senáo pa
tentear o respeito e reconhecimento da grande massa dos colonos 
pelo governador al~máo, 1pessoa de caráter elev;ido e de conduta 
irrepreensível, tanto que morreu pobre~ Ninguém se apresentou 
para depor contra ele; uma assembléia de colonos levantou um 
protesto, exigindo o cancelamento do processo. 642 

O segundo governador dos W elsers, em caráter iritetino, 
que por pouco tempo e:xerceu suas func;oes, foi Hans Seissenhofer. 
Contra ele nao se conhecem críticas. B , designado como "home~ 
de nobres senti.mentos e bom caráter". Castelhanos o chama 
Joáo, o Bom.643 -

Georg Hohermuth avulta entre as mais nobres figuras da 
época da conquista espanho}a. C·astelhanos, que coletOJi notíciaS 
em Coro, e O,viedo y Valdes, que dispunha- Je telatórios ·e foi 
ouvir pessoalmente o critério do Bispo Bastidas, só lhe · tecem 
1ouvores, nada encontrando a censurar: todos os deniais que trataJD 
do ássunto sao unanimes em exaltar a excelencia de seu caráter. 
Foi bom cristáo, benigno, compassivo. chefe benevolente e cuida.:. 
doso, que zelava por seus' subordinados, sobretudo pelos . doentes 
e feridos. Bom militar, comandante esmerado, corajoso e em.:. 
µreendedor, cheio de forc;a de vontade; ardor ·juvenil e rijeza, 
esteve a altura de todas as fadi.gas de sua expedic;áo. que durou 
quatro anos. Era estimado por todos, diz Herrera, embora nao 
poucos de seus soldados espanhóis lhe tivessem rancor, urna vez 

641. Castellanos: Eleg.. p. 208. estr. 2-5. Oviedo y Baiios, 1, 60. 
Pérez de Tolosa, ibid., 11, 251-252·: sabre Ambrosius Ehinger: "Ambrosio, 
en , una pelea que hobo con los indios fué herido en la garganta de una 
frecha, de que murió como muy , buen cristiano, ordenada su ánima y sus 
cosas: murió muy pobre y bien quisto de la gente: era de gentil dispusición 
Y rostro, muy espaiiolado, templado en su comer y beber: á su principio 
se di~e que fué riguroso con la gente. y algunos ministros d,e justicia que tuvo 
causaron que se afrontaron muchos españoles". J. Bécker em Aguado: Ven ... 
I. 92. 

642. Habler. loe. cit., p. 168-169. 
643. Relación anónima em Oviedo y Bafios, 11, 216: "era hombre 

nobile y bien acondicionado". Castellanos, loe. cit., p. 196, estr. 8. 
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que, por sua má fortuna, nao chegou a encontrar um eldorado, 
náo podendo, pois, remunerá-los com tesauros. Possuia grande 
amor-próprio e clava muito valor a sua posi~o ( tratóse como 
señor). Toda a sua vida foi honrada, diz Castelhanos. Bem 
poucos governadores, adelantados e capitáes espanhóis foram tao 
elogiados como este estrangeiro, cujo caráter todos sáo unanimes 
em reconhecer. 644 Semelhante a de seu predecessor, também a 
sua posic;ao foi delicada, em virtude do espirito rebelde e amoti
nado de seus soldados espanhóis. A esse respeito, é sabido que, 
certa vez. te ve de por a ferros e mandar de volta, como prisio
neiro, um instigador a rebeliao. Francisco de Velasco.645 

Enquanto Oviedo y Valdes atesta, intencionalmente, o bom 
tratamento dado por Hohermuth aos indigenas, e Castelhanos 
náo faz qualquer menc;áo a maldades praticadas. o Govemador 
Peres de Tolosa. Aguado. Simon e, sobretudo. Oviedo y Baños, 
acusam.-no de graves crueldades para com os nativos, em dois 
casos determinados. Essas acusa~óes sao fundadas, pois também 
Hutten narra um dos casos. Nas duas vezes. contudo, perma.
neceu absolutamente dentro do caráter da técnica espanhola de 
conquista., formada e aperfeic;oada em aproximadamente quarenta 
anos. Fazia parte dessa técnica o principio de atuar no animo . 
dos silvicolas por meio do terror e de vingar as perdas por eles 
ocasionadas, mesmo que se tratassem apenas de cavalos e ca
chorros, da maneira mais cruel e terrificante. No primeiro dos 
casos citados, tropas de Hohermuth, em marcha através de urna 
regiao montanhosa. eram molestadas e prejudicadas diariamente 
pelos selvagens. Mandou, entáo, pegar. por meio de hábil cilada, 
trinta dos tocaieiros e empalar dez deles vivos, como ex'emplo 
apavorante. :este processo. diz Agua~o muito acertadamente, era 
tao comum entre os conquistadores espanhóis, que o empregavam 
como se baseados em lei. Reinoso mandou empalar o coman
dante supremo dos Araucanos, o famoso Caupolican, que cap'lu-, 
rara traic;oeiramente. Sabe.-se, ainda, que costumavam queimar 
gente viva. No segundo caso, pelo mesmo motivo, também para 
servir de escarmento, foi incendiada urna grande maloca cheia 
de indios, morrendo todos queimados. ~sse era um processo de 

644. Castellanos: Eleg .. p. 217, estr. 4-5: " ... Toda su vida fué re
tracto honesto". Simón, 1, 96, 171. He-rrera. Déc. V, p. 211 II: "de todos 
era bienquisto"; Déc. Vil, p. · 236II: "Jorge de Espira, hombre honrado, i 
buen Cristiano". 

645. Castellanos: Eleg., p. 213, estr. 8~12. Simón, l. 103. Herrera. 
Déc. V. p. 21 lII. 
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que se utilizava o Govemador Ovando havia mais de trinta anos 
e do qual, naquela mesma regiáo, Diego de Ordaz fomeceu ines
q uecível exemplo perante Hohermuth. Ordaz aprendera-o, por 
sua vez, na conquista da Nova Espanha, sob Cortes e Alvarado. 
T endo suspeitas, provavelmente fundamentadas, de que os habi
tantes de Carao, no baixo Orinoco, pretendiam escorrac;á-lo da 
aldeia juntamente com sua tropa, que tanto os molestava, atraiu, 
por meio de vários pretextos, mentiras e presentes, o maior número 
possível dos habitantes da aldeia, indistintamente, ao interior de 
uma das grandes malocas, mandando, em seguida, barrar as en
tradas e atear fago a casa, queimando vivos todos, culpados e 
inocentes. Indignado, Aguado frisou que havia gente de toda 
espécie, sem dúvida inocentes, entre aqueles moradores ribeiri
nhos do Orinoco, queimados vivos por seu patricio Ordaz. 646 

A nao ser no caso da empalac;ao dos dez indios montanheses, 
Aguado nao tem uma só palavra de censura ou de acusac;áo contra 
Hohermuth. O que ele ainda conta acerca de crueldades perpe ... 
tratadas na Venezuela refere-se ao tempo ulterior ao govemo 
dos Welsers, ao ano de 1574, época em que escrevia.647 

Para com bem poucos chefes conquistadores Oviedo y Valdes, 
nacionalista e xenófobo, mas espanhol de nobres pensamentos, 
teve tao acaloradas palavras de elogio, como para com o excelente 
Georg Hohermuth. :este, porém, apesar de todas as virtudes 
como homem e como soldado, foi mal sucedido em sua grande 
expedic;áo, e isso lhe foi imputado. Quando, porém, após seu 
retomo a Coro, o juez de residencia Antonio Navarro, nomeado 
pela audiencia de Sáo Domingos, instaurou um processo contra 
ele, ninguém apareceu para acusá-lo ou depor, e, quando a marte 
pos fim aos seus planos para nova expedic;áo em busca de um 
eJdorado, foi sinceramente pranteado. 648 

646. Aguado: Ven., l . 232-233, com a seguinte observa~áo muito carac
terística e verdadeira : " . . . fue-ron muertos muchos y presos mas de treynta, 
de los quales empalo diez por aquellos ~erros para atemorizar la tierra. eas ... 
tigo, ~ierto, abominable y cruel y que por mano de cristianos no se abia 
de dar a ningunas gentes. y a sido tan hordinario en algunas partes de Indias, 
que al que conforme a ley natural defendia su patria, mere~iendo por (p. 
233) ello antes premio que pena, le davan tan de hordinario este castigo y 
pena de enpalado como si ansi fuera justi~ia" ; I, 495.-496. Simón, I , 170.-171. 
Oviedo y Baños, 1, 131. 142, e também em outras passagens, mal-intencio
nado, como de costume; ibid., 11, 253, 255. Pérez de Tolosa. von Hutten, p. 63. 

647 . Aguado: V en., 1, 233-236, 254-256, 258. 
648. Oviedo y Valdés: Hist., 11, 303, 304, 311. 312. 323: "Haya Dios 

misericordia dél: que en verdad, aunque yo trae té poco su persona. me 
pare~ió que era dino del cargo que tenia, y que viviendo, fuera, Dios ser-
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Dentre os quatro capitáes-de-campo dós Welsers, Niklaus 
Federmann foi, certamente, a figura menos simpática aos seus 
patricios. lndubitavelmente, tratou os indígenas com violencia, 
náo era digno de confian~a e possuía caráter dúbio. Poi um 
desleal subalterno de seu governador e um infiel e desonesto 
servidor da Casa Welser. Sua inclinac;áo para a jactancia e o 
exagero náo pode passar despercebida. Nas duas grandes expe
dic;aes que empreendeu, sobretudo na segunda, agiu com brutali ... 
dade e violencia, embora os piores excessos devam ser levados 
a conta de seus dois oficiais espanhóis, Pedro de Limpias e o 
Capitáo Martínez. ~ste último estava agindo independentemente, 
separado havia vários meses de seu chefe Federmann, quando 
cometeu o crime de Ovando. Federmann tinha, evidentemente, 
muito mais índole de conquistador do que Ehinger, Hohermuth 
e Hutten e por isso angariara a estima e a simpatia da maioria 
dos espanhóis na Colonia, sobretudo dos soldados. Oviedo y 
Valdes, cuja opiniáo, de modo geral, sempre é acertada, e o 
Governador Peres de Tolosa igualmente o reconheceram; seus 
prepostos e chefes em Augsburgo também, mas só quando já era 
tarde.649 

' 
Por outro lado, muitas boas .qualidades recomendavam-no 

1 

para o pasto de mando e foram .fatóres decisivos de seu sucesso 
final. Notável e experiente soldado e chefe, sabia lidar muito 
bem com seus subalternos, entre os quais era benquisto, sendo, 
como diz Castelhanos, um capitáo que os homens seguiriam até 
o inferno. Possuía verdadeira vocac;áo para caudilho, mantinha 
ordem e disciplina até onde isso era possível e indicado entre os 
bandos de espanhóis recalcitrantes e desenfreados da época das 
conquistas, sendo, ao mesmo tempo, bondoso e afável, de pro
verbial amabilidade para com seus soldados. Tinha coragem, 
era empreendedor e muito ambicioso. Para um alemáo, nao 
possuía grande estatura, mas era bem apessoado, de maneiras 
agradáveis, e suas atitudes e ac;oes impunham respeito. Os co
lonos, entre os quais também era estimado, queriam-no como 

Vido dél Y sus Magestades. Porque demas de ser prudente y virtuoso, 
estaba en edad para poder trabaxar, y de los trabaxos passados bien ins
truido". Herrera, Déc. VI. p. 118: " . . . porque Jorge de Espira no bolvia 
malquisto de los Soldados". · Castellanos: Eleg., p. 226, estr. 10-12. 

649. Aguado: Ven .• 1, 212·213. Simón, I, 168. Herrera. Dtc. VI, p. 
73.74, 1181. Tolosa, em Oviedo y Safios, 11, 232, 254. Oviedo y Valdés, 
loe. cit .• 11, 369; IV, 137, 382. Habler, loe. cit., p. 195.-196, 254, 304 e pass. 
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govemador. O Bispo de Bastidas recomendou.-o para o pósto. 650 

Aos louvores de Castelhanos, Bastidas e Simon, repetidos e apoia ... 
dos por Oviedo y Baños, Aguado acrescenta outros, enaltecendo 
a atitude de F edermann, quando apareceu pela primeira vez no 
planalto de Bogotá, encontrando ... se com Quesada e Benalcazar. 
A tropa de Federmann, exausta, decaída e de aspecto lamen .. 
tável após as peripécias e sofrimentos da longa ascensáo, dos 
lhanos ao planalto, Aguado qualifica de pacífica e ordeira, e a 
de Benalcazar, de indisciplinada e turbulenta. O próprio Fe ... 
dermann, sem cuja presenc;a, segundo a opiniáo de Aguado, teria 
havido guerra civil no planalto de Bogotá, é considerado homem 
honrado, fiel cumpridor de sua palavra, o oposto dos espanhóis 
Benalcazar e Límpias. 651 Sáo sobremodo características as ex ... 
pressóes de Oviedo y Baños a respeito de Federmann. Como 
vimos, malsina · Ehinger e Hohermuth, apresentando.-os muito 
piares do que foram na realidade, ao passo que em Federmann, 
propositadamente, nada ve daquilo em que se estribaram suas 
mais graves acusac;óes e a condenac;áo daqueles dois governa ... 
dores. Enaltece repetidamente e sem reservas os atos e a pessoa 
de Federmann. Numa determinada passagem, seus elogios assu.
mem as proporc;óes de verdadeiras loas ao filho de Ulm, culmi .. 
nando por declarar que sua memória deveria ser homenageada 
entre os mais dignos heróis da época.652 Náo é difícil descobrir ... 
se a causa de conceito tao diverso: Federmann teve sorte. Com 
ele, deu ... se início a pesca de pérolas no cabo da Vela, e foi ele 
quem encontrou o caminho da Venezuela ao Reino dos Chibchas, 
ao passo que a má sorte de Ehinger e Hohermuth os desviou dos 
umbrais do reino das esmeraldas. 653 nxito e lucro constituíam 
a escala pela qual os conquistadores daquele tempo avaliavam os 
seus homens: ao f elizardo tu do se perdoava, sobretudo num caso 
como este, em que os lucros do infiel servidor da Casa W elser 
náo iam beneficiar os odiados estrangeiros, mas o próprio Fe ... 
dermann e tamhém os soldados e colonos espanhóis: aos infor .. 
tunados, porém, os conquistadores imputavam até o mau trato aos 
indígenas. 

650 . Castellanos: Eleg., p. 186, estr. 15; p. 222, estr. 9-11 ; o. 223. 
. estr. 3 e 5. Aguado: Ven., 1, 220 e 1, 753-754, Bastidas. Simón, 1, 166. 

651. Aguado: S anta Marta, 1, 358-359, 365: "hombre de pundonor y 
amigo de cumplir su palabra"; p. 366-368, 370, 371, 374. 

652 . Oviedo y Baftos, I, 80-81, 90, 131, 137. 

653. Aguado: Ven., I, 1'48-149. Julian: Perla, p . 27-28. 

/ 
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Philipp von Hutten foi um fidalgo justo, discreto, inteligente 
e corajoso. Em espírito realizador e coragem, podia competir 
com os conquistadores espanhóis, mas superava.-os por ter a leal
dade dos alemáes. Excelente militar, comandante enérgico e va-
1oroso, favorito de seus soldados, conseguiu opiniáo favorável 
mesmo do xenófobo Oviedo y Baños, que diz ter sido ele, entre 
todos os capitáes que atuaram nas Indias Ocidentais, o que menos 
manchou de sangue sua espada. 654 Ao regressar de sua expe
di<;áo, urna das maiores da penetrac;ao espanhola na América, 
sua credulidade e confianc;a fizeram-no cair nas maos do espanhol 
Joáo de Carvajal, que, sem qualquer motivo ou prévia acusac;áo, 
mandou serrar ... Jhe a cabec;a com uma faca cega, fazendo o mesmo 
a seu companheiro alemáo, Bartholomaus Welser. ~ste foi o fim 
dos W elsers na América do Sul. O crime foi profundamente 
lamentado pelos espanhóis honestos e sentido como ignomínia e 
desdouro, mas, a nao ser Carvajal, que sofreu a merecida pena 
de morte, seus cúmplices escaparam impunes ou receberam castigos 
leves, embora muito contra á vontade do imperador e do Co~ ... 
selho das Indias. 655 

\ 

De Bartholomaus W el ser só sabemos que tinha fama de 
_corajoso e que era "um jovem e compreensivo camarada" .656 

O s documentos e conceitos dos próprios espanhóis revelam. 
assim, terem sido todos os funcionários dos W elsers, todos os 
alemáes em posic;ao preeminente na Venezuela. homens respeitá
veis, irrepreensiveis, aos quais nao atinge a pecha de qualquer 
infamia. Os delitos de que sáo acusados·, isto é. de maltratar os 
silvícolas, acham-se perfeitamente enquadrados nos hábitos e na 
técnica da conquista espanhola. ~ste juízo dos espanhóis também 

654. Castellanos: Eleg., p. 186. estr. 13; 216. estr. 8: 219. estr. 5: 
226, estr. 15-16. Simón, l. 197, 220. Herrera, Déc. VII, p. 23611: "Felipe de 
liten. Ale.man. Persona bien acostumbrada i de buenos deseos"; p. 2391: 
.. ... porque Felipe de liten era amado de Soldados. i govemaba bien, i 
dulcemente". F . Ratzel em A llgemeine deutsche Biographie, vol. XIII ( 1881) , 
p. 463-464. Oviedo y Baños, 1, 149, 190: "Ningún capitán de cuantos 
militaron en las Indias ensangrentó menos la espada, pues habiendo atra
vesado más provincias que otro alguno en el dilatado viaje de cuatro afios. 
sólo movió su moderación la guerra cuando no halló otro remedio para 
conseguir la paz". 

655 . Oviedo y Baños, I, 189. Castellanos. que náo chama de canto, 
mas de llanto o segundo canto da 3' Elegía da 2' parte, p. 235, estr. 5; p . 
237, estr. 20 até p. 238, estr. 3; p. 238, estr. 7; p. 239, estr. 3. Col. Document. 
l~édit. Arch. lnd., V, 520. 

656. CasteUanos, loe. cit., p. 216, estr. 8; p . 219, estr. 5; p. 227, estr. I. 

19 
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se estende a Federmann, que apresentava grande afinidade com 
os conquistadores, cuja índole estes compreendiam, de cuja bon .. 
radez, porém, seus superiores em Augsburgo e seus patrícios che .. 
garam a duvidar. No entanto, a opiniáo dos mesmos cronistas 
é desfavorável a maioria dos oficiais e funcionários espanhóis 
que atuaram na Venezuela juntamente com os W elsers ou logo 
depois deles. Entre eles figuram: Francisco Velasco, logo abaixo 
do Governador Hohermuth, substituto deste no comando, que 
instigava os homens a sedi<;áo contra o comandante e que, se ... 
gundo a opiniáo de Herrera, teria merecido que Hohermuth, de .. 
masiadamente brando, lhe tivesse cortado a cabec;;a; Pedro de 
Limpias, um dos piores camiceiros de indios na Venezuela, que 
se rebelou por duas vezes contra Philipp von Hutten; Diego de 
Boiza, substituto do Bispo Bastidas, que fez as vezes do gover
nador, quando este se ausentou em sua viagem de explorac;;áo e 
que, por seus crimes, teve de fugir para Honduras; os alcaides 
Bemardino Manso e Joáo de Bonilha, que geriram a Colonia em 
condic;;óes análogas durante a ausencia do governador dos W elsers, 
abrigados também a fugir por causa das injustic;;as e crimes come
tidos; o já mencionado Joao de Carvajal, grande criminoso, espécie 
de Lope de Aguirre, que mais tarde apareceu na Venezuela. Sob 
a jurisdic;;áo de Navarro, juez de residencia, de Hohermuth, a 
ambic;;áo, as disputas e a má gestáo dos funcionários espanhóis 
levaram os soldados, da mesma nacionalidade, revoltados contra 
tal administrac;;áo, aos mais infames tumultos e m~tins. As revol
tas tornaram .. se vitoriosas em conseqüencia da inépcia e covardia 
do mais alto funcionário, Navarro.657 Quando o Bispo Rodrigo 
de Bastidas, encarregado pela audiencia de Sao Domingos de 
govemar a Venezuela du.rante um interregno na sucessáo dos 
govemadores dos w elsers, nao tinha dinheiro para pagar o 
aluguel e o frete dos navios que lhe traziam homens e merca .. 
dorias. mandava Pedro de Limpias cac;;ar escravos em grande 
escala na laguna de Maracaibo. O experiente baqueano e ca
c;;ador de gentíos, de fato, capturou mais de quinhentos indios, 
entre homens e mulheres, carregando ... os a Coro, onde os entregou 
ao bispo-governador. gste mandou marcá-los com ferrete em 
brasa, embarcando-os para Sao Domingos, onde os vengeu como 
escravos e onde todos morreram. 658 

657. Herrera, Déc. V, p. 211; Déc. Vil, p. 236, 237, 238·239; Déc. VI, 
p. 118-119; Déc. VIII, p. 44--45. 

658. Aguado: Ven., l; 265·266: "Limpias las entrego al Obispo, el 
qual mas como mer~enario que como pastor, las mando marcar o herrar por 
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O domínio dos W elsers, efetivamente, chegou ao fim com 
a morte de Hutten. Seguiu .. se a administrac;;áo espanhola, com 
Peres de Tolosa como primeiro governador. O trabalho dos 
W elsers, conforme foi exposto, enquadrava-se perfeitamente nos 
métodos espanhóis de conquista; sua tropa, comandada por um 
alemáo, compunha-se, quase exclusivamente, de oficiais e solda .. 
dos espanhóis. Seguiu .. se o primeiro empreendimento de Tolosa, 
dirigido por seu irmao, Alonso Peres de Tolosa, cuja expedic;;ao, 
partindo de Tocuio, depois de contornar quase toda a cordilheira 
de Mérida, voltou, pelo mesmo caminho, ao ponto de partida. 
Possuímos boa descri~áo, a de Aguado, coligida por Simon, da 
qual ressalta com suficiente clareza o cunho do cometimento. 
Náo é possível que uma só expedic;;áo dos Welsers tenha feito, 
em qualquer parte, piores devastac;;oes do que a de Peres de Tolosa 
e seus espanhóis. Certo é que nem Aguado nem outro cronista, 
falando das incursoes dos W elsers; narra tao ininterrupta série 
de violencias, atrocidades e rapinagem em grande escala, como 
faz Aguado, referindo--se a expedic;;áo de Tolosa.659 lsso é muito 
significativo, pois, nos casos em que deveria relatar as crueldades 
dos caudilhos espanhóis e seus soldados, aquele cronista silencia, 
ou faz veladas críticas, através de imprecisas alus6es. Nota .. se 
que, além do mais, em tais passagens, o lápis de um censor andou 
riscando trechos inteiros. Por exemplo, nas páginas em que se 
narra a maneira pela qual, após a época dos W elsers, em solo 
venezuelano, por ordem de Joáo Rodrigues Juarez, prisioneir~~ 
de guerra, tomados ao acaso, eram cravejados de setas ou estra
~alhados vivos e devorados por caes, como vingan~a pela perqa 
de um cavalo ou ferimento de alguns soldados. Fala.-se ainda 
em outras barbaridades. Seguem-se vinte e sete linhas destruídas 
pelo censor. Uma carta do hispo de Coro, Jerónimo Balhesteros, 
ao imperador, datada de 20 de outubro de 1550, últimos tempos 
da administra~ao W elser, está cheia de queixas e acusa~óes, mas 
só contra espanhóis, religiosos e leigos, nao contra alemaes, dos 
quais nenhum é, em absoluto, mencionado.660 

esclabos, Y embarcandolas en los nabios, fueron llevados en perpetua y mise· 
rabie cavtibidad (p. 266) a Santo Domingo, donde todos pere~ieron". 

659. Aguado: Ven., l.. 337 .359, 

660. Aguado: Santa Marta, II. 208·210, 223. 237 e ss., 412, 413, 473· 
475. Id., Venezuela, I. 773·803. Las Casas: Hist., V. 230, que aí nada diz 
acerca de alemanes e Bélzares, nem a éles se refere: "las maldades tiránicas 
de los españoles que fueron á poblar ó despoblar á Venezuela". O que os 
espanhóis fizeram sofrer aos indios da Venezuela, tortura dos homens para 
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A tarefa da historiografia nao é julgar, nem é objetivo deste 
livro acusar ou defender. Sua finalidade é explicar corretamente 
o caráter da conquista e penetra~ao da América pelos europeus, 
tantas vezes mal interpretado ou deturpado, e, no caso presente. 
definir o cunho da conquista na Venezuela. J á foi descrito no 
primeiro volume como se deu o choque entre os conquistadores 
esppnhóis. que invadiram o País, e a popula~áo nativa. A exa
tidáo da narrativa e das opinióes expostas sobre todas as zonas 
de coloniza~ao espanhola na América poderia ser corroborada 
pela citac;áo de dúzias de exemplos tirados das velhas cronicas e 
colec;óes de documentos. O que acabamos de dizer a respeito 
dos alemáes, dos espanhóis e dos silvícolas da Venezuela, assim 
como das suas relac;óes recíprocas, ao tempo da conquista, será 
ainda confirmado e esclarecido, fazendo-se ligeira alusáo a con ... 
dic;óes identicas reinantes nas Provincias vizinhas, Santa Marta 
.é Nova Granada. que. no tempo e no espac;o, se desenvolveram 
paralelamente a Venezuela. _ 

Horrorizado e desgostoso com os métodos guerreiros. com o 
bárbaro tratamento dado aos indígenas e com tudo o que pre ... 
senciou ou de que teve de participar em Santa Marta e no Novo 
Reino de Granada. J oáo de c ·astelhanos, já idoso, r~colheu-se a 
um convento como pobre pecador, para. como ele diz, chorar os 
anos tao mal empregados (llorar el tiempo mal gastado) .661 Pro
fanavam-se as sepulturas dos nativos, pilh~vam-se os ~adáveres 
a procura de ouro e esmeraldas. Empregavam ... se suplicios para 
extorquir informac;óes sobre a existencia de ouro. Os espanhóis 
da época da conquista viviam exclusivamente do trabalho dos 
indios e do ouro que lhes roubavam. Os soldados náo se con
Jormavam, enquanto náo tivessem sob seu domínio indios que os 
sustentassem. Quando urna povoac;áo (pueblo) se aniquilava e 
os habitantes eram abrigados a abandonar suas imediac;óes, a vila 
que ressurgia com os invasores se extinguia de novo, pois "~s 
espanhóis nao cavam, nem aram, nem tem outro sustento ou me10 
de ir para diante além do que os indios lhes dáo" . Sua avidez 
por ouro (gran auaricia y codicia de llegar a sacar oro) leva va-os 
a mais requintada crueldade contra os infelizes filhos da terra, 

extorquir ouro e viola~ao das mulheres, e.les m.esmos, suas mulheres e. filio: 
víeram a sofrer mais tarde as maos dos fhbuste1ros. A. O. Exquemelin. d 
Americaensche Zee-Roovers ( t' Amsterdam, 1678) , p. 58, 88, 136. Tra · 
francesa de 1688: 11. 61. 62 (III. partie, chapt. V). 

661. Castellanos: Eleg., p. 193, estr. l. Id., Hist., 1, 271·272. 330·331; 
11, 84-85, 138-139, 232, 233, 325-326 e pass. 
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que náo podiam defender-se nem se ocultar, e dos quais tres 
qu~rtas partes sucumbiram miseravelmente sob a tirania dos 
algozes e chacinadores espanhóis (verdugos y carniceros) . O 
segundo Bogotá, do qual Ximenes de Quesada queria arrancar 
a for~a a indica~áo do lugar em que se achava seu tesauro. 
morreu martirizado. Hernan Peres de Quesada, irmao de Xi
menes. decapitou. pessoalmente, o cacique de Tunja. 662 A tropa 
de Quesada, que. de início, enquanto ainda nao estava segura 
do exito da conquista, empreendeu a marcha pelo p1analto de 
Bogotá de modo muito ordeiro e disciplinado, foi aos poucos se 
transformando num grande bando de salteadores e violadores de 
túmulos. cada um tratando de escamotear para si o maior quinháo 
possível da presa. Mais do que todos, destacava-se o general 
ou licenciado. A massa de ouro e esmeraldas que Ximenes de 
Quesada roubou e extorquiu do País foi, de fato, enorme; só o 
quinto real atingiu a quinhentas e sessenta e duas esmeraldas. 663 

As tribos litoraneas de Santa Marta até o rio De La Hacha 
foram saqueadas, homens e mulheres viram-se despojados de seus 
valiosos ornatos. Onde os espanhóis, ao chegarem, eram bem 
recebidos, tomava~-se logo mortalmente odiados. 664 Um dos 
mais desavergonhados canalhé:\.c; e extorsionários f oi Alonso Luís 
de Lugo, filho do adelantado das ilhas Canárias e governadot 
de Santa Marta, Femandes de Lugo, impelido em · seus empreen ... 
dimentos pela cupidez e por suas dívidas. Alonso Luís ~ra o 
tipo do espanhol ganancioso e depravado daquele tempo, que 
roubava simultaneamente a Coroa e seus subalternos. Governou 
de modo despótico e violento, em benefício do próprio bolso, 
acabando por fugir em um navío, com seus tesouros roubados e 
extorquidos. 665 

O tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra em Santa 
Marta e Nova Granada· foi exatamente o mesmo que já conhe ... 
cemos por informes unanimes de todos os territórios da conquista 
-espanhola. Ternos o caso do Chile, por exemplo, onde prisio ... 

662. Jímenez de la Espada: Juan de Castellanos (Madrid, 1889), P· 
89, 93. 94, 103. Caste-llanos: Historia, 1, p. XXXIV; p. 116. Aguado: 
Sant. M., I, 344-345, 394: 11, 550: "yndios de que se aprobechar"; 601..(,()4! 
"ni los españoles ca han, nie aran, ni tienen otro sustento ni aprobechamiento 
del que los yndios les dan"; 11, 674. 

663. Oviedo y Valdés: Hist., 11, 361-364, 367. Simón, 11. 198 e pass. 
664. Aguado: S. M., I, 151-152; 11, 229. 
665. Oviedo y Valdés, loe. cit., 11, 352, 374-375. Jiménez de la Espada: 

Castellanos, p. 66-78. Navarrete, 111. 451. Simón, 11, 46-55. 
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neiros eram trucidados, mortos a golpes de varas de ferro, empa
'lados vivos, tendo máos e pés decepados ou sendo mutilados de 
'outros modos. Ai, Dom Garcia Hurtado de Mendoza, certa vez, 
,mandou executar setecentos prisioneiros num só dia, e Pedro 
Vilhagra, um número ainda maior. 666 

Arrancar ou cortar maos, pés, nariz e orelhas aos prisioneiros 
de guerra, deitando-se ou nao vinagre nas horríveis feridas, e 
depois soltá-los para que se arranjassem como pudessem, era um 
hábito corrente entre os conquistadores espanhóis. Las Casas 
- unicamente citado aqui como testemunha, quando este cristao, 
verdadeiramente devoto, acrescenta a ocorrencia narrada "eu 
mesmo o vi" - assegura ter presenciado o suplicio e mutilac;ao 
de inúmeros índios, pelos modos acima mencionados (sin núme .. 
ro) .667 Como a Nova Espanha, ao norte, o Peru e o Chile, ao 
sul, 668 também as terras vizinhas aos W elsers nos proporcionam 
exemplos de tais barbaridades. 669 

Conforme dissemos, segundo o costume generalizado entre os 
conquistadores espanhóis, os prisioneiros de guerra, quando nao 
eram massacrados antes, os escravos capturados e os indios recru
tados a forc;a para o servic;o de carregadores, homens, mulheres, 
moc;os e moc;as, todos eram presos em longas correntes com co
leiras ou em longas cordas, caso faltasse aquela pec;a de equipa .. 
mento, indispensável a expedic;ao. Em Santa Marta, deu-se, certa 
vez, um caso verdadeiramente trágico: doze prisioneiros e carre
gadores presos a mesma corrente, homens e mulheres, jogaram, 
repentinamente, suas cargas ao chao e lanc;aram .. se, acorrentados 
.pelo pescoc;o, ao largo e caudaloso rio Madalena, para atravessá-lo 
a nado e reaver a preciosa liberdade. Estavam prestes a alcanc;ar 
a margem aposta, quando um enorme caimao, que ali espreitava, 
os atacou, arrastando os doze acorrentados ao fundo do rio. 
Também a monstruosidade do criado de Ehinger, que, por qua
trocentos anos, tem sido atribuida ao seu amo como crime gra
vissimo, náo constitui, absolutamente, caso isolado. Durante a 

666. Góngora Marmolejo, p. 32-33, 76, 87, 134. 
667. Las Casas: Hist., 111, 94. 

668. Mota Padilla: Historia de la Conquista etc. de la Nueva..Galicis 
(México, 1870), p. 136. Valverde em Helps, loe. cit., IV, 58: Femando 
Pizarro: " .. . y, en la pla~a della, cortaron las manos derechas á quatro
cientos que se trujeron presos, embiando-los al Inga". Góngora Marmolejo. 
p. 127. 

669. Castellanos: Hist., l, 296-297, 353. Aguado: S. M., 1, 420, 664-
665, Amarraram-lhes ao pesco~o as máos cortadas, e assim foram soltos. · 
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marcha de Francisco Pizarra em direc;áo a Cusco, contra Almagro, 
muitos prisioneiros acorrentados, exaustos-, foram decapitados, para 
poderem ser afastados da cadeia sem perda de tempo. O criado 
de Ehinger náo teria sido o inventor desse costume, comum na 
conquista espanhola. 

Na América do Norte, basta citar, como exemplo, Fernando 
de Soto, que arrastava consigo, em longas filas, seus carregadores 
recrutados a for~a e índios de servi~o ( tamemes~ indios de ser
vicio) , acorrentados com coleiras ao pescoc;o (colleras y cadenas) . 
O mesmo já acontecia, em 1515, no istmo, sob Gaspar de Morales, 
e, alquns anos mais tarde, sob Nuño de Guzman e seus oficiais, 
em Mechuacan. Era um hábito dos portugueses no comérdo 
africano de escravos. O exemplo de Lope de Aguirre, que perdeu 
a vida em Barquisimeto, mostra, da mesma forma, como os con
quistadores tratavam seus carregadores recrutados a for~a e "índios 
amigos". Numa ilha do baixo Amazonas, na zona de preamar e 
baixa-mar. abandonou mais de cem indios, homens e mulheres, 
todos batizados na religiáo cristá, arrastados do Peru como turma 
de servi~o. deixando-os sem armas nem meios para sobreviverem, 
porque dali por diante, constituiriam apenas um fardo a mais. 
Os espanhóis náo tinham a menor dúvida quanto a sorte dos 
infelizes·: os tacapes e as panelas dos indí~enas ou a morte, em 
pouco tempo, por inani~áo e moléstias, naquele clima quent~ e 
úmido. Como diz Alexandre de Humboldt, a carta aue este 
Aquirre enviou de Nova Valéncia, na Venezuela. ao Rei Dom 
Filipe, conservada .até nossos dias, pinta, com assustadora fide
lidade, os costumes da soldadesca espanhola na América. no 
século XVI. 670 

Também náo faltou em Santa Marta e Nova Granada a 
empalac;áo dos orisioneiros de s:ruerra vivos. Possuímos descri
~oes de cenas horripilantes desse suplicio, praticado pelos espa
nhóis. Houve um caso em que a estaca na qual estava espetado 
um valente prisioneiro de guerra caiu com grande estrondo. O 

670 · A~mado: Sanfa Marta, I, 425. Simón, I, 108. 130. Oviedo y 
Valdés, llI, 62. Cieza de León: Guerra de las Salinas (Madrid, 1877), p. 
~8-59, os que caíam de fadiga presos pelo oesco~o a longa correnteo: 

· . . viéndolos caidos, por no pararse á sacar de la cadena a los que en ella 
entraban para echarles fuera, algunos los cortaban las cabezas con poco 
temor de Dios; des ta suerte fueron mortos muchos indios'". Rodri~o Ranjel 
em Oviedo y Valdés: Hist., I, 563. Col. Doc. lnédit. Arch. lnd .. 11, 350. Col. 
lcazbalceta. II, 255-257, 259. Aguado: Venezuela·. II. 407. Simón, I, 290. 
Oviedo y Bafios. I, 323-328. A . von Humboldt: Voyage, V, 234. 
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homem escapou e, apesar dos tremendos ferimentos, nao· mais foi 
possível · pegá-lo.671 

As monstruosidades de Ovando e Alvarado fizeram escol~ 
entre os conquistadores, e seus ensinamentos também nao foram 
infrt.ltíferos para Georg Hohermuth, para desdouro deste. O ato 
de atrair, por meio de ardis e promessas, o maior número possível 
de silvícolas ao interior de urna grande casa, fechar as portas. 
para depois arrastá-los ao cativeiro, ou entáo matá-los a~ ferro e 
f~go, serviu de . modelo a muitos, entre os quais a García · de 
Are.e, subc:hefe de Pedro de Ursua. 2ste último achava perf ~i· 
·tamente correto e condizente com a honra· de um soldado espanhol 
eliminar. seja por meio de perjúrio 0u traic;áo, seja por envene
na'mento, os inimigos que nao conseguiam dominar• em luta 
honesta. 672 

·· Nos vales do Cauca e dó alto Madalena repetiranÍ-se · as 
cenas ocorrielas nas outras regioes . do que mais tarde seria o 

·Reinó de . Nova Granadt.i. Ali, mais do que nfnguem, Sebastláo 
de Benalcazar, seüs espanhóis bárbaros, seus alia.dos canibais 
(indios amigos) e seus caes de cac;a (perros · de a jÚd_a) · percor
reram os · va:les, queimando é assassinando. · Na P'rovíncia de 
Arma, os caciques peditani a paz: mas os · bandos de Benalcazar 
depredaram as sepulturas dos indígenas, para devassá-las eni 
busca de ouro, enforcaram· homens e mulheres em massa nas 
árvores. Certa vez, · enfbrcaram' tanfos, que a arvore se quéorou 
sob ·o · peso dos · cadáveres dependurados. Cometerain vilezas d'a 
espécie que "nao -seria nada fáéil narrar". .Ttido isso e mtiitó 
mais ainda nos canta Cieza de León; fiel e patriota, que fof tés
temunha ocular. 673 As barbaridades de Benalcazar e seus discí;.. 

.67·1. Aguado: S. M., '1, 664~665; 11; 564, 662--663: "lo mando enpalar 
metiendole . vn agudo, palo por el sieso, muerte ~ierto crue-lissima y que entre 
cristianos no se devia de vsar por no ymitar en ella la crueldad . de los 
turcos, que primero la ynbentaron", 11, 748. Castellanos: Hist., 11, f47~248: . ' • 

"y á las manos hubieron uno vivo 
que se empaló, y á cabo de gran rato 
el palo se cayó de mal hincado, 
dando terrible golpe con el cuerpo; 
el cual se desasió deste suplicio 
cuando creyeron todos estar muerto," etc. 

672. Aguado: Venezuela., 11. 210, 218, 219, 221, 223-225, 256-257, 273, 
336-337. 

673. Cieza de León: La Guerra de Quito em l-listoriadores de Indias. 
t. 11 (Madrid, 1909), p. 104, 105, 116, 158, 159. 
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pulos nos vales do Cauca e do Madalena foram tao espantosas, 
que até na versao impressa da Brevísima Relación do Bispo Las 
Casas foram atenuadas. Vieram, porém, a público no texto re
centemente encontrado e agora impresso.674 No vale do Cauca, 
era muito comum o suplicio de caciques na fogueira, o que Las 
Casas, como anuncia solenemente, tantas vezes viu com O's pró
prios olhos, nas Indias Ocidentais. O subchefe de Benalcazar, 
Gomes Fernandes, sem qualquer razao, ou por motivos insigtdfi ... 
cantes, mandou queimar vivos diversos caciques. Do mesmo modo 
procedia o Marechal Jorge Robledo, mais tarde executado · por 
Benalcazar e devorado pelos índios.675 De Cartagena para o 
norte e do Peru para o sul, todo o magnífico vale do Cauca, 
entáo florescente, foi incendiado e destruido. O bando de Va
dilho, que conhecemos do vale de Upar, ao passar, pendurava 
homens e mulheres pelos cabelos. Cieza de León,' que tom~u 
parte em tud0 aquilo, nao quis silenciar totalmente sobre o 'que 
vira, embora omitisse as coisas piores. 676 . 

Através das narrativas e . relatórios dos contemporaneos, e 
participantes da ac;ao, que constituem ~ de certo modo, a literatura 
clássi~a da conquista, conhecemos o tempetamento dos conq_ui~
tadores espanhóis e os insti,ntos e impulsos que, em primeiro lugar,, 
os impeliram, levando-os as suas rea~iza~óes. Devemos citar aq!-li 
o oficio, de 4 de jun;ho de 1516, dos quatorze frades , dominicanos 
ao ministro de Chevres, nq qua! expóem como os espanhóis inter
pretavam a sua própria: posi~ao perante os indígenas:677 a C<?~
fissao do maior dos conquistadores, Fernando Cortes. que ,. ~s ... 
crevia ao imperador, dizendo ser o desejo de todos ou da mai<;>,ria 

674. Fabié: Vida, loe. cit., t . LXX, p. 290-291; t. LXXI. p. 181~199. 

675. Las Casas, loe. cit., II, 145; Ill, 94, 96. Cieza de León: Chupas; 
p . 16, 39. 

676. Cieza de León: Salinas. p. 400-401. Id .• Chrónica (Vedia), 11, 
3701. Id., Chupas, p. 339: A devastac;áo no Nóyo Reino de Gra~!lda: 
..... desde Quito hasta Cartago pregúntele a Belalcázar los qu~ hallo, Y 
quieran saber de mí los que agora hay1 ya tampoco ha quedado indio n~: 
guno, pues en pueblo que babia diez mil ·indios no hallarán agora nenguno • 
" ••• en el Nuevo Reino de Granada y en Popayan se han hecho cosas ~an 
crueles, que yo mesmo quiero pasar por ellas .... 

677. Col. Doc. lnédi. Arch. lnd., VII, 401, como os espanhóis encaravam 
" od' · d"ferentemente a sua posi~áo perante os indios; ~ensavam q~e P 1an 1~ 1 • é 

matarlos, cautivarlos, tomarles sus tierras, posesiones Y señor~os e_ cosas. . 
dello. ninguna consciencia se hacia", " . . . metíanse entrellos, robandolos ~ 
desposeyéndolos de cuanto tenian, tomándol~ sus propias mugeres é hijas, .~ 
matando dellos cuantos querían, no para mas de para probar sus espadas · 
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dos espanhóis nas colonias saquear completamente uma reg1ao, 
para, em seguida, ir a outra e fazer o mesmo; a carta do tesoureiro 
de Santa Marta, de 26 de maio de 1535, ao lmperador Dom 
Carlos, da qual sobressai nitidamente a sede de ouro dos conquis
tadores, sua avidez que por nada recuava;678 e, finalmente, os 
escritos de Cieza de León, de cu jo patriotismo ninguém pode 
duvidar e que ninguém pode acusar de mentiras e exagero. Os 
espanhóis de Francisco Pizarro percorriam, isolados ou em bandos, 
todo o País, tiravam aos habitantes as lhamas e todo e qualquer 
objeto de valor, empregavam o suplicio do enforcamento e da 
fogueira, enterravam e queimavam indios vivos ou f aziam-nos 
estra<;alhar por cáes, após arrancar ... Jhes os segredos dos escon ... 
derijos de lhamas e de ouro. Tomavam aos príncipes, aos curacas, 
e aos homens comuns todas as mulheres mo<;as e bonitas. As 
índias raptadas e violentadas eram postas em correntes e condu· ... 
zidas aos haréns. Os maridos ou pais que as reclamavam eram 
espancados ou sumariamente massacrados. Francisco Pizarro to
lerava tudo aquilo e nao atendia a queixas de ninguém. Os 
indígenas eram verdadeiros animais selvagens, ca<;ados pelos es ... 
panhóis, que, sem mais nem menos, se apossavam de todas as 
índias bonitas, palla ou ñusta, esposa de curaca ou mo<;a do povo, 
fazendo ... as suas concubinas. Uma faixa de dez a quinze quilo ... 
metros de largura, saqueada, .devastada e de.serta, assinalava, 
numa regiao mais ou menos transitável e habitada, a marcha de 
uma divisáo de conquistadores, habitualmente mal abastecida, de ... 
pendente da pilhagem do território percorrido.679 As injusti<;as, 
crueldades e delitos de toda espécie, cometidos contra os indios, 
como fenómeno secundário das entradas para pacificar e poblar, 
tinham-se generalizado de tal maneira, em todos os pontos da 
coloniza<;ao espanhola da América, que sacerdotes piedosos e de ... 
votos, - pois os havia, apesar da desmoraliza<;áo reinante também 
no clero - , por principio, consideravam num estado permanente 
de crime todo participante das conquistas, recusando ... lhes sumaria
mente a conf is sao e absolvi<;áo. 680 

678. Loe. cit., t. V ( 1866), p. 559-560: " .. . porque todos ó los mas 
tienen pensamientos de se haber con estas tierras, como se han habido con 
Jas islas que antes se poblaron, que es esquilmarlas y destruirlas, y despues 
dejarlas (p. 560). Aguado: Venezuela, 11, 90-94. 

679. Cieza de León: Salinas, p. 422-423. Id., Chupas, p. 338. Enrí
quez de Guzmán: Libro de la Vida em Col. Docum. lnédit. Hist. España, 
t. LXXXV ( 1886) , p . 208. 

680. Aguado: Santa Marta, 1, 773-774. 
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Os conquistadores trataram as Provincias da Venezuela, 
Santa Marta e Cartagena como pra<;a tomada de assalto. Suas 
vilanias para com os indígenas desses países sao indescritíveis. 
Devem, todavía, ler a seu respeito aqueles que se obstinam em 
ver os alemáes da Venezuela sob o prisma tradicional, se nao 

d d h d ·- . 681 querem arriscar ... se a per er o nome e omens e c1enc1a. 
Verao, entáo, o quanto é injustificado apresentar o grande e 
glorioso episódio dos W elsers na Venezuela como um capítulo 
sombrio da conquista e penetra<;áo da América pelos espanhóis, 
conforme tem sido feito repetidamente no decorrer de quatro
centos anos. 

681. Fr. Matías Ruiz Blanco: Conversión en Piritu (Madrid, 1892) • 
p. 52-53. 
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CAPITULO VI 

OS IROQUESES 

Nossa narrativa passa a América do Norte. Mencionaremos, 
em primeiro Jugar, os Iroqueses, - ou a Liga das Cinco Na<;óes 
- que influenciaram, de maneira decisiva, a penetra<;áo, tomada 
de posse e co]oniza<;áo do País pelos europeus. 

Excetuando os pavos semicivilizados do México, da América 
Central, do Reino dos Incas e dos planaltos de Quito e Bogotá, 
os lroq~eses, com sua organiza<;áo política e socia], ocupavam. 
entre todos os pavos da América, o nivel mais elevado e a todos 
superavam pelo altaneiro espirito político e pelos sucessos guer
reiros. Quando a Fran<;a e a Inglaterra lutavam pela hegemonía 
na América do Norte, eles conseguiram, gra<;as a sua capacidade 
a aos seus ~eitos, tornar-se o fiel da balan<;a, galgando a posi<;áo 
de valiosos aliados, que as duas partes em luta viviam empenhadas 
em reqüestar. N um período de duzentos anos, no decorrer do 
qual centenas de outros povos indígenas, levados de roldáo pela 
maré da civiliza<;áo européia, desapareceram, conseguiram eles 
man ter sua independencia po1ítica e seu poder, a ponto de cons
tituírem considerável obstáculo ao fortalecimento e expansáo da 
Nova Fran<;a e refor<;o decisivo para a Inglaterra em sua vitória 
final. O longo período de tranqüilidade, de 1682 a 1755, náo 
foi obtido para a Provincia da Pensilvania pelos táo enaltecidos 
tratados de Penn· com os Delawares, mas sim pelos Iroqueses. 
Aquela trégua náo resultava dos tratados de paz sem o apoio · de 
armas, mas fora conseguida gra<;as aos tomahawks das belicosas 
Cinco Na<;0es. que haviam tomado os machados de guerra aos 
D~lawares. transformando-os em "mulheres", e que, fazendo-se 
aliados sempre fiéis dos ingleses. mantinham submissas aquelas tri
bos. 682 O Estado de Nova Iorque e com ele os Estados Unidos 

682. C. Colden: The History of the Five lndian Nations of Canada. 
com ap~ndice Papers, 2• edit. ( London, 1750) ; Papers, p. 78-80: O discurso 
de Canassatego, 1742: " . .. We conquered you, we made Women of you; 
you know you are W ornen .. . 

' 
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devem igualmente seu atual limite setentrional as Cinco Na<;óes. 
Sem e]as, toda a hacia do Sao Louren~o estaria situada no atual 
Canadá. A neutralidade da Liga Iroquesa na guerra de Pontiac 
também nao pode ser demais encarecida. Se. naquele tempo, os 
Iroqueses tivessem aderido a idéia de lutar pela ra<;a americana 
contra o europeu invasor, a penetra<;áo e coloniza~áo do Oeste 
Médio só se teria dado muitos anos depois, e, provavelmente, 
também a revolu<;áo e a guerra civil entre patriotas e realistas só 
bem mais tarde teria sido deflagrada. 683 

J amais os Iroqueses se consideraram vassalos da Inglaterra 
ou da Fran<;a e muito menos se declararam como tal. 684 

A Liga dos Iroqueses era conhecida pelos ingleses da época 
colonial como As Cinco Na~óes ou Os Cinco Cantóes Indígenas 
( The Five Nations. The Five lndian Cantons) ou, ainda, sim
plesmente, como Os Confederados ( The Confedera.tes). Após a 
inclusáo dos Tuscaroras na Liga. por volta de 1722, foi chamada 
As Seis Naf{>es"68S Os franceses, desde os dias de Champlain, 
chamavam esses indígenas lroquais (Hiroquois~ Irocois, Yroquois. 
Y rocois e semelhantes) , termo que acabou sendo adotado pelos 
ingleses, pelos ang}o ... americanos e .pela literatura universal. 686 

Entre os holandeses, eram conhecidos por Maquas (Mackwaas. 
M ahakuase e semelhantes) . Os Delawares · denominavam,-nos 
M engwe, nome adotado tamhém pelos britanicos e suecos daque
Ia zona, ao passo que o termo Mingo, mundialmente famoso, atra
vés dos romances de Cooper. design~va, principalmente, compo
nentes des]ocados da alian<;a iroqqesa, fixados no vaJe do alto 
Ohio, sobretudo os Sene<:as, os Minquas (Minquaes. Minckquas, 
Mincquaas e seme]hant~s) e os Susquehannocks ( Conestogas) . 687 

683. Stone: The Life and Times of Sir William Johnson, Bart. (Albany; 
N . Y., 1865), 11. 193. 

684. Loe. cit., 11. 228. 

685. De Witt Clinton: The lroquois em Campbell: The Life and 
Writings of De Witt Clinton (New York, 1849), p . 210. Documents rela
tive to the Colonial History of the State of N ew-York (Albany, N . Y., 
1853-1881) , V (1855), p . 252, 713. 

686. Oeuvres de Champlain, loe. cit., l. 73; ll, 1030, 1031. Relatiom 
des Jésuites (Québec, 1858). 1632. p. 14; 1645, p. 2; 1647, p. 31. 

687. Heckewelder: History, Manners, and Customs of the lndian 
Nations (Philadelphia, 1876). p. XXIV. Doc. Col. Hist. St. of N. Y ., XII 
( 1877). p. 197, 308t 315, 321; XIII ( 1881) p . 95, 164. 181. 184. J. G. Shea 
em Alsop: A Chwracter of the Province of Margland (New York, 1869. 
W. Gowan), p. 117 e ss. 

• 
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Entre os Algonquinos do Oeste, os Iroqueses, habitualmente, eram 
conhecidos pelo nome de N adowa ( N ottoway) , emibora este nome 
também fosse empregado para indicar tribos inimigas pertencentes 
a outras famílias lingüísticas. 688 Por Tmdamans ( Toudamans, 
Tondamans ), a respeito dos quais falaram a Cartier, os habitantes 
de Hochelaga, certamente, entendiam tribos iroquesas que mais 
tarde se uniram a Liga, ou, sobretudo, os Senecas. 689 De manei
ra análoga, os indios da Virgínia chamavam Massawomekes as 
tribos iroquesas, quando a Liga já existia. 690 

Sob o nome de Massawomekes (Massawomacs, Massawo
mecks e semelhantes), em tomo do qual muito se tem debatido, os 
Iroqueses surgem a luz da verdadeira História, quando o Capitao 
Smith, na .extremidade setentrional da baía de ·Chesapeake, ouviu, 
pela primeira vez, f alar a seu respeito, conhecendo, ao mesmo 
tempo, o pavor que seus feitos despertavam nos Algonquinos e 
Sioux vizinhos, que tremiam só de ouvir-lhes o nome, e quando 
ele mesmo encontrou um bando desses temíveis guerreiros, cru
zando a boca da enseada, em ~ete canoas. Múltiplas pesquisas 
demonstraram que os Massawomekes, que navegavam em dois 
tipos diferentes de canoas, pertenciam a diversas ramificac;óes da 
Liga dos Iroqueses, entao já existente. Provavelmente, os in
dígenas vistos por Smith eram Senecas ou outros componentes 
ocidentais da Liga, e os Herecheenes ( H ereckeenes) , citados ao 
mesmo tempo, talvez designassem apenas os Mohawks ou outro~ 
membros da divisáo oriental das Cinco Nac;óes, embora nao seja 
absolutamente certo que o termo Herecheene tenha, como o Hi
rocois, origem setentrional. 691 

688 . H. R. Schookraft : Personal Memoirs ( Philadelphia, 1851), p. 
446. J. Mooney: The Siouan Tribes of the East (Washington, 1894), p. 7. 

689. J. Cartier: Bref R.écit et Succincte N arration ( Paris, 1863) , fol. 
29, 59 verso. H. Hale em The Journal of the Anthropological lnstitute, vol. 
XXVI (1897), p. 223-226. 

690 . J. Smith: W orks, edit. E . Arber (Birmingham, 1884). p . 71, 72, 
114, 117-119; Map. of V irginia H. Fleet em E. D. Neill : The Found~s o1 
Maryland (Albany, 1876), p. 25-26, 31-33. 

691. A. Gallatin: A Synopsis of tht! lndian Tribes within the United 
States east of the Rocky Mountains em Archaeologia Americana, vol. 11 
(Cambridge, 1836 )', p 74. A. S. Gatschet: The Massawomekes em Tlu! 
American Antiquarian, vol. 111 (Chicago, July 1881 ), p. 321-324. Beau
champ: The lroquois Trail (Fayetteville, N. Y., 1892) , p. 100-101, 104 e 
ss. Transact. Anthrop. Soc. Washingtcm for 1879, I, 71 (Wash. 1882). Ame .. 
rican Anthropologist, vol. VII ( 1894 )", p. 174 e ss., sobretudo p. 181-183. 
Id., New Series, IX ( 1907) , p. 35, Masawoymeles. 
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Tal como os Massawomekes, o nome, as afinidades, os pri
mórdios da história da Confederac;áo Iroquesa e a época da fun
da~o da Liga foram objeto de muitas controvérsias. 

Os habitantes ribeirinhos do Sao Lourenc;o encontrados por 
Cartier, de Gaspé até Hochelaga, inclusive falavam todos o mesmo 
idioma pertencente a familia lingüística huroniano-iroquesa. No 
entanto, os indígenas encontrados por Cartier na Baie des Chaleurs 
eram muito diferentes daqueles, tanto na língua como nos modos 
de vida. Presumivelmente, as quatro palavras nos ·glossários, que 
Cuoq afirma serem algonquinas, 692 pertencem a esses aborígenes. 
Nesses habitantes ribeirinhos do Sao Lourenc;o, tentou-se, por 
um lado, ver membros ou um membro isolado da futura alianc;a 
iroquesa, o que, provavelmente, é erróneo. Outras pesquisas fa ... 
zem crer que os moradores de Stadaconé, Hochelaga e da regiio 
intermediária, Achelacy, pertencem a subfamilia dos Huronianos, 
constituindo, talvez, a tribo dos Tiontatés ou Petuns. 693 

Na história do vale do Sao Lourenc;o, há um período de mais 
de sessenta anos, do qual nada se sabe. Quando Champlain ali 
apareceu e explorou a regiao, encontrou condic;6es muito muda
das: os Huronianos haviam desaparecido, e o vale estava na posse 
dos Algonquinos~ Hoje nao se pode mais determinar se as mo
dificac;óes foram motivadas por incursóes de inimigos de Hoche
laga e Stadaconé, - os Trudamans, talvez os Senecas, Caiugas e 
Onondagas -. que teriam varrido o vale, abandonando-o, a .seguir, 
ou se os lavradores fixos recuaram ante a pressáo das tribos ca
~adoras algonquinas, fortes e guerreiras. A última hipótese é a 

692 . R.elation Originale du V oyage de ]acques Carlier au Ganada 
(Paris, .1867), p. 33-34, 37-39, 41.-42. Cartier: Bref R.écit, loe. cit., fol. 9, 
11-13. 15 e ss., 32 verso, 46 verso a 48 verso. Cuoq: Lexique de la Langue 
lroquoise (Montréal, (1882) ) , p. 183-190, [Faillon]: Histofre de la Colonie 
Fran9aise en Canada (Villemarie, 1865-1866), 1, 15, 524-533. Transad. 
Canadian lnstitute, vol. 1 (Toronto, 1891), p. 87. Parkman: The Pionttrs 
of France in the New World (Baston, 1894), p . 203, note; 208-209, note. 

693 . Perrot: Memoire sur les Moeurs, Coustumes et R.elligion des 
Sauvages de [' Amerique Septentrionale ( Leipzig et París, 1864) , p. 9-12, 165-
166. Oeuvres de Champlain, I, 391, note. H . Hale: The lroquois Book 
of R.ites (Philadelphia, 1883) , p. 10-11. Id., lndian Migrations em Beach: 
Tlu! lndian Miscellany (Albany, N . Y., 1877) , p . 238. Id., em Joum. 
Anthropol. lnst. vol. XXVI (1897), p. 223-226. E. Sarfert: Haus ~nd 
Dorf bei den Eingeborenen Nonlamerikas (Braunschweig, 1908) , p. 147, 
que, baseado na descri~Ao de Cartier das condi~6es internas da aldeia Hoche
laga, concluiu tratar-se de Iroqueses. Cartier: Rel. Orig., p. 39-40, e Bref 
Récit, fol. 24-25: eram agricultores e pescadores que nfto usavam sal. Fer
land: Cours cfHistoire du Canada1 2, édit. (Québec, 1882) , J, 25, 35. 
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mais . provável. A tradi~ao alude a longas e árduas guerras entre 
Algonquinos e Huronianos-Iroqueses, a fraqueza -destes últimos, 
enquanto ainda viviam desunidos, a forma~ao da Liga, expediente 
a que tiveram de recorrer, para compensar sua inferioridade, e do 
qual resultou seu fortalecimento. A cria~áo dessa alian~a, que 
outrcra se julgava 694 datar de período anterior, de meados do 
seculo XV, ocorre\1. provavelmente, entre 1559 e 1570 e só assµ
miu caráter definitivo nas décadas seguintes. A tradi~áo refe ... 
rente a esse acontecimento, no qual o papel principal coube ao 
herói Hiawatha, é vaga e lencdária. 695 

Ao adquirir importancia histórica,. a Liga Iroquesa dominava 
o território compreendido entre urna linha do Hudson ao lago 
Champlain, a leste, e o lago Genes, a oeste, e entre os Adiron,... 
dacks e o lago Ontário, ao norte, e os limites dos Susquehannocks. 
,ao .. suL Era urna regiáo magnífica, cujas belíss!mas florestas e 
lagos pitorescos os antigos anais das guerras iroquesas e das lutas 
coloniais entre o~ rivais europeus, as histórias de Leatherstoeking 
. de Cooper., e a história de Parkman porfiavam em aureolar cqm 
um brilho ameno e romantico, paisagens que também enc9ntramos 
de~critas nos trabalhos de Henry D. Thoreau e do Presidente 
Owight. Sobre sua posi~áo geográfica-estratégica ainda volta ... 
remos a f ala'r. Mais tarde, quando a Liga Iroquesa atingiu o 
au.ge de seu poder político, por volta de 1700, os limites do terri
tório que ela, baseada em suas vitórias e conquistas, considerava 
'seu, eram, aproximadamente, .. Kennebec, a leste, a linha lago 
Mjchigan-rio Illinois, a oeste, o rio Ottawa, ao norte, e o rio 
Cumberland, ao sul. 696 

Estabelecida definitivamente a Liga. os Iroqueses chamavam 
a si mesmo Hodénosaunee, que signific"a o povo da casa comprida. 

694. Oeuvres de. Champlain, II, 1032. R.el. des Tésuits, 1660, p. 6. 
Hale: Book of R.ites, p. 15.-16. Lescarbot: Histoire de la Nouvetle.-France. 
edit. Tross ( Paris, 1866). III, 606.-607, 665, 816, 828. Ferland, loe. cit., 1, 
35, 45.-47. Brinton: The Lenápé and their Legends (Philadelphia, 1885), 
p. 116. 

695. Hale: Book of R.ites, p. 18--38, 177.-180. Hewitt: Legend of the 
Founding of the lroquois League em Amer. Anthropol., t. V (1892), p. 131--
148. Id., Era of the Formation of the Historie League of the lroquois, ,zoc. 
cit., t. VII ( 1894), p. 61.-97. Id. em Fiftieth Annual Report Bur. Americ. 
Ethnol. 1932.-1933 (Washlngton, 1933), p. 4.-5. Beauchamp: A History of 
the New York lroquois (Albany, 1905), p. 147--154. Seaver: A Narrative 
of the Life of Mrs. M ary Jemison ( Howden, 1826), p. 72, 91. 

696. L. H. Margan: League of the Ho.-dé.-no--sau--nee, or lroquois 
(Roches ter, 1854), p. 3 7 .. s t. 
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Origina.-se este nome do tipo de habita<;áo dos povos componentes 
da Liga, que era urna cabana comprida, cujo interior se dividia 
em vários compartimentos, cada um com seu próprio fogo. a qual 
era habitada por várias famílias, aparentadas entre si. vivendo 
em uniáo fratrenaI sob o mesmo teto. 697 

A superioridade dos Iroqueses, sua poderosa posi~áo perante 
todos os povos indígenas da América do Norte e sua atitude fir
me entre potencias européias colonizadoras rivais, tudo resulta 
da concentrac;áo e fusáo de fór<;as no seio da Liga, da posi<;áe 
de seu tefritório, extremamente favorável sob o ponto de vista 
tático e estratégico, da sua combatividade bem orientada e segura, 
da audácia e energia incomparáveis com que sabiam aproveitar
se da posi~áo geográfica, manter o que conquistavam e, · ainda, 
absolver em suas fileiras a popula~áo vencida, refor<;ando assim 
a Liga, e, finalmente, nao menos da consumada habilidade diplo
mática de seu Conselho' Superior. Levaram as coisas a pol)to de 
ingleses e franceses reqüestarem a amizade e a alian~a da Liga . 
Souberam impedir, durante cento e c'inqüenta anos, que uma dessas 
duas potencias conseguisse a supremacía e lograram ser o fiet da 
balanc;a entre el.as.. Fizeram os orgulhosos franceses de Luís XIV 
confessarem, mais de urna vez, que, durante todo o século XVII, 
os Iroqueses, e náo os ingleses, eram seus mais perigosos inimi
gos na América, com os quais se esf or<;avam por obter a paz a 
qualquer pre~o. 698 

A Liga dos Iroqueses, extremamente sólida, constituía urna 
confederac;áo de cinco oligarquias, governada por um Conselho 
Superior. Comum, formado das cinco partes componentes. Cada 
urna das cinco na<;óes era unidade política independente. 699 Cin
qüenta caciques superiores ( sachems). de igual dis¡nidade, inte
gravam o Conselho Superior, que dirigía a Liga. Esta, habitual
mente, realizava suas assembléias no cantáo central. em Ononda ... 
ga. Desses sachems. nove eram mohawks, nove oneidas, qua
torze onondagas, dez caiugas e oito senecas. Mas, nas vota~óes, 
cada nac;ao tinha apenas um voto. 'asses cinqüenta postos eram 
hereditários na linha feminina. Quando vagava um lugar, elegia
se, entre candidatos de iguais direitos, a figU;ra mais indicada 

697. Margan, loe. cit., p. 40, 51. Beauchaínp: Aboriginal Use of Wood 
in New York (Albany, 1905), p. 106--107. 

698. Stone: W. Johnson, 1, 67. 'E. Salone: La Colonisation de la 
Nouvelle.-Prance (París, [ 1905)), p. 304--305, com extratos de relatórios oficiais. 

699. Morgan, loe. cit., p. 77, 93, 137, 169.-170. 

20 
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para preenéhe-lo, exercendo as mulheres grande influencia nas 
elei<;óes. Em caso de incapacidade comprovada, ou por erros 
praticados, um desses caciques superiores podia também ser de
posto e substituido por outro de seu cla, mais digno de ocupar o 
elevado cargo. Aos Tuscaroras, admitidos a Liga semente no 
século XVIII. nao foi concedido lugar entre os cinqüenta caciques 
hereditários, componentes do Conselho. Sste senado de cinqüen
ta membros hereditários, com iguais direitos, constituía a base dos 
poderes legislativo, judiciário e executivo da Liga das Cinco Na
<;óes. Ultrapassados o está dio do clá e a fase da uniáo de tribos 
de povos primitivos, os Iroqueses organizaram .... se em Estado. 100 

· No decorrer do tempo, porém, associou-se ao senado here
ditário um segundo conjunto de caciques ( chiefs ou principal 
chiefs), os seguintes na hierarquia, cujá influencia nas reunióes 
do Conselho e nas delibera~óes tomadas pela corpora~o tomou-
se um fator importante, fazendo-se sentir, aí também, o prestigio 
das mulheres. gsses cargos, náo hereditários, de número ilimita
do, foram também concedidos aos Tuscaroras. Elegiam-se os 
caciques de acórdo com seus méritos pessoais, sendo admitidos ao 
Conselho mediante observancia de certas formalidades. Nesta 
ordem figuravam os maiores chefes guerreiros e oradores, muitos 
qos quais tinham sido elevados a alta posi<;áo por seus méritos no 
campo de batalha ou no Conselho. Conhecemos vários desses 
homens, de grande renome como guerreiros, estadistas ou oradores. 
entre os quais figuram Garangula (Gran gula) - que proferiu 
f~mosa ora~ao, altiva e desafiadora, perante o Governador de La 
Barre, em La Famine - e Decanisora, outro grande orador, cujos 
tra<;os fjsionomicos, no dizer de Colden, lembravam muito Cícero. 

· A nao s~r Logan, que entre os dez caiugas ocupava o cargo here
ditário de sachem no grande Conselho, todas as personalidades 
preeminentes - estadistas, oradores e chefes guerreiros que a 
história da Liga Iroquesa menciona com destaque - pertenciam 
a essa segunda categoría de caciques. 701 

O cimento que mantinha a Liga internamente una era o sis
tema de clas, baseado na sucessáo matriarcal, cada clá com o 

700. Lx. cit., p. 62-67, 75, 88, 89, 94. Loskiel : Geschichte der Mission 
der evangelischen Brüder unter den lndianern in Nordamerika (Barby, 1789), 
p. 178-181. 

701. Margan, loe. cit., p. 70-72, 99-102. Colden, loe. cit., p. 154-156. 
159, 163. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMÉRICA P ELOS EUROPEUS 295 

mesmo totem que atravessava as cinco ( mais tarde, as seis) na~6es 
da Liga dos Iroqueses,. fazendo c~m ~ue todos os ~omens e mulhe
res dos clas se cons1derassem irmaos consangu1neos. Para o 
mohawk do Cla do Lobo, o seneca do Cla do Lobo era irmao, ao 
qual 0 ligavam os estreitos la<;os de um verdadeiro parentesco de 
sangue. A mesma afinidade havia entre o oneida do Cla da Tarta
ruga ou de qualquer outro, e o caiuga e o onondaga dos respectivos 
clas. Se na Liga tivessem ocorrido decadencia e desarmonia inte:r .... 
nas, ter .... se .... iam erguido gaviao contra gaviao, gar~a contra gar~a. 
irmao contra irmáo, irma contra irmá. Casamentos ou rela<;oes se .... 
xuais dentro dos clás que constituíam a Liga eram, por isso, con- , 
siderados incesto e crime: unioes só podiam realizar ... se f ora do 
cla. Os filhos obedeciam ao totem da máe; os herdeiros do 
homem eram os filhos de sua irmá mais velha. A influencia da 
mulher na familia e na sociedade dos Iroqueses era grande e fazia ... 
se sentir até nas reunioes do Conselho. 7o2 

A presumível superioridade económica dos Iroqueses sobre 
outras tribos e sua qualidade de lavradores, que lhes teria pro
porcionado a vantagem de permanente abundancia de alimentos 
e, por conseguinte, das provisoes indispensáveis para a guerra, 
elevando .... os acima dos povos considerados mais ou menos erran .... 
tes, nao foram, na realidade, a causa da supremacia da Liga. 
Nao resta dúvida de que os Iroqueses, hábeis e ativos, sabiam 
vencer galhardamente as dificuldades da vida e se impunham 
perante os demais povos norte-americanos, a leste do Mississípi. 
Mesmo comd deslocados, os que emigraram para território cana ... 
dense nao só conservaram o caráter de povo trabalhador, mas 
também o de povo selvagem, típico de seus ferozes antepassados, 
no que contrastaram com os Algonquinos, dos quais nunca ten ... 
taram aproximar .... se amistosamente, nem mais tarde, quando seu 
poderío se havia desvanecido. Mas, quanto a cultura material 
e a economia, a situa~ao dos Iroqueses nao era nada ou quase 
nada melhor do que a da maioria das tribos as quais faziam sentir 
a fór<;a das armas triunfantes de conquistadores. Os Iroqueses 
nao eram os únicos que, de preferenci:i, se fixavam ao solo, dedi .... 
cando .... se ao amanho da terra: também as outras tribos o faziam. 
No entanto, através dos séculas, a historiografia tem apresentado 
todos esses povos indígenas como tribos de ca~adores errantes, 

702 . Margan, loe. cit., p. 79-85. Id., Houses and House·Life of the 
American Aborigines (Washington, 1881), p. 23-41. Bacqueville de la Po
therie: Histoire de l' Amérique Septentrionale ( Paris, 1722) , l. 358-360. 
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com nivel de vida muito baixo. Apesar de se ter atribuído aos 
Iroqueses um nivel cultural um pouco mais elevado, assim como 
a tendencia de fixar-se ao solo, vendo-se nisso urna causa de 
sua preponderancia, apesar de ter a etnologia hodierna, como 
ciencia, compreendido muito bem o erro de todas aquelas idéias e 
descric;oes de tribos cac;adoras, o indio norte-americano da regiáo 
leste do Mississípi continua a viver até boje, quer em muitos 
livros e ensaios, quer na imaginac;áo do grande círculo de leitores 
cultos, quer no conceito de -muitos cientistas, exclusivan¡iente na 
figura de um cac;ador de baixo nivel cultural. Tribos nómades, 
índios andantes, como os missionários espanhóis denominaram, 
com acerto, tais povos errantes, nao existiram na América do 
Norte, a leste do Mississípi e ao sul de 44° de latitude norte, 
aproximadamente. 

O julgamento dos naturais da América do Norte por parte 
dos ingleses na época colonial e de seus sucessores e herdeiros 
de mentalidade, os anglo-americanos dos Estados Unidos, em 
tempos mais recentes, tem sido quase sempre inteiramente supe_r
ficial, sem quaisquer conhecimentos mais profundos do espirito 
indígena. Com prevenc;áo contra os indígenas, partiu-se de um 
ponto de vista parcial, nunca bem intencionado e muitas vezes 
malevolente e odioso, sobretud.o quando vindo do clero puritano 
da Nova Inglaterra. Era corrente a conversa de levar aos indios 
o evangelho de Cristo e libertá-los do jugo de satanás; mas, apesar 
dessa história e de outras semelhantes, no fundo, ~ao viam nos 
aborígenes senao urna espécie de animais selvagens um pouco 
mais elevados, incomodo obstáculo ao avan<;o do invasor branco, 
empenhado em "missáo cultural crista". !números exemplos dos 
antigos anais provam que assim era. Benjamin Trumbull - ~a:a 
citar apenas um entre muitos - , religioso da época de trans1<;;ao 
entre o período colonial e a república, já influenciado pelas dou
trinas do Dr. Edwards, nada sabia da agricultura dos naturais 
da Nova Inglaterra, que, afinal de contas, náo era fator tao d_es
prezível e insignificante. Para ele nao passavam de tribos de 
cac;adores ou pescadores que "pouco sustento tiravam da terra, 
além do que esta produzia em estado agreste". Segundo sua 
opiniao, "tinham no estio milho verde, feijáo, abóboras e os 
diversos frutos que a terra dá -espontaneamente". Tem sempre 
presente a comparac;áo entre esses donos e cultivadores da terra 
e os animais f erozes da selva. "Viviam como o u tras criaturas 
selvagens", "pareciam nem ter idéia do Sábado" e "nao fazia.:111 
grande segredo dos atos da espécie que até animais castos nao 
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costumam deixar ver abertamente ... 703 Sempre aparecem clara
mente nas concepc;oes dos ingleses e anglo-americanos a tenden
cia ou os esforc;os de apresentar a cultura dos indios, por eles 
escorra<;ados ou aniquilados, como a mais baixa possível, o que 
equivale a tentativa de achar, de certo modo, perante si mesmos 
ou em face do mundo, urna justificativa para o próprio proce
dimento. 

ldéias cbrretas a respeito da posic;ao económica dos indios 
a leste do Mississípi, tal como surgem freqiientemente nas fontes 
contemporaneas, também nas inglesas, como as exprime De Laet 
em sua grande obra e como as apresentam os franceses em várias 
ocasióes, 704 náo encontraram guarida na literatura inglesa e an
glo-americana dos séculos XVIII e XIX. No caso de homens 
sinceros e com preparo científico, como, por exemplo, ·º sueco 
Kalm, que muito subestima o nivel economico dos indígenas ori
entais, ou o excelente naturalista Nuttal, que considerou os Cho
ctaws como povo nómade, deve-se procurar a causa de seus juízos 
erróneos no fato de terem formado sua opiniao a respeito dos 
índios ainda virgens do contato com a civilizac;ao. do período das 
descobertas e da primeira penetra~áo da América, baseados nos 
indios que eles mesmos viram no seu tempo. :astes, porém, já 
tinham sido contaminados pela cultura dos brancos, que o.s· trans
formara e corrompera; eram os filhos degener.ados e pervertidos 
de honrados avoengos. Pode-se provar com documentos histó ... 

703; John M'Lean: Notes of a Twenty~Five Years' Service in the 
Hudsons Bay Territory (London, 1849). I, 29, 132 e pass. B. Trumbull: 
A Complete History of Connecticut, civil and ecclesiastical, vol. I ( Hartford, 
1797) . p. 32, 34, 35, 37, 39. Os ingleses foram levados a considera~óes 
muito semelhantes pela história da Irlanda: A Irlanda. in.tata, baseada nas 
próprias for~as, viveu do século VI ao século XII urna fase de elevada 
cultura e tornou-se o refúgio e a salva~áo da cultura para a Europa ocidental, 
quase completamente aniquilada pelas devasta~óes da época das migra~óes: 
no entanto, historiadores ingléses dos séculos posteriores, referindo-se a ésse 
r:>vo destruido pelos desmandas e violencias dos britanicos, o qualificam de 

irlandeses selvagens e nomades", de "povo bárbaro e nómade". (J. Po
komy: lrland [Gotha, 1916}, p. 23-28, 34, 47.) 

704. Johannes de Laet: Nieuwe Wereldt, ofte Baschrijvinghe van West
lndien (Leyden, 1626 )·, p. 89, 90. Dumont: Mémoires Historiques -sur la 
Louisiane ( Paris, 1753), 1, 142, incisiva contesta~áo da opiniáo entáo corrente 
acerca dos chamados Sauvages de l' Amérique, " ... que ce sont autant de 
peuples vagabonds, errans par les bois, sans maisons, ni demeures fixes ". 
Chinard salientou o juízo, correto em sua ess~ncia, que Charlevoix fez 
desses indios, do seu caráter respeitével e de seu estado cultural. L' Amé
rique et le R.eve Exotique dans la Littérature Fran~aise (París, 1913), p . 
335~337. 
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ricos que, por ocasiao da chegada dos europeus. os ' indígenas 
norte .... americanos eram mais estáveis, .sua agricultura muito mais 
extensa, comparada a da época ulterior. tendo a influencia dos 
brancas levado ªº barbarismo, a queda abrupta, em alguns luga .. 
res, do nível cultural, e, simultane.amente, a urna sensível reduc;ao 
dos campos lavrados. 7os Entre os muitos autores do século XIX 
que difundiram idéias erróneas a respeito do estado cultural dos 
indígenas norte .... americanos a leste do Mississípi e que tiveram 
e, em parte, ainda tem grande influencia, contando com vasto 
círculo de leitores, podem citar .... se os seguint~s: Lcwis H. Mor .... 
gan, - que deveria ter .... se expressado melhor - .. Macaulay, 
Seeley e Tocqueville. Quem mais contribuiu para deturpar a 
verdade e difundir erros gerais · foi, provavelmente, Alexis de 
Tocqueville. Seu famoso livro, De la D émocratie en Amérique, 
traduzido em vários idiomas, foi, por mais de duas gerac;oes, con
siderado pelo mundo científico e por um vastíssimo círculo de 
leitores a autoridade máxima, servindo de base para a instruc;áo 
nas escolas primárias e superiores dos Estados Unidos, tendo sido 
ainda urna vez reeditado na traduc;áo inglesa, em 1898. Nesse 
livro, onde aparecem misturados sem método erros e verdades, 
Tocqueville expoe, em frases que deviam ser lidas por todos, sua 
opiniáo acerca da economia e da cultura das tribos agricultoras 
e de hábitos estáveis da América do Norte, em que ele ve meras 
hordas de cac;adores errantes. Sobre o alicerce d~ssas idéias 
falsas, edifica depois suas desnorteantes especulac;oes filos6fi .... 
cas. 706 O seguinte breve ensaio tem o propósito de mostrar a 
realidade. 

705. Pehr Kalm: En R.esa til Norra America (Stockholm, 1753--1761 ), 
.III, 128-129. Nuttall : A Joumal of Trave& into the Arkansa Territory 
·(Philadelphia, 1821 ), p. 235. Desses Choctaws disse Romans, que os conhe~ 
cia: "The Choctaws may more properly be ca11ed a nation of f anners than 
any savages 1 have met with" . A Concise Natural History of Ea.st-and 
West~Florida (New York, 1776), p. 71 ~72. James Mooney: The Cheyenne 
lndians em Memoirs Amer. Anthrop. Ass., vol. 1 (Lancaster, Pa., 1907) , p. 
361, 368, 420-421; um excelente ensaiol 

706. Morgan: League, p. 55, 58 e pass. : .Os Iroqueses e todas as 
outras tribos da parte leste da América do Norte "living in the hunter 
"state", "living a hunter life", "surrouding nations. living, like the lroquois 
themselves, a hunter life". Macaulay: Hist. of Engl., loe. cit., 11, 76: North 
America . . ., then peopled only by lndian hunters". Seeley: The Expamion 
. of England ( Leipzig, 1884, Tauchnitz), p. 55 : " .. . the tribes of lndians 
which wandered over the territories of North America, which now belong 
ito the United States and the Dominion of Canada". A . de Tocqueville: De 
Ja Démocratie en Amérique (Bruxelles, 1840), 1, 45, 46; 111, 125-130, 146 e 
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~ ~este do Mississípi, Cabec;a de Vaca, que f azia parte da 
expe~1c;ao de Navaez, e~c?ntrou entre os índios vastas plantac;óes 
de milho. ~ ~randes depos1t?s do cereal. A oeste do rio, no Te .... 
xas, de 1n1c10, nada v1u; so após um dia inteiro de march · . . . B d a, no 
ac1md a, JU?to ao r10 razos, eparou com o primeiro milho, encon .. 
tra o ma1s nas margens do rio Grande, na regiáo da foz do p 
N · · , ecos. 

o prime1ro caso, e certo que o milho nao era cultivado no 1 ¡ 
d f . . 1 d oca 

on e, 01 ~isto pe os expe icionários; no segundo, possivelmente, 
~ambem nao o era. ~ó a partir dos Opatas Joras, em Chihuahua, 
ele e seus companhe1ros encontraram muitas lavouras de 'lh 
f .. - b'b E m1 o, 
eiJao e a o ?r,:=t~· stavam na zona que fazia comunicac;áo com 

o grande terr1tor10 do milho de Nova Galiza De I' rt'· ' e d 1 · a, pa 1 u o-
r?~ª o, a g.uns anos mais tarde, rumo ao norte, atingindo 0 terri .. 
torio do milho dos ~ueblos, após vencer a regiao dos desertos. 
Atravessou, em seguida, as planicies e pradarias ocidentais, tor .. 
nando a ver l~vouras de milho em Quivira, componente naque1e 
tempo, da ma1or zona produtora de milho do Leste da Amé · 
do Norte. 101 rica 

A parte meridional desse território fora pouco antes explo .. 
rad~ e dev~ssada pelos espanhóis de De Soto, que, após a tra .. 
ve~s1~ ~o. r10, encontraram sua continuac;áo na marge·m direita do 
M1ss1ss1p1, aproximadamente na regiáo <la /sland N 10 N 
1a~itud~ de 36º a 38º, a cultura do milho estendia-se ali ~elo ~eno~ 
ate ?S de longitude oeste, tendo .... se prolongado, nessa época, 
provav~l~ente, .por maiores extensoes de terra a oeste do ponto 
queb~tingi~ mais tarde, no tempo dos índios montados, quando, 
tam em ah, a lavoura diminuiu muito. 708 

pass.; ainda 1em 1931 od' b 
Estados U 'd P ia-se ver a o ra de Tocqueville re-comendada nos 
auth : m os ~om as segulntes palavras: .. continues to be one of .our most 
En : ntic works · Vide a ~sse respeito Friederici: Das puritanische Neu-
me~t~4as(H~Ó~ ª(·~·h 19~t)30, p. 100. Id. em Petermanns Mitteilungen, suple-

• c. t a, ) • p. 2.19. H . v. Holst, I, 59, nota. 

seu ~O? · lima ~esenha da história política e cultural dos Iroqueses, para 0 
Tr ~m~o razoavelmente boa, nos foi deixada por Timothy Dwight. V 
re/:ies in Ne~-England a~d New-York (London, 1823) , IV, 175-203. L~ 
26 3~n3 que dio Aluar nunez cab~a de vaca ·(Zamora, 1542) , p. 17, 22, 
M: . -. 5'. 95, H>4, 106, 108. Shea: Discover11 and Exploration of the 
CI~:s~s~rppEtVal~ey (New York, .1852)'. p. 207, trad. de A. Douay .em Le 
d ~ih ablr.ssement de la For; em 1686, La Salle encontrou planta~6es 

e mi o perto de seu forte St. Louis. Ramusio, III ( 1606) , fol. 304 E . 
Coronado em Col. Doc. lnédit. /lrch. Indias, t. 111 (1865) , p. 366 . 
. 70~. Bied~a, loe. cit., t. 111 (1865), p. 416. 418, 419, 422 - Fidalgo t 13~v~;8_ ~~~~ao do Descobrimento da Florida (Lisboa, 1844), · 85-86, 112-
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Na parte leste da América setentrional, o milho realiza o 
máximo em capacidade de aclimac;áo, reduzindo, no Canadá, seu 
ciclo vegetativo a menos de tres meses. Enquanto nas máos dos 
indígenas, ao tempo da descoberta e da colonizac;áo incipiente, a 
planta dificilmente terá ultrapassado 47° de Iatitude norte, hoje 
o limite polar de sua cultura foi deslocado até 50° de Iatitude 
norte, tendo atingido até 53°, no Saskatchevan, realizac;áo nao. 
alcanc;ada pela agricultura primitiva dos n~turais. 709 

O limite setentrional da agricultura, ao tempo das descober
tas e da primeira penetrac;áo na América do Norte, pode ser 
verificado com alguma seguranc;a pelos dados dispersos dos con
temporaneos. Tal limite é importante, tendo-se em vista o papef 
desempenhado pela populac;áo indígena durante as primeiras ten-· 
tativas de colonizac;ao empreendidas pela Fran<;a e Inglaterra 
naquelas regioes. As tribos das costas do Maine, aproximada
mente a 44° de latitude setentrional (cabo meridional da baía de 
Penobscot), e os povos que habitavam mais ao norte e a nordeste, 
os Etchemins ( Malecites) , os Souriquois ( Micmacs) , os Montag
nais e os ·Canadiens (indios do Sao Lourenc;o, da foz do ria' Sa-
guenay para baixo) , eram simples pescadores e cac;adores. Mais 
para o interior do Maine, porém, segundo dados dos aborígenes, 
mesmo nessa latitude se cultivava um pouco de milho. Os Al
gonquinos do Canadá, habitantes do Sáo Lourenc;o, eram ca~a-· 
dores e pescadores, nao lavravam os campos, tendo, entretanto, 
certo senso de economía, pois, entre outras atividades, secavam 
e defumavam as enguias apanhadas em enorme quantidade du
rante setembro, e outubro, acumulando, assim, provisóes que dura
vam até o mes de fevereiro. Náo faltam, sem dúvida, casos·. 
isolados, canhecidos através da tradic;áo, ¡que nos revelam os 
terríveis períodos de fome que assolavam as tribos nao agricul .... 
toras. De Kennebec para o sul, os indios da Nova Inglaterra, 
tanto no litoral como no interior, formavam tribos sedentárias, 
dedicando-se muito mais aos trabalhos do campo e a pesca do. 
que a cac;a, cultivando, além do milho, o feijáo, a ervilha, a abc>
bora e armazenando abundantes provisoes para o inverno. Mui
tas v~zes, tao grandes eram as colheitas de milho ensiladas, que 
podiam verrder excedentes da produc;áo a tribos cac;adoras vizi
nhas. 110 

709. A. Grisebach: Vegetation der Erde, loe. cit., 11, 236-237. 
710. Oeuvres de Champlain, I, 77, 183-184, 198, 201-203, 207. 214. 242,. 

248-249, 300, 315-317, 437, 508-511. Relat. lnéd. des Jésuites (Martin), 11, 165~ 
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Na sua grande maioria, os indios que Champlain conheceu 
no Canadá eram a um tempo lavradores e pescadores, dedicando
se também um pouco a cac;a. Entre eles contavam-se, principal
mente, as tribos algonquinas do Ottawa, os próprios Ottawas 
( Cheveux Relevés), nos quais ainda se notava a transi~ao de 
pavo cac;ador para povo agricultor, os Petuns e, sobretudo, os 
Huronianos, que se dedicavam muito a Javoura e entre os quais 

· também os homens trabalhavam no campo. Os Huronianos 
acumulavam reservas de milho para o inverno, para tres a quatro. 
anos, faziam grande e produtiva pesca, alimentando-se bem pouco 
de cac;a. Todas essas zonas eram densamente populadas. Nas 
margens do lago Huron havia apenas pouca lavoura, nas do lago 
Superior, nenhuma; mas, já as tribos das pradarias ocidentais 
contiguas cultivavam ativamente os campos. Os Nipissings pa ... 
:ecem nao se ter dedicado a agri1cultura, ocupando-se, porém. 
1~tensamente de p~scaria, com cujo produto comerciavam. Os já 
citados Montagna1s, exclusivamente pescadores e cac;adores, per
corriam território muito extenso, mas eram relativamente pouco 
numerosos . .711 Abaixo desse limite setentrional, apenas delinea ... 
do por alto, todos os povos indígenas da América do Norte, entre 
o oceano Atlantico, o golfo do México e o Mississípi, ou, ainda, 
muito além deste, no rumo ocidental, eram agricultores fixos ao 
solo. 

A lavoura er~ primitiva, consistindo em arroteamento e quei
m~. P~ra ~esbravar o terreno, usavam o sistema de cinta·s (gir ... 
dling) , 1sto e, descascavam uma faixa em volta do tronco, matando. 
assim, as árvores da mata; em seguida, f aziam a queimada e arran
cavam as raízes, empregando um pau curvo, a moda de gancho. 
Plantavam na primavera seguinte, abrindo covas com um chuc;o; 
usa.vam, ainda, uma enxada de !=abo curto, pontiaguda, cujo apa
recunento pré ... colombiano nao é, absolutamente, fato comprovado. 
A lavoura indígena esta va, pois, na fase mais primitiva: na do 
emprego de paus, nao possuindo ferramentas mais adequadas para 
o desbravamento. Os trabalhos de plantio, limpa e colheita eram 
quase todos feitos pelas mulheres. Em algumas ttibos, porém. 
entre H uronianos e Tonicas, os homens também participavam dos 
trabalhos agrícolas ou se encarregavam até da sua maior parte. 

711. Oeuvres de Champlain, I, 249, 317. 452, 453, 460. 511, 515, 518, 
519, 545, 547, 557-559, 563, 581-582. Sagard: Le Grand Voyage du Pays 
~es 

8
Hurons (Paris .• 1865), p. 53. Perrot, loe. cit., p. 56, 106, 181. V ogages 

u aron de la Hontan dans l'Amérique Septentrionale (La Haye, 1705). 
11, 19, 23, 33-34. 

' 
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Um guerreiro armado protegía as mulheres ocupadas na l~da do 
campo. Os meninos atuavam como vigías das s~men~e1ras. e 
defendiam os cereais em crescimento contra os a~sa tos os pa~
saros. A colheita fazia-se de maneira muito meticu!osa. ~ m~
lho nao era apenas páo, era também legume. 712 Na~ hav1a a~1 ... 
mais domésticos além do cáo. Ora, éste é substituto mu1to 
incompleto dos animais criados para a produc;áo de carne e, por 
isso, aparecía apenas em ocasióes festi~as •. como ass~do, nos ban
quetes. Para a obten~áo de carne, os indios depend1am, por con.
seguinte, da pesca e da ca~a. mesmo quand? o ~ro~uto ~e sua 
agricultura era tao abundante, que, por si so, ter1a 1mped1do . de 
passarem necessidade. A agricultura, embora bem desenvolv1da 
e produtiva, complementava-se pela ca~a. pela pesca e pelo apro ... 
veitamento dos frutos agrestes. Como nao criassem gado ~ue 
lhes fornecesse estrume, faltava.-lhes adubo para as planta~oes. 
As duas circunstancias citadas influenciaram. até certo ponto, 
sua fixa~áo ao solo e contribuíram para o desconhecim~nto de 
sua verdadeira situa~áo económica. Os indígenas da fa1xa cos
teira da Nova Inglaterra adubavam, aliás, suas lavouras de milho 
com sardinhas, ali encontradas em enormes quantidades. 713 

O primeiro a verificar que os indios do le~te dos. ~t~ais Es~a
dos Unidos tinham grande abundancia de grao pan1f icavel fo1 o 
próprio De Soto, que o narra no único relatório que dele possuí.
mos. Embora a agricultura dos indios da Flórida, comparada a 
de· muitos outros povos da América setentrional, se mostrasse 
relativamente simples, a produ~áo do solo era táo grande, que, 
segundo a opiniáo de De Soto, teria dado para abastecer o maior 
dos exércitos, sem se esgotar. Sao freqüentes as opinióes como 
esta, a respeito da fartura reinante entre os indios orientais, que 
vendiam nas vizinhan~as e enviavam para longe grande parte de 
sua produ~ao de cereais. Muito se tem aludido ao fato de terem 
os índios socorrido os colonos ingléses, mal aprovisionados ou 
em· extrema penúria, com alimentos de toda espécie, sobretudo 
com grandes quantidades de milho, salvando, assim, a colonizac;áo 
inglésa do litoral norte-americano, que se ia estabelecendo lenta 

712. J. Smith: W orks, loe. cit., p. CXI. CXII; p. 61-62. 358-359. 
Sagard: Grand Voyage, p. 92-93. 154. Margry: Mémoires et .Documents 
pour servir a l'Histoire des Origines Franfaise.s des Pays '!- Outre:t:~ 
(Paris, 1879-1888), V, 390-391. Mary Jemison, p . 43. Laudonru~re: L is
toire Notable de la Floride (Paris, 1853), p . 72. Perrot, loe. cit., P· 181. 
339. 

713. Friederici: Das purit. Neu-England. p. 57 .. 58. 
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e penos~µiente e que, sem essa pródiga e concreta ajuda, teria, 
em algumas partes, sido um malogro completo. 114 

A exuberancia da produ~áo dos campos de milho e os bene
ficios que os produtores dela sabiam auferir sao atestados pelos 
contemporaneos, em todos os povos indígenas importantes da 
América do Norte, sobre o que nos limitaremos a dizer o seguinte: 

Menciona..-se freqüentemente a superabundancia de cereais 
dos Iroqueses. Denonville, com seus franceses e aliados verme
lhos, levou cinco a seis dias para destruir os extensos milharais 
de algumas aldeias iroquesas. Poucos anos depois, Frontenac 
gastou dois dias num trabalho destrutivo semelhante. Durante 
a revolu~áo, que naquelas regióes assumiu o caráter de verdadeira 
guerra civil, o General Sullivan empreendeu a campanha devasta ... 
dora através das terras das Cinco Nac;oes, gra~as a qual recebeu 
o cognome de "Destruidor de aldeias" ( H anodagánears); foram 
destruídos por sua ordem sessenta mil a setenta e dois mil hecto..
litros de milho dos Iroqueses. 715 

Já falamos sobre a Iaboriosidade dos Huronianos, mulheres 
e homens, como trabalhadores do campo, e sobre sua riqueza em 
cereais, que lhes permitía armazenar quantidades suficientes para 
tres a quatro anos. Mencionamos, também, as experiencias de 
De Soto entre os índios do Sul. Os mais importantes destes -
Timucuas, Muskhogees e Cherokees - eram lavradores, que 
compl~mentavam a grande produc;ao de seus rnilharais com a pes
caría, a cac;a e a cata de frutos silvestres. Durante as lutas da 
revoluc;áo, grandes depósitos de milho foram encontrados e des.
truídos nas aldeias dos Cherokees, conquistadas pelas tropas dos 
mateiros. 7l6 

Ao tempo da fundac;ao das colonias dos puritanos, os indí.
genas da Nova Inglaterra achavam-se bem abastecidos de milho; 

714. Recueil de Pieces sur la Floride, trad. T~rnaux .. Compans ( Paris. 
1841) . p. 46. La Hontan, loe. cit., I. 146. Smith: W orks, p. XCIX; p. 12. 
31. 97, 449, 463, 570. John Winthrop: The History of New England from 
1630to1649, edit. J. Savage (Boston. 1825), 1, 147. Lawson (1903), loc. cit., 
p. 42II. 

715. de Baugy : ]ournal aune Expédition contre les lroquois en 1687 
(Paris, 1883)", p . 104, 108 .. 111. La Potherie, 1, 356 .. 357; 111, 278. La Hontan, 
l. 123. Journals of the Military Expedition of Major General John Sullivan 
against the Six Nations of Jndians (Auburn. N. Y.. 1887), p. 303. Beau .. 
champ: Hist., loe. cit., 366, 367. 

716. Laudonniere, p. 144, 155 e pass. Jones: Antiquities of the 
Southern lndians (New York. 1873), p. 296 e ss. Roosevelt: The Winning 
of the West (New York and London. 1904). 11, 100. 
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Champlain já observara que sua produ<;ao superava o próprio 
consumo. Cultivavam, ainda, ervilhas, feijao e abóboras. So
corriam os ingleses necessitados com fornecimcntos de milho e 
perderam para eles grandes provisoes nas guerras. 717 

Os indígenas da baía de Delaware, do baixo Delaware e os 
que habitavam mais para o interior, onde seria mais tarde o Esta
do da Pensilvania, eram todos lavradores. Os holandeses cos
tumavam comprar.-lhes o milho de que necessitavam. 71 8 

O mesmo aspecto encontramos entre os índios da Virginia: 
a base de sua existencia era a 1avoura, a qual se dedicavam ativa
mente, completando.-lhes o quadro economice os produtos da pesca, 
da ca<;a e da cata de moluscos, frutos silvestres e raízes. Pos
suíam tao grandes provisóes de milho, que durante muitos anos 
puderam vender aos colonos necessitados. Além disso, plan_tavam 
tabaco. 719 Muito semelhantes eram as condi<;oes economicas dos 
índios do Ohio, - para citar ainda estes - , cu jo alto nivel 
cultural era enaltecido, dos Outagamies ( Foxes) , dos lllinois e 
dos habitantes do alto Mississípi. 120 · 

A cultura do milho entre os indígenas setentrionais, Algonqui
nos da Nova Inglaterra, Iroqueses, Huronianos do lago Simcoe 
e seus parentes tribais na grande península canadense, entre os 
lagos inferiores, náo ficava a dever a dos indígenas meridionais 
nem em quantidade nem em qualidade do cereal colhido. 

Além do milho, citam-se, embora em noticias provenientes de 
épocas diversas, o feijáo, a ervilha e a abóbora como as plantas 
comuns da grande e pequena lavoura dos povos primitivos do 
Leste. As abóboras ( squashes~ citrouilles iroquoise~), sáo, sem 
dúvida, antigas plantas nativas da América. Acreditava-se, ainda 
no tempo de Kalm, que as ervilhas também o fossem, consideran ... 
do-se, porém, o feijáo espécie introduzida do Velho Mundo. No 
entanto, está provado agora que a ervilha é oriunda do Velho 
Mundo, ao passo que o feijao do genero phaseolus (haricot) é 

717. Smith: Works, p. 198, 206. 1IJ7. E. Arber: The Storg of the 
Pilgrim Fathers, 1606-1623 (London, 1897), p. 429. 430, 436, 438 e pass.; p. 
536 a 538, 540-542. Historg of the Pequot War (Oeveland, 1897), p. 27. 
46, 53-55. 60. 

718. de Vries (edit. 1655), p . 107 e pass.; p . 169. · 
719. G. Archer, G. Percy e J. Smit.h, em Smith: Works, p. XLIII, L, 

LI, LXV: "Wee also went. t.hrough the goodliest Corne fields that euer was 
seen in any Country" (Percy), p. 9~12, 68, 357-359, 363. 

720. Stone: Life of Joseph Brant (Albany, N . Y., 1865), 11, 389. 
Perrot, p. 266. Rel. lnéd. des Jésuits, 1, 197; 11, 267, 285-286. 

, 
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nativo da América: Geor~ Schweinfurth opinou, contudo. que 
o assunto parece nao ter sido ainda decidido definitivamente. 121 

Ao lado do cultivo dessas plantas, os indios aproveitava 
d'd· d d m as a ivas a natúreza, on e quer que as encontrassem re 1 d . d _ . _ . d 

1 
, ve an o 

pre~1 enc1a econom1ca e ongo alcance. Possuímos rela~oes mi ... 
nuc1osas dos produtos conforme as esta<;oes e meses do ano .. 

, . d d 1 ' . d 1 , es pec1e e or em crono og1ca os a imentos para a cozinha indíge 
listas de tudo o que comiam e, finalmente de tudo 0 que ?~· 

122 p ' re1e1 ... 
tavam. ara ser conservada como provisao de inverno, a ca~a 
era defumada no moquém ( boucan); 123 ostras e peixes, sobretudo 
enguias, eram defumados em massa ou secos ao sol. O mau 
cheiro dos peixes dependurados nas cabanas era característico das 
moradias dos Huronianos. 124 Os bancos de ostras constituíam 
valioso patrimonio de uma série de tribos e, no início da coloni
za~ao_. inglesa, foram gravemente danificad~s pelos porcos dos fa
zende1ros. 

~reparavam óleos e gorduras vegetais e animais em grandes 
quantidades, ~o?hecendo ~eios de conservá-los por longo tempo 
em ~;us ~e~os1~?s. Fabricavam óleo de nozes, julgado "exce .. 
1e~t~ e ótimo , óleo de faia e das holotas do carvalho de 
Florida ( Quercus sempervirens) . Os Creeks eram famosos por 
um extrato . das nozes da juglans exaltata, 125 a que davam 

0 
nome de leite de nozes. Os H uronianos f abricavam óleo de se-

C 
721 

· Smi_th: Works, p. 62, 358, 359. Ferland: Cours áHistoire du 
Ganad~, loe. cit., l. 25. Bartram: Travels through North· and South Ca t 
26e5org';~s!'7:. 'ftandEd W edstSFf orid(aB ( London, 1792), p . 91. Kalm: Re;;, '~t 

• t uar, e1er erlin, 1922), p . 518. 

v· ~2~ · B L~ Po.therie, II, 66. W. Strachey: The Historie of Travaile into 
p.1i'J~'~o51{ttannra (London, 1849. Hakl. Soc. ) , p . 72-73. Lawson (1903), 

723. La Hontan, I, 198. 

511 . 
71~4 · 11 

ii1rtier: Bref Récit, fol. 24 verso. Oeuvres de Champlain, I, 31 o. 
Ab;é é~ d · Saga rd : 0'_and Voyage, p. 83, 177, 224. Bressany: Relation 
N g u' Fe quelques Missions des Peres de La Compagnie de Jésus dans la v: ~arance (Mon_tréal, ~ 852 ). p. 307. J. Megapolensis: Kort ontwerp, 

R W . h
1
_akuase lndumen, in Nieuw-Nederlandts (Amsterdam 1651) p 48 

oge-r iI iams · Ke C 11 Rh d 1 l nd · • ' . . 1827) 1o2 · ·Y em 0 • o e- s a Hist. S oc., vol. 1, (Providence. 
• P· e ss. Strachey, loe. cit., p. 127. 

725. F idalgo d'El · 49 R dr· R . 11 563 a· d vas, p. · o 1go anJel, em Oviedo y Valdés, 
1902) · 1f8 ma, .P· 423. The Discoveries of John Lederer (Rochester, N. Y., 
134 \J• B · Pierre Boucher et son livre, édit. B. Suite Ottawa, 1896), p. 

quiti·. · 
3
a
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6

ram: Travels, p. 38, 82-93. Romans, p . 68, 96. Jones: Anti~ 
es, p. e ss. 
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mentes de girassol. 726 As gorduras animais empregadas de pre
ferencia eram o óleo de urso, conservado por muito tempo em 
perfeito estado, o sebo de veado, muito usado como provisáo de 
inverno e obtido gra~as as grandes ca~adas feítas todos os anos, 
0 óleo de peixe, em grande quantidade, também habitual reserva 
·para o inverno. 727 

Há, na América do Norte, certo número de árvores agrestes, 
cujos frutos serviam de alimento aos índios orientais, mas que 
vicejavam melhor e tornavam-se mais produtivas, qua1.1do por 
es tes cultivadas, ten do sido, de fato, muitas vezes encontradas 
nas lavouras. Eram o caqui (Diospyros virginiana L.), a acácia 
comestível ( Gleditschia triacanthus L.), a ameixa de Chickasaw 
( Prunus chic asa Michx:) , o milho-de-grilo ( Callicarpa americana 
L.) , a amoreira americana ( M orus rubra L.) , a nogueira de óleo 
(Juglans cineria L. - exaltata), a nogueira negra (Jug~ans nigra 
L.) e o mamoeiro ( Carica papaya L.). Como verdade1ra planta 
cultivada pelos índios, porém, se considerou apenas a Prunas 
chicasa. 728 Tudo quanto catavam ou cavavam no solo, tubér
culos e raízes comestíveis, nelumbo e as abundantes e variadas 
dádivas das florestas, das savanas e das pradarias norte-america
nas, em magníficas bagas, era ainda acrescentado aos frutos das 
árvores. 729 Faziam pao de farinha de nozes e da mistura desta 
com f arinha de milho. no Havia, ainda, em algumas reg1oes, o 
amendoim (Arachis hypogaea L.) e o chamado arroz silve~tre 
(folle avoine dos franceses, Zizania aquatica L.) , sobretudo este 
último em quantidades consideráveis. 731 O preparo do a~úcar de 
bordo era trabalho muito proveitoso, cuja descri~áo por parte dos 
antigos analistas e viajantes contribuiu freqüentemente para ~ra
zer um vislumbre de alegria a vida dos indios, colonos e mate1ros 

726. Parkman: The Jesuits in North America (Boston, 1894), p. XXXI. 
727. Fidalgo d'Elvas, p. 49. Bossu: Nouveaux Voyages aux l~des 

Occidentales (Paris, 1768). 11, 18. J. B. Finley: Lite among the lnd1ans· 
(Cincinnati, [ 1857]), p. 298-299. Oeuvres de Champlain. l. 540. Sagard. 
loe. cit .. p. 177. 

728. Bartram: Travels, p. 38. Lawson, p. 60. 
729. Th. Hariot: A Briefe and True Report, facs. edit. of 1588 (New 

York, 1903) fol. C4. Smith: W orks, p. 57-352-354. Lawson, P· 59-60. 
Oeuvres de Champlain, 1, 313. Sagard: Voy .. p. 230. Perrot, P· 57 •. 58, 

1
194. 

Pierre Boucher, p. 136. Bossu ( 1768), p. 217. Mrs. Grant: Memoirs 0 an 
American Lady (New York, 1846}, p. 48. 

730. Hariot, loe. cit., fol. D. Romans. p. 84-85. Le Page du Pratz: 
Histoire de la Louisiane (Paris, 1758), II. 383. 

731. Smith: Works, p. 334. Friederici: Schiffahrt, P· 90. 
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ingleses da época colonial. 732 Rockahominy e pemmican e de
mais provisóes para a guerra e para levar em viagens de negó
cios estavam sempre de reserva nas casas. 733 A lenha era empi
lhada para o consumo dos meses de inverno e doada aos recém
casados pela comunidade de tódas as mulheres da aldeia. 734 

Entre as tribos orientais da América do Norte. desde o golfo 
do México até o rio Ottawa, os descobridores e primeiros explo
radores europeus encontraram grande quantidade de todos esses 
variados produtos alimentícios1 frescos e conservados. O milho 
estava na dianteira por toda parte; dos demais produtos, ora uns, 
ora outros, de acordo com a posi~áo geográfica e o tipo do terreno, 
existiam em maior por~áo e eram preferidos pela popula~áo indí
gena. 735. Os mantimentos eram freqüentemente armazenados em 
quantidades calculdadas para durar de dois a tres anos, desti
nando-se a servir de reserva alimentar para o povo em caso de 
más colheitas e, em parte, constituindo o capital com que os lavra
dores compravam as tribos ca~adoras as peles de que necessita .. 
vam. O milho era armazenado em barris especiais, no interior 
das cabanas ou sobre a cobertura destas. 736 Existiam, ainda, 
paióis apropriados, 137 e, além disso, produtos alimenticios de toda 
espécie, em grandes quantidades, - o milho sempre predomi
nando -. eram escondidos nas chamadas caches em baixo da 
terra, juntamente com outros objetos de valor, em sitios ocultos, 
f ora da aldeia, ou sob o chao das cabanas. T omavam-se ta is 
precau~oes, para proteger as reservas de alimentos contra o perigo 
de fogo e de ataques inimigos. 738 Ensilavam também, o milho 
em fossos profundos, assinalados por fora, escavados e novamente 
cobertos, a semelhan~a do que fazem os camponeses europeus. 739 

732. Lawson, p. 60. Pierre Boucher, p. 134, nota. Bossu ( 1768) l. 
216, 217. Events in lndian History (Lancaster. Pa., 1841), p. 450. 

733. Friederici: Hilfsworterbuch, p. 77, 86. Oeuvres de Champlain. 
1, 589. John Bartram: Observations ( [London, 1751]. repr. Rochester, N. Y .• 
1895), p. 71. 

734. Oeuvres de Champlain, l. 582. La Potherie, l. 299. 
735. Garcilaso de la Vega: La Florida del l nea (Madrid, 1723), p. 

49, 120, 121. Oeuvres de Champlain, I, 249. B. Church: The History of 
Philip's War, edit. S. G. Drake (Exeter, N. H., 1829), p. 61. Lederer, 
p. 16. 

736. Oeuvres de Champlain, 1, 562. Sagard: Voy., p. 92-93. Relat. 
lnédit. des Jésuits. I, 183. 

737. Lawson, p. 8, 11,. 14, 17, 22-23, 30. 
738. Rel. des Jésuits, 1636, p. &fll. Sagard, loe. cit .• p. 83-84, 93-94. 

145. Perrot, p. 266. Beauchamp: lroquois Trail, p. 148 e ss. Seaver: Mary 
]emison, p. 48. 

739.· Kalm: Resa. 111, 65. 



308 o s'o P. o F R 1 B D E R I e I 

~sses indios, como, aliás, a maioria de seus irmáos da Amé .. 
r ica, possuíam elevado tino comercial, o que se manifestava em 
todas as suas múltiplas transa~6es e empreendimentos. Eram 
hábeis negociantes - "trop fins et subtils". como os qualificou 
o velho Champlain - e empregavam a mais astuciosa política 
comercial para adquirir, a baixo prec;o, as mercadorias cobi~adas. 
Nunca ofereciam de uma só vez pa rtidas demasiadamerlte gran ... 
des de seus próprios artigos e sahiam regular a oferta e a procu
ra. 740 Geralmente, seus roteiros comerciais eram f eitos por via 
1aquática, mas havia tamhém itinerários terrestres que atravessa,.. 
vam o território. c·abe~a de Vaca viajou por urna dessas estradas 
indígenas. Já por volta de 1570, ao tempo de · Menéndez de 
Avilés, conhecia ... se uma estrada comercial que, pelo rio O swego, 
através do território dos Iroqueses, e pelo Susquehannah abaixo, 
ia do alto Canadá até a baía de Chesapeake. Nenhuma distan ... 
cia lhes parecia grande demais, quando a viagem se realizava com 
intuitos comerciais e prometia compensac;áo. J á antes da che ... 
gada dos europeus, existia vasto intercambio comercial entre as 
diversas tribos, sendo petcorridas grandes distancias, em pouco 
tempo, com as mercadorias. Em julho de 1632, Fleet encontrou, 
entre os indios do Potomac, dois machados que o Capitao Kirke 
vendera aos Algonquinos de Tadoussac ou Quebec, tres anos 
antes. 141 Nao havia comércio livre ou isen~ao de impostos para 
mercadorias em transito; no interesse de seu próprio comércio, 
.as tribos cobravam uma verdadeira taxa de navega~áo nos .rios 
sob seu dominio e vigilancia, da qual nao se excluíam os comer
ciantes de tribos amigas. Assim procediam os Montagnais, os 
Algonquinos de Ottawa, os Nipissings e os Huronianos. 742 As 
viagens comerciais empreendidas por associac;oes de maior wlto, 
obedeciam a rigorosas normas de organiza~áo. Entre os huronia ... 
nos, alguns clás possuíam um monopólio hereditário de determi
nados ramos mercantis, estabelecendo certas disposic;oes regula
doras do comércio. A contravenc;ao era punida, indiscriminada ... 
mente, como um roubo. As viagens eram meticulosamente pre ... 

-740. Oeuvres de Champlain, 1, 388, 455. Sagard, loe. cit., p . 250, 252. 

741. Friederici: Schiffahrt, p. 92 e ss. Cabe~a de V aca (1542), p. 
.81. John G. Shea: The Spanish M ission Colony on the R appahannock em 
Beach: lndian Miscellany, loe. cit., p. 333 e ss .. 335. Doc. Col. Hist. St. 
N. Y., VII, 543. Henry Fleet. em Neill : Founders, p. 30. 

742. .Re!. des Jésuits, 1637, p. 8611. Oeuvres de Champlain, 11, 1046. 
La Potherie, 11, 50, 59, 118-121. Sagard: V oyage. p. 88. 
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paradas, quando se destinavam a lugares distantes; depositavam .. 
se provisoes em caches ao longo do caminho a ser percorrido. 743 

O intercambio comercial com tribos longínquas estava entregue 
aos homens, mas, em tempos de guerra, as mulheres se encarre ... 
gavam dele, tendo, entáo, plena liberdade de a~áo, evitando-se, 
assim, paraliza~áo completa do comércio. No entanto, náo consta 
terem existido, nessas regioes da América setentrional, mercados 
como os do México, América Central e América do Sul, que 
.eram campo de atividade das mulheres e sobre os quais ternos tao 
minuciosos relatórios do período das descobertas. 744 

Os artigos do comércio indígena eram os mais variados: 
cobre e mica, que os espanhóis tomaram por ouro e prata, tinta 
vermelha metálica e vegetal, pontas de flecha, de pedra, pedra 
vermelha para cachi¡tbos, peles, fumo, cereais, peixe seco e ostras. 
F azia .. se, ainda, o comércio de trocas com os produtos da indústria 
-caseira: vasilhas, pratos, colheres de madeira, cachimbos de barro, 
.artef a tos de couro, sobretudo combinados com adornos de espinhos 
.de ouri~o tingidos, e muitos outros artigos. 745 Ramo de comércio 
importante era o do sal, o que, aliás, se dava em toda a América 
primitiva. As salinas da terra dos Caiugas e Onondagas. mais 
tarde famosas, de início, nao eram exploradas pelas tribos dos 
arredores, pois os índios que moravam mais ao norte, os Algon
•quinos e Iroqueses, nao usavam sal; contudo, os Shawnees explo
ravam as salinas da hacia do alto Ohio, tendo, desde cedo, che ... 
·gado aos colonos ingleses, no litoral, notícias a seu respeito como 
povo salícola. Havia 1também tribos que, na falta de sais minerais, 
produziam sal vegetal, obtido pela combustáo de certas es~ies 
·de madeira, com o qual também negociavam. No entanto, na 
parte oriental da América do Norte, esse comércio jamais chegou 
a exercer tao notável inflt,Jencia como o comércio salineiro de 
·certas partes da América do Sul e do México. 746 

743 . R.el. des ]ésuites, 1636, p. 12()1I. Sagard, loe. cit., p. 46-47, 87--88. 

744. Sagard, loe. cit., p. 90. P. Boucher, p. 149. Cabe~a de Vaca 
(1542) , p. 102. Friederici: Schiffahrt, p. 96. 

745. Garcilaso de la Vega, loe. cit., p 128-129 Oeuvres de Champlain, 
l. 520, 567, 570. Lawson, p. 31, 101, 123. Lafitau: M oeurs des Sauvage3 
Ameriquain.s (Paris, 1724), IV, 52~53. Karl Rau: Ancient Aboriginal ·Trade 
(Washington, 1873), pass. Gabriel Archer em Smith: Works, p. XLII . 

746 . .Rél. d. Jésuit., 1654, p. 18I; 1672, p. 2211. J. Bartram: Observ .• 
'P· 44-45. Clarck: Onondaga (Syracuse. 1849) , 11, 9-44. Americ. Anthropol., 
N . S. IX, 56. Schookraft: Historical and Statistical lnformation (Philadel
phia, 1851-1857), V, p. 274. D. G. Brinton: N otes on the Ploridian Penin-

21 



310 G E ORG i'RIJi:DERICI 

As transa~oes, em parte, eram feitas exclusivamente pelo 
sistema de trocas, mas, em parte, já o eram mediante um primitivo 
sistema monetário. J acques Cartier observou que, entre os pri
mitivos habitantes ribeirinhos do Sáo Louren<;o, circulava o di
nheiro de conchas que, mais tarde, no come~o da coloniza~áo, 
adquiriu tanta importancia no comércio entre indígenas e euro
peus e que os colonos coordenaram em seu próprio sistema mone ... 
tário. como moeda divisionária, dando ... lhe determinado valor. Os 
franceses o chamaram porcelaine ou pourcelaine, os holandeses, 
zewant ou sevant, os ingleses, wa.mpum ou wampum ... peag. Os 
indios possuíam diversos tipos de conchas, cujo valor variava 
segundo o colorido: uma pérola de wampum marrom, por exem
plo, tinha o valor de duas brancas. asse dinheiro de conchas era 
fabricado pelos indios de modo tao hábil, ílue, conforme se ex~ 
pressa Josselyn, nem um judeu, nem o diabo o poderiam imitar. 
Na época colonial, também as peles se tornaram meio de paga
mento, com um determinado valor pecuniário baseado no pre~o 
de uma pele de castor, como moeda unitária. Sempre que náo 
eram contaminados e corrompidos pela moral dos negociantes e 
homens das fronteiras, os indígenas se mostravam honestos no 
comércio, eram leais e dignos de confian~a em suas alian~as po
líticas. Dedicavam--se com diligencia a sua indústria caseira e 
aos trabalhos manuais típicos de sua Pátria, náo raro verdadeiras 
obras de arte. Tudo, porém, foi destruido e sufocado pela civi ... 
liza~áo européia, que lhes foi imposta violenta e inopinadamente, 
arrasando· a pedra fundamental e o esteio de sua vida. 747 

O presente relato da posi~áo económica e do trabalho essen~ 
cia1mente uniformes dos indígenas norte-americanos a leste do 
Mississípi devia, mediante cita~ao de documentos comprobatórios, 
ser mais pormenorizado: devia, tendo essas fontes por base, de
monstrar quáo pouco esses povos nativos da América do Norte 

• 

~uta (Philadelphia, 1859) , p. 105. Mrs. Grant, p. 76. M. O . de Mendizábal: 
Jnfl~ncia de la Sal en la Distribución Geográfica de los Grupos indígenas 
de México (México, 1928) . 

747 . Cartier: Bref Récit, fol. 24 verso. Rel. d . Jésuit., 1636, p. 49. 
Megapolensis: Kort Ontwerp, p. 157. A . van der Donck: Beschryvinge 
Van Nieuw-Nederlandt ( t' Amsterdam, 1656). p. 56. Israel Acre-1.ius, trad. 
em Coll. N . Y . Hist. Soc., 2 series, vol. I (New York, 1841), p. 420. Smith: 
Worb, p. 418. J. Josselyn: An Account of Two Vo,r¡ages to New~Engla'.;f 
(London, 1675), p. 142. Lawson, p. 113-114, e Coronel Byrd, ibid., .. P· 160 · 
Ensaios que versam sobre esse dinheiro de conchas slio muito fre-quentes na 
literatura. E. Umfreville: The Present State of Hudson's Bay (London. 
1790). p. 268~269. 
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correspondem a opiniáo corrente, segundo a qual foram eles han ... 
dos de ca<;adores e pescadores económica e culturalmente sem 
valor, que a civiliza<;ao européia, em seu avan<;o do Oriente, tinha 
por missáo f azer desaparecer da fa ce da terra o mais depressa 
possível. O que se evidencia, na realidade, é que sua cultura. 
absolutamente, nao era táo desprezível como a viram, no inicio, 
os colonizadores, e que, nos lugares onde nao eram tao atingidos 
pela maléfica influencia do contato com europeus, se achavam 
a caminho de urna sadia evoluc;áo. Quando os derradeiros filhos 
da América selvagem - os Creeks, Seminales e sobretudo os 
Cherokees - foram afastados violentamente das terras de seus 
antepassados pelo governo dos Estados Unidos, seus lares vaziós 
foram invadidos por hordas de mateiros e bandoleiros brancos. 
rudes e bárbaros, de moral e cultura muito inferiores as dos índios, 
os quais só levaram vantagem sobre estes por sua massa que 
avan<;ava, sua perversa brutaJidade e a violencia de suas armas 
de fogo. gste assunto será abordado em tempo oportuno. 

Como já dissemos, as familias iroquesas habitavam cabanas 
muito longas, que abrigavam todo um clá e deram o nome a sua 
Liga. 748 Ficavam muito próximas umas das outras, formando 
a aldeia, contornada por palic;adas de sólida estrutura, facilmente 
defensáveis e a prova de assaltos inimigos. Na literatura con
temporanea, essas aldeias fortificadas figuram muitas vezes com 
o nome de castelos ( castles) ; as dos lroqueses eram de constru~áo 
mais sólida do que as dos H uronianos e, provavelmente, do que 
as da maioria das outras tribos. O plano de edifica~áo era cir,... 
cular, mas, as vezes, adaptado ªº terreno, e parece ter sido, tain ... 
bém, entre componentes ocidentais da Alian~a. tra<;ado em angu ... 
los retos. Originalmente, todas as aldeias iroquesas eram castelos 
sólidamente fortificados. Mais tarde, porém, quando a Liga se 
achava no apogeu do poder, os Senecas, Caiugas e Onondagas 
foram afrouxando as defesas, possuindo apenas poucas prac;as 
fortificadas. Grandes ruinas de casteles iroqueses foram encon ... 
tradas no atual Estado de Nova lorque, em parte conservadas 
até época bem recente. A arte de construir fortificac;oes era um 
fator muito importante na tática de todos os indígenas. Cada 
grupo de iroqueses, em viagem, cercava seu acampamento noturno. 

748 . van der Donck (1656), p. 59. Bartram: Observat., p. 40~41. e 
ilustra~áo do ante--rosto. Morgan: League, p. 315~319. Beauchamp: Use 
of W ood, loe. cit ., p . 94- 106; pi. 111, fig. 14~16. 
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em terras inimigas, de barricadas em forma circular, hábito, aliás, 
generalizado em outras tribos. 749 

Essas aldeias defendidas por estacadas caracterizavam a 
maioria das tribos agricultoras de costumes sedentários, a leste do 
Mississípi. Em alguns lugares, transpunham o rio e se estendiam 
muito para oeste, onde persistiram ainda por longo tempo. O 
príncipe de Wied e Catlin encontraram aldeias desse tipo entre 
as tribos Sioux do alto Missouri. Os primeiros descobridores 
encontravam esses castelos de palic;;adas, sempre que penetravam 
um pouco mais pelo interior do continente. Cartier encontrou-os 
em Hochelaga, e os primeiros descobridores viram-nos entre Iro
queses e Huronianos. 1so Os espanhóis chefiados por De Soto 
e, duzentos anos depois, os franceses, em seu avanc;;o pela Lui
siana, depararam com essas aldeias fortificadas por toda parte, 
'entre indígenas dos Estados meridionais da atual Uniáo. Eram 
estruturas dispostas segundo um plano circular, as fortes esta
cadas erigiam-se de maneira que as extremidades se prolongavam 
paralelamente, deixando livre urna passagem, que podia ser de ... 
fendida de pequenos patamares nas paredes. No centro da al
deia, deixavam-se de pé urna ou mais árvores gigantescas, com 
escadas e pisos para vigias; em baixo, ficavam as choupanas das 
mulheres. Nessas fortalezas indígenas a artilharia de campanha 
européia do século .XVIII, - quando as pec;;as podiam ser arras
tadas pelas ínvias florestas, - causava pouca impressáo. 751 Cas
itelos de estacadas muito semelhantes fo1;am encontrados. p<>r 
Amadas e Barlow, primeiros colonos ingleses em solo americano, 
mais tarde por Lawson, entre os indios da Carolina e pelos pri
meiros colonos da Virginia 752 entre os Powhatans e Susquehan-

749. Megapolensis: Kort Ontwerp, p. 49. van der Donck ( 1656), p. 
58 a 59. Voyages du Sieur de Champlain {Paris, 1830), 1, 210, 340-341, 344. 
Cusick em Beauchamp: lroquois Trail, p. 14, 60. Colden, loe. cit., p. 9., 
Morgan: League, p . 314-315. Clark: Onondaga, 11, 254 e ss., sobretudci' 
p . 266 e ss .• 277 e ss. E. G. Squier: Antiquities of the State of New York 
(Buffalo, 1851), p. 91 e ss .• 150 e ss. e pass. La Hontan, l. 156, 11, 171. 

750. Cartier: Bref Récit, fol. 23-24. Sagard: Voyage, p. 79-80, 145-
146. Relat. d. Jésuit., 1636, p. 121n. 

751. Fidalgo d 'Elvas, p. 55-56, 59. 61. 64. Biedma, p. 423, 432, 440. 
Oviedo y Valdés: Hist ., 1, 563, 565, 573, 576. La Florida del Inca, P: _83I, 
1441, 146-147. 173-174. Bienville em Gayarré: Histoire de la Lows1ane 
(Nouvelle-Orléans, 1846-1847), 1, 314-315, 326, 334. Le Page du Pratz, II1 
'429, fig. e p. 433-436: 111. 338-339. 412. . . . 

752 . . Hariot: Narrative of the First English Plantation of Virginia 
(London, - 1893, Quaritch), p. XIX. Hakluyt : Princ. Navig., ed. Dent, VI, 
127. Lawson, p. 261!, 30II, e Col. Byrd, ibid., p. 1601. 
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nocks. 753 O castelo de Pequod, no M ystic, e a fortaleza dos 
Narragansetts, erguida num paptano, tornaram-se conhecidas 
através das lutas dos puritanos da Nova Inglaterra contra esses 
indios. 754 Também entre os Algonquinos do Canadá e os Mia
mis e Maskutins da hacia do Ohio, foram encontradds castelos 
de estacadas. 755 Todos eles dáo vivo testemunho da fixac;;áo ao 
solo dos indios agricultores do Leste .e mostram, igualmente, o 
erro da opiniáo corrente, segundo a qual esses americanos teriam 
sido cac;;adores e pescadores errantes e sem valor. 

No decorrer da luta contra os europeus invasores, que dis
punham de armas e meios de destruic;;ao muito mais aperfeic;;oados 
e cujas táticas guerreiras e técnica de sitiar superavam de muito 
a arte defensiva dos indígenas, as fortalezas de palic;;adas quase 
sempre se tomaram um desastre para os indios. Centenas de 
homens, que, em luta individual, no campo aberto, teriam sido 
adversários extremamente perigosos para os europeus invasores, 
foram chacinados de um, só golpe, juntamente com suas mulheres e 
f ilhos, nas aldeias bombardeadas e tomadas de assalto, ou quei
mados vivos nas cabanas de madeira incendiadas. Nas suas 
próprias .guerras de índios contra índios, os castelos tinham sido 
defesa suficiente. Aqueles indígenas bem pouco entendiam de 
guerra de cerco, sendo incapazes de tomar urna fortaleza bem 
def en di da, abastecida de víveres e de água. Essa incapacidade 
foi muitas vezes a sorte dos europeus. Após a catástrofe de La 
Chine, a Nova Frani;;a teria estado perdida, se os Iroqueses vito
riosos entendessem um pouco da arte de tomar essas simples 
fortalezas, ou se, naquele momento decisivo, tivessem recebido 
auxílio e orientac;;ao de seus aliados, os ingleses. 756 

Desde o início, os índios do Leste da América do Norte mos
traram-se mais valorosos, mais combativos e mais fortes nas guer-

753 . Smith: Works, p. 350, 351. Beverly: The History and Present 
State of Virginia, repr. of 2. edit. (Richmond, 1855 )', p . 135; em seu tempo 
as aldeias eram em alguns casos cercadas de pali~adas, mas de um modo 
geral só a morada do cacique o era. 

754 . History Pequot W ar, loe. cit., p. 78. 105, 106. Church: The 
History of Philip' s W ar, loe. cit., p. 63. 

755. Rel. d. Jésuit., 1637, p. 82-83. La Hontan, II, 98 e pl.; p. 94; p. 148, 
pi.; p. 185, pl. PeTrot. p . 273. 278. P. Membré em Shea: Discovery, p. 
151: em 1680, as aldeias dos Illinois nao possuíam fortifica~óes de pali~adas. 

756. W. Smith: The History of the Province of New-York (Phila
delphia, 1792) , p. 72. 

' 
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ras, comparados aos habitantes da parte meridional do novo 
continente, cuja insignificante resistencia contra o europeu invasor 
chega a ser surpreendente. 757 É possível que tenha contribuido 
para aumentar sua natural agressividade e poder combativo o fato 
de já estarem de sobreaviso, prevenidos pelas noticias, que, sem 
dúvida, nao tardaram a chegar até eles, sobre os feítos e mons
truosidades dos espanhóis nas Bahamas e Antilhas. ~ verdade 
que, no México, nas Antilhas e na América do Sul, os conquista
dores espanhóis haviam encontrado tribos de grande agressividade 
e coragem heróica, cujo dominio lhes custara longas e pesadas lu
tas, algumas das quais nunca chegaram a vencer: As tecas, Chi
chimecas, Caraíbas das ilhas, Mosquitos, Goajiros, Teques, Paez, 
Chimilas, Motilones, Musos, Jíbaros, Guaicurus, Chiriguanos e 
Araucanos. Mas, apesar disso, após a experiencia adquirida nos 
primeiros quarenta a cinqüenta anos, viam nos americanos adver.
sários desprezíveis, cuja capacidade de causar danos ou tomar-se 
perigosos era considerada insignificante. Quando chegou ao Peru 
a noticia da catástrofe de Valdívia, no Chile, ninguém quis acre ... 
ditar no que ouvia. Em seu profundo desdém pelos indios e por 
sua capacidade militar, os conquistadores da América julgaram 
mais provável ter Pedro de Valdívia e seus cento e cinqüenta lan .. 
ceiros a cavalo, com suas cotas de malha, sido soterrados por urna 
avalancha de terra nos Andes, nao admitindo a possibilidade de 
terem sido vencidos e trucidados pelos miseráveis habitantes do 
vale do Arauco. 758 O choque com indígenas da América do Nor .... 
te levou--os, porém, a mudar completamente de opiniáo. As lutas 
dos conquistadores espanhóis, as ordens de Navaez e De Soto, 
contra os silvícolas da península da Flórida, da costa do golfo a 
leste da foz do Mississípi, contra as tribos do interior dos atuais 
estados do golfo, e contra os habitantes ribeirinhos do Mississípi 
revelaram a extraordinária capacidade bélica, a bravura heróica e 
o patriotismo desses indios, mostrando o quanto eram perigosos. 
Os anais da campanha de De Soto estáo repletos de narrativas 
onde transparecem a máscula coragem, a arte militar, os grandiosos 
feitos guerreiros daqueles habitantes das selvas. Bsse espirito 
dos donos da terra e sua resistencia contra o invasor foram o 
fator principal entre os que frustraram o empreendimento de De 

757. Navarrete, 111, 46. Las Casas: Hist., IV. 217, 218 e pass. 

758. · Garcilaso de la Vega: Primera Parte de los Commentat'ios Reales 
(Madrid, 1723), lib. VII, cap. 21; p. 249~250. 
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Soto e todos os subseqüentes dos espanhóis no vasto interior norte
americano. 759 

O espirito feroz e altivo demonstrado pelos indios meridio ... 
nais, que preferiam morrer a deixar.-se amordac;ar e escravizar. 
a mesma galhardia em combate e desprezo pela morte paten
tearam-se também muitas vezes em outras partes da América do 
Norte, a leste e a oeste do Mississípi, nas tribos dos Sioux. entre 
os Algonquinos e Iroqueses.760 Os Huronianos, enervados pela 
influente missáo jesuítica em seu meio, tornados imprestáveis como 
guerreiros, pusilanimes, sem confianc;a em si mesmos e sem espe .... 
ran~a de vitória, tiveram fim horrível as máos dos !roques~. ªº 
passo que os Wyandots, alheios a influencia das missoes, reve ... 
Jaram. mais tarde, grande heroísmo. 761 

.Como b¡avos guerreiros da América do Norte, os Iroqu~es 
tiveram, pois, muitos equivalentes, mas a todos superaram por 
seu .espírito empreendedor e vigor combativo. A principio arma .... 
dos de arco, flechas e clavas, além das armas defensivas, como 
courac;a, capacete e escudo, souberam obter, em pouco tempo, 
armas européias e usá--las de modo eficiente. Em 1609, possuíám 
apenas alguns machados de ferro ordinários, ao lado de seus 
m~chados de pedra.762 Mas, a partir de 1641, foram adquirindo 
c,ada vez mais armas de fogo dos comerciantes holandeses em 
Fort Oran ge ( Albany). lsso lhes aumentou extraordinariamente 
a supremacia sobre as tribos vizinhas. A avidez dos europeus 
por peles, o fornecimento de armas aos indios e a expansao dos 

759. Cabeza de Vaca ( 1542). p. 23-25, 26, 30. Fidal~o d'Elvas, p. 
30.-31. Biedma, p. 426--427, 429. R. Ranjel, em Oviedo y Valdés: Hist., 
I. 547. 553. 554, 569~570. La Florida del Inca, p. 153-158. Herrera: Hist. 
Gén., Déc. VI, p. 165~166. Bienville, em Gayarré, loe. cit., I, 80. 

760. Só podem ser citados poucos exemplos: La Potherie. IV. 31. E. 
James: Account of an Expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains 
( London, 1823). n. 21 e SS. e pass. DO volume inteiro. Trumbull: Hist. 
Conn., l. 84, 85, [R. B. M'Afee,] History of the Late War in the Western 
Country (Lexington, Ky., 1816) , p . 179-181. Schookraft: Narrative Jour
nal of Travels from Detroit ... to the sources of the Mississippi River (Al
bany, 1821), p. 155-157. 

761. Rel. d. ]ésuit., 1636, p. 941I. Charlevoix: Historia del Paraguay, 
loe. cit., 11, 432: O cacique dos abiponas. Caliguila, acertou declarando ao 
P. Pastor que o regulamento dos jesuitas. mandando ir a igreja pela manhá 
e a noite, a proibi~áo de ali entrar com armas e seu hábito de aplicar cas
tigos corporais aos guerreiros por qualquer delito tornavam os indios impres
táveis para a guerra. Roosevelt: Winning, 1, 113~114; 11. 290-294. 

762.. Oeuvres de Champlain, 1, 341a 568,569. Lescarbot. loe. cit., II, 
372. Re/. d. ]ésuit., 1633, p. 41. 
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territórios de cac;a destes. para satisfazer essa procura, consti ... 
tuíram as causas principais das guerras indígenas, sobretudo das 
iJ;oquesas, e de seu cortejo desolador de prej uízos e devastac;oes 
sempre crescentes. O guerreiro iroques náo aparecía mais em 
cena brandindo o arco e as flechas; já vinha armado de espin
garda, bornal de munic;áo a tiracolo ou, no aceso da luta, alguns 
cartuchos na bóca; o polvorinho de chif re e a clava transformada 
em tomahawk adornavam-lhe a cintura, onde nao faltava o saqui .. 
nho de remédios e um talismá.763 

Entre si, os Iroqueses eram afetuosos e servic;ais, - o qu~ 
nao se pode dizer dos cristáos - • hospitaleiros, de uma ternura 
sem igual para com as crianc;as, muito cuidadosos com os enfer
mos, respeitadores dos mortos e felizes no convívio dos seus. Re.
petiam .. se casos de prisioneiros - mulheres, crianc;as e homens - , 
que. tendo vivido felizes nas aldeias e famílias •dos índios. 
na.o queriam mais deixá-las e voltar para seus parentes brancas, 
quando tinham de ser resgatados.764 Se, entre os seus, em suas 
próprias casas, eram amigos abnegados e dignos de confianc;a, 
nao o 'foram menos em suas relac;oes com holandeses e ingleses, 
de q~en;i se. tomaram ~liados leais, fiéis aos compromissos assumi
dos e proñtos aos maiores sacrifícios, urna vez firmadas· a amizade 
e a alianc;a. J?os holandeses transferiram sua amiz{lde aos legi .. 
timos sucessores destes na Provincia de Nova lorque. Também 
aí, as Ci~co N ac;oes souberam · man ter inabaladas sua completa 
indepéndencia e autonomia perante os aliados brancas. J amais 
assumiram posic;ao de servos. 765 

M;as, se. por um lado, os Iroqueses se mostraram os melhores 
amigos, foram, por outro, os mais ferrenhos adversários. Seu 
ódio encarnic;ado aos inimigos é notório e tem sido objeto de 
várias narrativas. Enfrentavam as maiores distancias e nao se 
detinham ante os mais poderosos obstáculos; desencadeavam sua 
ira contra prisioneiros de guerra, inflingindo--lhes horríveis mar--

763. Rel. d. Jésuit., 1660, p. 6. Beauchamp: lroquois Trail, p. 95. La 
Potherie, III, 56. Gallatin: Synopsis, p. 76. Loskiel, loe. cit., p. 183. 
Ferland. l. 113-114. 

764. Do número e·xtraordinariamente grande de documentos que provam 
o que foi afirmado, citarei apenas os seguintes: Oeuvres de. Champlain, l. 
363, 366. Rel. lnédit. d. Jésuit., 1, 267. [H. St. John Crevecoeur]: Vogage 
dans la Haute Pensylvanie et dans L'Etat de New-York (Paris, 1801), 111. 
98-104. 

765. C.Olden, loe. cit., p. 102, 118-120, 178, 179. Loskiel, p. 23. Jeffer
son: Notes on the State of Virginia (London, 1787), p. 97-99. J. A Doyle: 
The Bnglish in America. The Puritan Colonies (London, 1887}, 11, 241-242. 
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tirios, e nao poupavam sequer as O!?sadas de inimigos sepultados, 
o ódio arrastando--os ao canibalismo por vinganc;a. 766 

Freqüentes e exaustivas deliberac;oes e consultas no Conselho 
dos mais velhos da alianc;a dos Iroqueses ou no das tribos aliadas 
precediam todas as expedic;oes bélicas. Nao raro, os sonhos de 
um ou outro dos presentes influenciavam muito as últimas reso-
luc;oes tomadas.767 Muitas causas levavam os Iroqueses a guerra,. 
sendo mais com~ns as seguintes: execuc;áo de vinganc;a contra 
indígenas inimigos vizinhos e contra os franceses: ampliac;ao dos. 
próprios territórios de cac;a, para poder satisfazer, de modo van,.. 
tajoso, a procura de peles por parte de seus aliados holandeses 
e ingleses; obtenc;ao de prisioneiros de guerra, sobretudo de 
mulheres e crianc;as, para adotá-las nos clás, com o fim de con.
trabalanc;ar as elevadas perdas causadas pelas guerras intermi
náveis.768 

Seguia-se a mobiliza~ao, quando necessária. Caso ainda nao 
houvesse espioe.s nas aldeias inimigas, para lá eram enviados 
juntamente com batedores que sondassem os caminhos de acesso. 
Consertavam e completavam o armamento; faziam novas canoas 
de olmo ou bétula e calafetavam de novo as e:xistentes. No in ... 
vemo, faziam patins e tobogás ( tabaganes. traines sauvages) para 
o transporte de bagagens e para trazer de volta os feridos. Se 
nao houvesse peles em quantidade suficiente, arranjavam e pre .. 
paravam outras, das quais as mulheres fabricavam mocassins; pi;o
videnciavam tintas para pinta~ os guerreiros e banha de urso 
para untar os cabelos ou cachos do escalpo. Mesmo quando já 
a maioria dos combatentes estava aonada de fuzis, levavam na 
expedi~ao certo número de arcos e flechas, para. caso houvesse 

766. La Potherie, 11, 146¡ 111, 50. Bressany. loe. cit., p. 19, 130 .. 131. 
138, 256, 284. Salone, p. 285. Vide as observa~óes muito acertadas de 
Pritchard sobre esta e·spécie de antropofagia, onde ele cita o canibalismo pra .. 
ticado por vingan~a entre os Samoanos, em c<>ntraposi~áo ao canibalismo dos 
insulanos de Fidji, verdadeiros antropófagos. W. T. Pritchard: Polgnesian 
Reminiscences (London, 1866), p. 125-126. Friederici em Festschrift Eduard 
Seler, p. 75 e· ss. Diego de Landa, como inquisidor entre os Maias do 
Yucatan, fez a guerra as ossadas dos mortos, tal como o fizeram os Iro
queses contra os ossos e restos decompostos dos lllinois. Lopez Cogolludo: 
Historia de Yucatan (Mérida, 1867 .. 1868}, l. 498. 

767. Ferland, 1, 111-112. Oeuvres de Champlain, I, 341. R.el. d. Jésuit., 
1636, p. 631. 

768. C.Olden: Five Nations, p. 36. Doc. Col. Hist. St. of N. Y., IV 
(1854), p. 905, 908; V (1855), p. 543, 545. Smith: Works, p. 71. Frie-de
rici em Seler-Festscht'., p. 60 e ss. 
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oportunidade, ca~ar durante o trajeto, sem fazer ruido, e para 
abater o gado dos mateiros. Nas esta~óes mais frias do ano, 
cada guerreiro costumava levar consigo urna esteira leve ou um 
cobertor, para a noite. Traziam, ainda, no cinto, a machadinha 
de guerra, um par de mocassins de reserva, e, as costas, urna 
pequena mochila com urnas dez libras de milho torrado e socado. 
Com esta provisáo, chamada rockahominy e considerada o a1i
mento de substancia, que comiam amassado com um pouco de 
água, sem ter de acender fago, mantinham-se, muitas vezes, seis 
a oito semanas em campanha, quando a regiao nao era pobre de 
ca~a. Aparecia, aí, a vantagem das na~óes agrícolas, como °" 
Iroqueses, que sempre dispunham de amplas provisóes de milho 
para abastecer suas tropas de rcxkahominy. A mobiliza~ao ter
minava por uma festa de despedida, com dan~as, noite adentro, 
antes da partida.769 

Entre uma e outra aldeia inimiga e dos dois lados das es
tradas de acesso, havia sempre extensas áreas inteiramente desa
hitadas, para evitar assaltos. Muitas regióes outrora habitadas 
em torno do lago Champlain, porta de entrada dos Iroqueses 
para o Canadá, haviam sido abandonadas por causa das guerras 
ou tinham sido por elas despovoadas. Essas regióes desahitadas 
a leste eram, na maior parte, cobertas de mata virgem e pantanais. 
Ao sul, para o lado da Flórida, estendiam-se, também, savanas, 
e a oeste, para o Mississípi, predominavam as pradarias.770 As 
estradas de ataque e defesa através daquele território eram, em 
parte, as famosas sendas guerreiras ( warrior paths) , que, durante 
o inverno, se tornavam pistas para patins, senda, porém, prefe
ridas as vias aquáticas e as flotilhas de canoas. Estas foram 
vitais para as opera~óes guerreiras iroquesas. Aproveitavam mi
litarmente, em todos os sentidos, a feliz posi~ao geográfica de 
suas moradias. Com uma ou, quando muito, duas travessias, 
atingiam, por terra, sem grande dificuldade, o Ohio, ao sul e a 
leste, o que significava acesso ao Mississípi, e, ainda, o Potomac. 

769. R.el. d. Tésuit., 1636, p. 12111. Alsop, loe. cit., p. 74. J. G. M. 
Ramsey: The Annals of Tennessee (Philadelphia, 1853), p. 148. Oeuvre.s 
de Champlain, l. 344. Lafitau: Moeurs. 111. 176-177: tarnbém J. N. B. Hewitt 
em Science, 1--4-1892. Sagard: Voyage, p. 142. La Potherie, 11, 157: 111, 
44. La Hontan, l. 156; 11, 183. van der Donck (1656), p. 56. [Th. Ath): 
Carolina, or a Description of the Present State of that Country, and the 
Natural. Excellencies thereof (London, 1682), p. 13-14. Earle: Home Life 
in Colonial Days (New York, 1898), p. 137-138. E. de Schweinitz: The 
Life and Times of David Zeisber{ler ( Philadelphia, 1871), p. 198 a 199. 

770. Oouvres de Champlain, 1, 337. Stone: W . Tohnson. l. 35. 
• 
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Susquehannah e H udson. Ao norte e a oeste, alcan~avam o baixo 
Sao Louren<;o, os grandes lagos e a regiáo do alto Mississípi. 
Outras comunica<;6es fluviais os levavam ao Maine, a Nova 
Brunswick, as regióes do lago Sao J oao, aos afluentes da haía 

·de Hudson e até pelo Labrador adentro. Nem uma só dessas 
comunica<;óes, extensamente ramificadas, deixou de ser usada pelos 
Iroqueses. Na maioria, suas investidas eram feitas rio abaixo, 
explicando-se, assim, como chegavam tao depressa e de surpresa 
ao destino. Velozes e silenciosas, as canoas de olmo da flotilha 
deslizavam pelo rio, sempre urna atrás da outra; no comec;o da 
viagem, de dia; mais tarde, ªº aproximar-se do inimigo, a noite. 
Nos lagos, mantinham-se perto das margens, onde nao eram vistos 
com tanta facilidade e de onde, no caso de encontrar urna flotilha 
inimiga, podiam ir a terra sem demora. Os Iroqueses sempre 
evitavam o combate na água, com suas canoas de olmo, pois 
sentiam-se inferiores em face das leves canoas de bétula dos 
Algonquinos, e Huronianos do Canadá. c ·anoas em viagem de 
reconhecimento precediam a flotilha; todos os presságios eram 
observados com o máximo cuidado; a natureza, meticulosamente 
examinada. Cada ruído, cada movimento, cada vulto naqueles 
maravilhosos rios e lagos setentrionais, duplamente encantadores 
em sua solidao, tinha linguagem própria, entendida pelos filhos 
das selvas: o voo dos pássaros, o trinar do chicka.dee nos arbus
tos e o grito estridente do lomme. O acampamento noturno era 
habitualmente protegido por cerca de estacas. Em noites. de vento 
e tempestade, as canoas de casca, arrastadas a terra, deitadas de 
quilha para cima, com um lado erguido, apoiado por um ou dois 
remos, serviam de barracas. Pouco antes de chegar ao destino, 
iam a terra, escondiam as canoas e lan<;avam-se a pé a ofensiva, 
ao· assalto. Os Iroqueses lutavam e venciam em terra, para, em 
seguida, desaparecer por água, nas canoas, ainda mais depressa 
do que tinham vindo. 771 

Os atalhos nas terras dos Iroqueses e os caminhos de suas 
investidas contra tribos inimigas sao bem conhecidos em suas 
principais características. Sao tao estreitos, que só podem ser 
percorridos em coluna por um, sempre um.. homem atrás do outro. 
E a fileira indiana (lndian file), encontrada entre os pavos pri-

771. Vol. 1, p. 165, 185. Oeuvres de Cham.plain, l. 333, 341. La Hontan 
I . 163. R.el. d. Jésuit., 1636, p. 621; 1658, p. 331I. Lafitau: Moeurs, 111. 219.
'Pouchot: Mémoires sur la Derniere Guerre de l'Amérique Septentrionale entre 
la France et l'IngletetTe (Yverdon, 1781). 111, 289~294. Colden, p. 8. LoskieL 
p. 133. Frietlerici: Schiffahrt, p. 104-105 . 
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mitivos de todas as partes do globo, onde a selva só permitia 
abrir estreitos atalhos, como nos países bálticos, ao tempo dos 
Cavaleiros da Ordem, na Austrália, na lndonésia, nas Filipinas 
e nas ilhas do Pacífico, cuja técnica e emprego, porém, entre os 
indios, tinham atingido desenvolvimento máximo.772A pegada era • 
o ponto fraco dos indios na senda de guerra. Empregavam, por 
isso, constantes esfor~os para nao deixar o mínimo vestigio de 
sua passagem, nao quebrar um ramo sob os pés, nao pisar o 
capim nem deixar indicios que traíssem o número de um grupo 
em marcha. Por isso, numa coluna em movimento, cada um pi
sava cuidadosamente nas pegadas do que ia na frente, e o último 
da fila, guerreiro experiente e possivelmente de pés bem grandes, 
tentava cobrir, meticulosamente, o rasto deixado. J á foram vistos 
mil ferozes guerreiros, numa única longa fila indiana, atraves
sando, silenciosos, as florestas. Durante o inverno, com o solo 
coberto de neve, a ponta da coluna era formada por alguns 
guerreiros com patins, para deixar o atalho bem duro.773 

Em matéria de tática e estratégia e nas opera~óes que delas 
dependem, os Iroqueses e as tribos aparentadas e vizinhas supe-
ravam vários dos povos semicivilizados do continente, como os 
Incas e os Chibchas, aos quais eram inferiores · em quase tudo 
que costumamos chamar progresso cultural.774 Eram· sempre os 
atacantes, sabiam atingir o adversário em sua parte mais vulne
rável e esquivavam-se, quando eram impelidos a defensiva. J á 
falamos de sua hábil diplomacia antes e no decorrer da guerra. 
Espioes e homens encarregados de reconhecer o terreno precediam 
a tropa a grande distancia, e um sistema tático de ca~a e marcha 
dirigía o avan~o. Fora do alcance dos adversários, uma ter~a 
parte da tropa móvel formava as patrulhas de reconhecimento, 
na frente e nos flancos, outra encarregava-se da ca~a. e outra 
constituía a for~a principal, compacta. Distribuíam-se ordens de 

772. Morgan: League, p. 412~443. Colden, p. 7; Papers, p. 185. Hen~ 
rrcr Chronicon Liviniae, rec. Amdt (Hannoverae, 1874), p. 22, 160. Os 
animais gregários das selvas, por exemplo, pecaris e bugios, percorrem o 
terreno na mesma ordem de marcha. A. van Berket s Bechreibung seiner 
Reisen nach Rio de Berbice und Surinam ( Memmingen, 1789} , p. 161. von 
Humboldt: Voyage, III, 216. 

773. Friederici: Der Gang des lndianers em Globus, vol. LXXIV. n9 17 
(1898), p. 276. La Hontan. 11. 170. 183. Le Page do Pratz, l. 105. c. il. 
Colden, p. 148. , 

774. Pedro Pizarro: Relación em Col. Doc. lnédit. Hist. Bspafia, t. V, 
(Madrid, 1844 )", p. 223-226. 
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ataque. O sistema de combate era o do duelo entre atiradores 
esparsos. Rastejar até o inimigo, aproveitando-se dos acidentes 
do terreno, era arte em que esses índios tinham atingido a per
feic;ao. Ocultar o grosso da tropa numa emboscada, atrair para 
ela, pela ac;ao dos patrulhadores ou da guarda avan~ada, um 
inimigo desprevenido ou mal defendido, contava ... se entre as táti
cas mais empregadas e que, na ínvia mata virgem, muitas vezes, 
clava bom resultado. Assim foi derrotado o General ingles 
Braddock, no Monongahela, catástrofe essa que foi, principal
mente, vitória indígena. O reabastecimento de munic;ao, tanto de 
flechas como de pólvora e chumbo, era falho, constituindo um 
dos pontos fracos desse sistema de guerra indígena, mas, natu
ralmente, nas condi~óes existentes, dificilmente podia ser aperfei
~oado. Comumente, a falta de munic;ao em um ou em ambos os 
lados punha termo a luta. Os mortos e f eridos eram transpor ... 
tados de volta, na medida do possível.775 Na estratégia indígena, 
·era também imperfeito o servic;o de vigilancia das guami~óes nas 
.aldeias que, longe do inimigo, se julgavam seguras, bem como 0 

servic;o de sentinela avanc;ada nas divisóes em mar~ha, quando 
acampadas. Em alguns lugares, os sentinelas eram até abrigados 
a ficar nus, de pé, ou acocorados, para que o frio da noite náo 
·OS deixasse adormecer: mas sao freqüentes, nos antigos anais, as 
.alusóes a aldeias tomadas de surpresa e divisóes de combate 
assaltadas inopinadamente nos acampamentos noturnos. J us~a ... 
·mente em tao importante pormenor da arte militar, os Algon
<Juinos e demais indios do Canadá eram superados pelos lroque
-ses, cujo servic;o de seguran~a era mais perfeito e mais rigoroso.776 

Seus métodos guerreiros eram brutais e devastadores. Náo 
P.ºu~avam nem as vidas nem os bens do inimigo, no que, aliás, 
rivahzavam com os dos aliados brancas, franceses e ingleses. No 
.entanto, já houve quem afirmasse, e com razáo, nao serem esses 
métodos mais bárbaros nem mais cruéis do que os empregados 
·na Alemanha durante a Guerra dos Trinta Anos, tanto pelos 
-estrangeiros como pelos próprios alemáes, nem ultrapassarem em 

·G. i1s. Oeuvres_ de Champlain, 1, 258, 334, 336. Fidalgo d'Elvas, p. 19. 
ercy em Smith: W orks, p. LXII, os Powhatáns que se aproximam 

J~~~~~ºi, c~~. o arco na bóca. H. Spelman, ibid., p. CXIV. Stone: W. 

776. Smith: Works, p. 80. Journal de la Guerre du Micissippl contre 

:~%-~~~achas, ed. Shea (Nouvelle York. 1859), p. 73. La Hontan, 11, 



322 GEORG FRIEDl!IRICl 

selva j aria as fac;anhas das hordas assassinas e incendiárias de 
Luís XIV no Palatinato.777 

lima antiga instituic;ao política da Liga Iroquesa, a da adoc;ao 
em massa, visava a contrabalanc;ar, na medida do possível, as 
enormes perdas causadas por aquelas guerras infindáveis. As 
mulheres encarregavam.-se da adoc;ao individual em seus clas. 
Na maioria, os adotados eram mulheres e crianc;as, mas o número 
de ·homens adultos, também aceitos como membros dos clás, 
aumentava cada vez mais. As mulheres casavam.-se regularmente 
com Iroqueses: os filhos resultantes da uniáo obedeciam ao totem 
da máe. No inicio, a Liga sabia muito bem como absorver toda 
aquela gente estranha, de modo completo e sem se deixar pre ... 
judicar. Mas a adoc;áo de tantos elementos adventicios acabou 
por enfraquecer a Alianc;a: os contingentes estranhos traziam, em 
parte, maus costumes, estimulavam a tendencia para a aguardente 
e, no decorrer do tempo, adquiriram superioridade numérica até 
no Conselho. Ao tempo de Champlain, foram adotados muitos 
Shawnees, além de Neutrais, Susquehannoks, Huronianos e outros. 
Sobretudo entre estes últimos, vieram muitos cristáos católicos, 
que semearam a discórdia e a cizania entre as f amílias e os clas, 
acabando por introduzir o germe da desarmonia na própria Liga, 
com o auxílio de alguns missionários jesuitas acolhidos na tribo. 
As tribos inimigas vizinhas, quando logravam sair vitoriosas, fa ... 
ziam exatamente o mesmo com os prisioneiros iroqueses. gstes, 
porém, mais fiéis a sua Pátria, nao se deixavam absorver com 
tanta facilidade. Os franceses e seus aliados vermelhos sofreram, 
certa vez, uma derrota, em conseqüencia da deserc;ao de Iroqueses 
adotados, que, durante a luta, correram para o lado dos guer.-
reiros de sua antiga Pátria.778 -

Ainda antes de Champlain chegar ao Canadá, em 1603 e 
os ingleses a Virginia, em 1606, os Iroqueses. sobre:ud~ os S~ ... 
necas, empreenderam devastadoras guerras contra os 1nd1os men
dionais, os Shawnees e sobretudo os Sioux orientais, a quem 
odiavam de morte. Lanc;aram.-se, igualmente, contra os Algon
quinos, na Virginia, os Susquehannocks ( Andastes, C::º~~stogas) · 
na Pensilvania e em Maryland, derrotando-os, def1n1bvamente, 

777. A. B. Hart: National ldeals Historically Traced 1607-1907 (New 
York and London, [ 1907) } , p. 49. 

778. H. Hale: 1 ndian Migrations ( Chicago, 1883}, P. 22. Colden, P· 
25. Rel. d. Jésuit., 1651, p. 4. Bressany, p. 286. La Potherie, 111. 7 -8. 12. 13. 
15, 43--44, 156-159 ( 1581-158II). de Baugy, p. 62, 90-91. 
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após longas e cruentas lutas. Entre as dez tribos da Virgínia 
e de Maryland, as mais fortes eram os Nansemods e Nanticokes, 
que, vivendo na costa da baia de Chesapeake, estavam mais ex ... 
pastos aos ataques dos Massawomekes, que arribavam em seus 
barcos de bétula: segundo cálculos do Capitao Smith, as dez 
tribos podiam mobili.zar em conjunto dois mil e noventa homens. 
Após liquidá-los, os Iroqueses voltaram.-se contra os Catawbas, 
destruindo, ao longo da estrada de invasáo, a alian~a dos Ma ... 
nahoacs e deixando completamente despovoadas as regioes dos 
Saponins e a dos Tutelos. Náo foram poupados os Cherokees, 
nem os Chickasaws a sudoeste. Sstes infligiram-lhes, porém, por 
volta de 1732, aniquiladora derrota. Todavia, gra~as as suas 
vitórias e conquistas, arrogaram-se direito!; de posse sobre todas 
as terras até as fronteiras da Carolina e ao sul do Ohio e, das 
cabeceiras deste, até ·os limites dos territórios dos Cherokees e 
dos Chickasaws, e mantiveram de pé tal pretensáo.779 

A leste, o dominio dos Iroqueses chegava até o mar, limi
tando comos Manhattans. Só a palavra "Mohawk" fazia tremer 
os indios do Hudson e da Nova Inglaterra, difundia pavor até 
entre os Abenaquis no Maine e precedia, como mensageiro do 
terror, a vinda dos rapinantes, até as distantes plagas do Norte. 
Ainda em 1760, os Mohawks avassalavam de modo tiranico todos 
os outros indios de Long Island.780 O lago Champlain, a porta 
do Canadá, como o chamavam os índios, ahria ... lhes fácil caminho 
para suas aniquiladoras incursóes nas terras dos Algonquinos, ao 

779. J. Bartram: Observ., loe. cit., p. 23, 71. Mooney: Siouan Tribes, 
p. 13-14, 21, 22.. Spelman em Smith: Works, p. CXIV; Smith, p. 51-54, 71, 72, 
111. 116~119, 349, 350, 367, 415, 421.-425, 428. Alsop, p. 71ess.,117-123. Doc. 
Col. Hist. St. N. Y., 111 ( 1853), p. 74, 271. 321-323. Bozman: The Historv 
of Maryland (Baltimore, 1837}, 11, 161-165, 182 a 183, 230. J. Sparks: 
The Works of Benjamin Franklin (Boston, 1840), 1, 21; 11, 13: IV, 302 e 
ss., 325 ss., 333 e ss. Perrot, p. 129, 296. Adair: The History of the Ame
rican lndians (London. 1775), p. 393-395. Gatschet: A Migration Legend 
of the Cree.k lndians, 1 (Philadelphia, 1884), p. 26, 92. La Hontan, 11, 23. 
Mary Jemison, p. 49, 100-101, 112. Lawson, p. 22II, 116II. Stone: W. 
]ohnson, I, 35; II, 307. Colden, loe. cit., Papers, p. 63, 64, 112. H. L. 
Osgood: The American Colonies in the Eighteenth Century (New York. 
1924), 111, 380-387' 389, 390. 

780. Megapolensis: Korl Ontwerp, p. 45, de Vries (1655}, p. 166. G. 
Bancroft: Historg of the Colonization of the United States, 12, edit .• vol. II 
(Boston, 1845), p. 289, 292. H. D. Thoreau: The Maine Woods (Boston and 
New York, 1889), p. 10, 139, 299. Parkman: The Conspiracy of Pontiac, 10, 
edit. (Boston, 1892) 1, p. 7, note 2. J. Fiske: The Beginnings of New· 
England (Boston and New York, 1898), p. 131. Gov. Morris em Ellis H. 
Roberts: New York (Boston a. N. Y., 1888), p. 136. 
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longo do Ottawa e do Sáo Lourenc;o, e mais longe ainda. J á 
por volta de 1603, as patrulhas volantes dos Iroqueses domi ... 
navam as viagens no Sáo Louren<;o ou as tornavam pelo menos 
inseguras, sobretudo na regiao entre Sorel e Trois ... Rivieres. Após 
o aniquilamento dos Huronianos, a audácia dos Iroqueses e sua 
confianc;a na vitória chegaram ao auge, enquanto a p~silanimi
dade e afli<;ao dos franceses, em f ace dos ferozes americanos, 
assumiam proporc;oes desastrosas. Desafiando ... os, uma flotilha 
indígena saiu do lago Champlain, penetrou no Sao Lourenc;o, 
passou, sem ser notada, por Trois ... Rivieres e Quebec e, sob as 
vistas da , Capital francesa, atacou os H uronianos estabelecidos 
na ilha Orléans, sob a protec;áo d<;>s franceses, matando parte 
deles, devastando e saqueando suas plantac;óes e cabanas ~ captu ... 
rando mais de cem pessoas de ambos os sexos e de diversas 
idades. Com estas a bordo, as quarenta canoas dos Mohawks 
passaram novamente, a luz do dia, sem serem impo~tunada,s, pela 
cidadela da Nova franc;a, subiram calmamente o Sao Lourenc;o 
e levaram os prisioneiros ao território iroques, onde alguns foram 
supliciados pelo fogo, enguanto os restantes se incorporaram a 
tribo pela adoc;ao.781 ·Outros bandos atira¡;am ... se sobre Trois ... 
Rivieres e Sao Mauricio, nas cercanías do lago Sao Joáo e do 
Tadoussac, e, avanc;ando cada vez mais, alcanc;aram as fronteiras 
,do Labrador, f~ito que o Padre Buteux sempre julgara impossível 
de realizar. 782 

Já eni 1613, emboscavam ... se nas travessias do Ottawa. Os 
Algonquinos, do curso superior deste rio, julgando ... se seguros, 
protegidos p.ela rudeza dos caminhos e inacessibilidade de suas 
moradas, viram o quanto fora · vá sua confianc;a nas defesas na tu ... 

781'. Doc. Col. Hist. St. N . Y., VII, 349. Perrot, p. 84. 105-106, 108 
a 110. La Potherie, 1, 304-305. Oeuvtes de Champlain, I, 95. Rel. d. fésuit., 
1657, p. 3-5. La Vie du R. P . ... Chaumonot, edit. J.. G. Shea (Nouvelle 
York, 1858), p. 73. Le Moine: Maple Leaves (Québec, 1894), p. 301-302. 
345. V. vol. 11, p. 364. 

782. Rel. d. Jésuit., 1651, p . . 15.;28; p. 26: "L~s lroquojs sont entrez 
dans le pais des Attikameques, iusqu'au lac nommé Kisakami; je n'aurois 
iamais creu qu'ils eussent pü trouuer ny aborder ce lac auec leurs canots". 
1652, p. 34; 1661, p. 19-20: no lago St. John e além déle, para o norte, .. vers 
la Mer du Nord", "ne pouvant trouver d'autres homes a ses rauages que 
la Mer, et la plus éloignée de son pais, iusqu'ou ny Fran~ois ny Sauuages 
d'icv n'ont encore pu penetrer", 1672, p. ~4. 48. P. Gabriel Druillettes em 
Coll. N . Y. Hist. Soc., 2. series, vol. III, part I (New York, 1857), p. 318. 
Hind: Explorations of the interior of the Labrador Península (Lcindon, 1863), 
I, 273-275; 11, 11, 30. Turner: Ethnology of the Ungav.a District em Xlth 
Ann. Rep. Bur. Amer. Ethnol. (Washington, 1894), p. 267. 
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rais,.ao passo que os Huronianos tiveram barrados todos os seus 
acessos a Quebec. Nao tardou a chegar a vez destes. "Os 
indios que se tornaram cristáos nao portam mais armas", dissera 
certa vez Pere Yvres d'Evreux. A situac;áo dos Huronianos nao 
era ainda táo grave. Mas a missáo jesuítica, firmemente anco
rada em seu meio, tinha ... os enervado, tirara-lhes a energía e o 
valor guerreiro. Sem firmeza moral nem confian~a em si mesmos, 
impelidos a utna desesperada posi~áo defensiva, tornaram-se fácil 
presa de seus furiosos 'inimigos, que, numa horrível matan~a. 
catastrófica para eles e para a missáo católica, puseram f im ao 
estado dos Huronianos. Poucos anos mais tarde, os Neutrais 
( Attiwandaronk) tiveram a mesma sorte.783 9eguiram ... se surti .. 
das em persegui~áo .a uma parte dos Huronianos, refugiada no 
Noroeste. Rémanescentes desse Jf>VO, em fuga para oeste. entre 
os quais, os Tionontatis (Petuns), em particular, foram perse ... 
guidos até Michillimackinac e for~ados a abandonar as novas· 
aldeias ali recém ... construídas. Nem os que se evadiram para 
rnais longe, fixando ... se nas ilhas entre o laqo Michigan e Green 
Bay,. foram deixados em paz. Pelo caminho, os Iroqueses cho
caram ... se com os Chippeways no lago Superior e, ao voltarem, 
descreveram um grande arco, passando pelos lllinois, mas nem 
sempre foram bem sucedidos em tao arrojados empreendimentos 
através das selvas, especialmente quando nao era completo o 
triunfo, porque o exército, em jornada de regresso. ,estava com ... 
balido pela falta de víveres.784 A noroeste, deteve ... se o avan~o 
dos Iroqueses. na regiáo do salto Santa Maria '. e::dremidade 
oriental do laqo Superior. Conta a tradic;áo indígena daquela 
zona, com suficiente clareza, que urna grande expedi~áo - talvez 

783. Oeuvres de Champ[ain, l. 448. 457, 502: II, 862, 898. Rel. d. 
1~suit .. 1636, u . 117-126; 1644. p. 105; 1648. p. 47: 1651, p. 4. Perrot. p. 93. 
94, 119-121. Yves d~vreux, toe. cit., o. 259: "C'..es nouueaux Chrestiens vont 

, vestus le mieux qu'ils peuuent. et marchent de compagnie ensemble, ne portans 
ny flesches, ny ares, sinón lors qu'ils vont a la chassc. ou a la pesche, ains 
se contentent de porter vn baston d'vne sorte d'Ebene noire ou rouge, telle
ment qu'il est aisé de les distinauer d'auec les autres." Das tribos que figuram 
na história dos indi~enas da América, todas as que foram pacificadas nao 
tardaram a ser varridas da face da terra, de modo violento e brutal; a respon
sabilidade cabe aos seus mestres e benfeitbres. W. B. O. Peabody: The 
early Tesuit Missionaries of the Norlh Western Territory, em Beach: lnd. 
Miscell., loe. cit., p. 109, a respeito dos Huroes: "Weak, powerless. overcome. 
the very name of an Iroquois alarmed them'~. Vide p. 347, obs. 2. Beau
champ: Hist., p. 196-197. 

78 A P 81 83 99 218 219. 221 e ss .. 224. La Potherie. 11. • . errot, p. - .• , , 
53-55. Parkman: Jesuits, p. 425. 
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tenham sido duas - de uns mil iroqueses foi, ali, quase inteira .... 
mente destro~ada pelos Ghippeways ( ou . Foxes). Outra, um 
pouco menor, de aproximadamente quatrocentos homens, consta 
ter sido desbaratada pelos Sioux no alto Mississípi.

785 

Contudo, salvo tais desastres. também no Oeste, os Iroqueses 
foram bem sucedidos. Os Eries foram aniquilados. os Pottawat .... 
tomies e Foxes gravemente atingidos, os lllinois, numerosos, com
bativos e bravos antes do aparecimento da missáo e das guerras. 
iroquesas, foram levados a borda do abismo, . e os Ark~n~a~ ~ 
Osages, que antes habitavam o trecho supenor do M1ss1ss1p1, 
foram impelidos pelas incursóes dos Iroqueses até onde os encon
traram os descob~idores a partir da época de Joliet.

786 

A a~áo guerreira dos Iroqueses e suas vitórias impressionaram 
profundamente as outras trib~s e nao menos os franceses do 
Canadá. Alguns milhares de guerreiros, segundo afirmavam os 
contemporaneos, estremeciam toda a América do Norte. Quando, 
em 1661, os padres jesuitas Gabriel Druilletes e Claude Dablon 
avan~aram pelo Saguenay, rumo ao norte, em dire~áo a baía do 
Hudson encontraram toda a regiáo em torno do lago Sao Joáo 
e alé~ do divisor de águas até os lagos T emiscamie e Mistassim 
em alvoro~o e panico, de medo dos Iroqueses. O aniquilamento 
da na~áo dos Escurieux ( Escureuils) infundiu tal horror, que 
todos abandonaram suas moradas, refugiando ... se nos mais ocultos 
recantos das frias montanhas do Norte, penetrando até no La .... 
brador, embora jamais tivessem visto um lroques.787 Os Algon ... 
quinos e Montagnais do Canadá e os Micmacs da Acádia viviam 
num permanente estado de pavor ante os ferozes guerreiros da 
Liga. Champlain narra alguns exemplos típicos, em que o medo 

785. R.el. d. Jésuit ., 1663. p. 10. Perrot , p. 96-99. La Potherie, II, 64. 
Alex, Henry: Travels and Adventures in Canada etc. between the years 
1760 and 1776 (New York, 1809), p. 193-194 (11, chap. I] . Schoolcraft: 
Pers. Memoirs, loe. cit., p. 112-113. Id., Notes on the lroquois (Albanv. 
1847) , p. 164-165, 168-169. La Hontan. 1, 232-235: 11. 169 a 175. 

786. Rel. d . Jésuit., 1654, p . 15; 1656. p. 18. La Hontan, 11, 21. La 
Potherie, 11, 54-55, 132, 133. Rel. lnédit. d. Jésuit., 11, 25. 313. 317. P. A. 
Douay em Le Clercq: Stablissement de la Foi em Shea: Discoverg, P· 222. 
Bossu ( 1768), 1, 147. Gatschet: Migration Legend, l , 32. Parkman: La 
Salle and the Discover y of the Great W est ( Boston, 1894) • P· 192-193. 196. 
197, 204-219: 306: A grande guerra entre iroqueses e illinois em 1680. 

787. La Potherie, 11. 55-56, 112-114: IV, 147, 253. Rel. des Jésuit ... 
1661, p. 13-21. Collection de Manuscrits relatifs lJ la N ouvelle-Prance 
(Québec, 1883-1885), 1, 105-107, 555. Rel. lnédit. d. lésuites, l . 329-330. 
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constante f azia os moradores abandonarem su as lavouras. A 
derrota e o exterminio dos H uronianos causou abaladora e de
primente impressao a todas as outras tribos, principalmente por
que, no desastre, também missionáríos brancos tinham sucumbido 
sob horriveis martirios e porque Onontio, em Quebec, evidente
mente, nao era capaz de defender nem de vingar seus filhos.788 
Na Nova Inglaterra, do Penobscot até as Carolinas, reinava o 
mesmo panico. Ali, como em toda parte, o brado "M ohawkl" 
era um grito de terror. O temor aos Iroqueses impedia os vigo-' 
ro~os Algonquinos da Nova Inglaterra - valorosos e aptos a 
defender-se, e, no tempo de Champlain, numerosos e prósperos 
- de expandir-se para oeste e para o interior do País. A parte 
setentrional de N ew Hampshire, todo o território de V ermont e 
o Oeste de Massachussetts eram selvas desahitadas. Os nomes 
de ~lguma~ localidades e a tradi~ao indicam os pontos onde já 
havia surgido um ou mais Iroqueses e conservam a Iembran~a 
do terror provocado por seu aparecimento. O pavor mortal aos 
Iroqueses, que se alastrava por vastissimas áreas, o panico des
pertado pelo grito "M ohawk!" ou por qualquer coisa suspeita 
que aparecesse nos arredores das aldeias, chega a constituir tra
di~áo, sobrevivendo as gera~oes e as épocas das guerras e conti
nuando a se propagar pelo século XIX.789 

As rapinagens dos Caraíbas insulanos, no mar das Antilhas, 
e dos Caraíbas continentais, da Guiana, na regiáo fluvial do 
Orinoco, auxiliados pelas favoráveis comunica~oes fluviais e tra
vessias por terra, pelas táticas empregadas e pelo pavor que seus 
feítos e seu nome despertavam em vastos círculos da popula~áo 
aruaque, constituem perfeito equivalente dos feítos e sucessos dos 
Iroqueses. A parte que estes tiveram na América do Norte foi 
igual a que, nas Indias Ocidentais e na América do Sul, coube 

788 . Oeuvres de Champlain, 1, 313, 468-470, 472, 524: 11, 881. de 
Baugy, p. 180. Perrot, p. 93, 94, 119-121, 214. Rel. des Jésuit., 1637, p. 67, 77, 
8W4. S. G. Drake: A Particular History of the Pive Years French and lndian 

ar (Boston, 1870) , p. 58-59. 

789. Colden: Hist., p. 3. Lawson, p. 24, 101. J. Weld: Travels 
through the States of North America etc. during the years 1795, 1796 'Srid 
1797. (.London, 1800), 11, 46. Thoreau: Maine Woods, Append., VII. 2: 
Captivity of John Gyles em [J. Wimer]): Events in lndian History (Lan
caster, 1841). p. 375-376. Beach: lndian Miscellang, loe. cit., 284, 292. S. T& Drake: Biography and History of the lndians of North America, 11. edit. 

ston, 1851), p . 297-298. J. G. Kohl: Rei$en in Canada. ... New-York 
und Pennsylvanien ( Stuttgart und Augsburg, 1856), p. 236, 361. 

• 



• 

328 
GEORG FRIEDERICI 

aos Caraíbas, que náo chegaram, contudo, a de.sempenhar. tao 
importante papel político e histórico, como as Cinco Na~óes.790 

O número de guerreiros que tanto abalavam o País e espa
lhavam todo esse pavor era efetivamente muito reduzido. Com
parado ao seu vasto raio de a~áo e a imensa área de terra ~ 
água sobre a qual se estendia o efeito de suas fa~anhas, era ate 
insignificante. Por volta de 1600, a Liga possuía apenas uma 
popula~áo de aproximadamente cinco mil e quinhentas almas ... No 
entanto este número aumentava, continuamente, pela ado~ao de 
grande~ contingentes da popula~o de na~oes conquistadas, como 
já explicamos. Mais ou menos por volta de 1675, ~o apogeu 
do poder, a Liga contava dois mil e duzentos guerre1ros, numa 
popula~áo total de dez mil a doze mil almas. Segundo W. Gree~
halgh, em 1677, o número de gue~reiros iroques~s era de do1~ 
mil cento e cinqüenta. Destes, porem, quando mu1to, apenas m11 
e duzentos eram, pela origem, iroqueses puros (des franc~ l ro
quois); os restantes e a grande maioria das rn~lheres e ci;anc;as 
erain huronianos, neutra.is, índios tabacos, er1es, etc., alem de 
mesti~os. Em 1689 .· no inicio da guerra do Rei Guilherme, con .. 
tavam .. se dois mil quinhentos e cinqüenta guerreiros, mas, em 
1698 ªº cabo de um decenio de }utas devastadoras. estes tinham
se reduzido a mil duzentos e trinta. Novas ado~oes e a admissáo 
dos Tuscaroras a Liga fizeram aumentar, novamente, o número 
de seus guerreiros para dois mil, até 1720. Para 1763 consta o. 
efetivo de dois mil e trinta homens em armas, e para 1765, o 
de dois mil cento e vinte. Juntavam-se a estes mais setecentos 
e dez combatentes, de tribos mais ou menos submissas e obedien
tes. Ao tempo da revoluc;áo e da primeira guerra civil, o número 
de guerreiros iroqueses, segundo consta, foi de mil e oit~cen:os, 
dos quais mil quinhentos e oitenta lutavam ao lado dos .1ng .. le.ses 
e dos realistas e duzentos e vinte, ao lado dos revoluc1onanos. 
Presume .. se que o total da populac;áo iroquesa naquele tempo 
tenha sido de dez mil a doze mil almas. Chega-se, pois, a con .. 
clusáo de que. embora a populac;áo compreendida pela Liga lro .. 
quesa deva ter oscilado freqüentemente durante os cento e setenta 
anos de sua supremacia na América do Norte. de modo ~eral. 
parece ter-se mantido mais ou menos estável. e de que o numero 

790. Priederici: Schiffahrt, p . 102-104. Petrus Martyr (edit. Torr. As.). 
1, 179. Navarrete, 111, 11. A. von Humboldt: Voyage, VII. 251, ~55, 44.1; 
VIII. 251-252; IX. 15-16. G. E. Church: Aborigines of South America, edit. 
O . R. Markhan (London, 1912). passim. sobre os Caraíbas, povo conquis-
tador. 
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de guerreiros. também oscilante, dessa potencia indígena, em 
média, nao terá passado de dois mil, e em nenhuma época ter-se-ia 
elevado muito acima de dois mil e quinhentos.791 

A Liga Iroquesa manteve-se fiel aos holandeses na Nova 
Holanda e transferiu sua alian~a e Jealdade, juntamente com o 
título honorífico Corlear# aos seus legítimos sucessores no Hudson, 
isto é, aos ingleses e ao governador de Nova lorque. No en
·tanto, a famosa alian~a do vale de Tawasentha, de 1618, entre 
a Liga Iroquesa e o comandante do forte Nassau, Jacob Eelkens, 
decantada até na poesia, muito provavelmente nao passa de inven
cionice de tempos recentes ou de fraude.792 

Em 1609, Samuel Champlain, aliado aos Algonquinos do 
Canadá, aos Montagnais e tambérn aos Huronianos, para ele 
pertencentes a familia iroquesa, empreendeu sua aventureira expe
di~áo pelo lago que tem o seu nome. Gra~as ao efeito das armas 
de fogo que ele e seus companheiros levavam, seus aliados ven
cerarn urna divisáo de iroqueses perto de Ticonderoga, contraindo, 
dessa maneira, para si e para os franceses o inextinguível e 
mortal ódio da Liga das Cinco Na~óes, mais tarde tao funesto 
para a Provincia da Nova Fran~a. Champlain foi alvo de acerbas 
acusa~óes, considerado culpado e responsável pelas fatais conse
qüencias que sua expedi~áo teve para a Nova Franc;a. Por outro 
lado, tem sido amplamente defendido e absolvido. Em ambas 
as atitudes houve exagero. ale, de fato. tornou partido n~s con: 
tendas entre as diversas tribos e, com sua expedic;áo, provocara 

791 . James Mooney : The Aboriginal Population of America north of 
Mexico (Washington, 1928) , p. 3-4. Re!. des ]ésuites. 1660. p. 6-7. Green
halg em The Documentary History of the State of New-York (Albany, 1849), 
1, 11· 14. Doc. Col. Hist. $t., N. Y .. IV, 22, 23, 32. 33. 74. 337. i20; V. 557; 
IX, 640~659. Parkman: The Jesuits, p. LXVI, p. 297. Id. , Count Prontenac 
and N ew France under Louis XIV. (Boston, 1893) . p. 452, note. Stone: 
W . Johnson, 11, 192. Croghan em Early Western Journals (Oeveland, O .. 
1904) , p . 167. Jefferson : Notes, p. 169. Campbell : De Witt Clinton, p. 
246--251. ~ evidente que Lafitau exagera ao estimar em 3 000 os homens 
válidos na primeira quarta parte do século XVIII: mas ésse número, alto 
demais, agradava aos franceses enlutados; o inglés Douglass, citando apenas 
1640, em meados do mesmo século, dá, sem dúvida. núme.ro baixo demais. 
Lafitau: Moeurs, 111, 162. Douglass : A Summarg, Historical and Political 
(Boston, 1755), 1, 186, 187. A estimativa de Morgan, de 25 000 almas 
como total da popula~~o iroquesa por vol ta de 161 O. é evidentemente demais 
elevada. League, p. 26-27. · 

792. Doc. ~ol. Hist. St. N. Y., 111 (1853), p. 558-559. Piske : The 
Dutch and Qualcer Colonies in America (London. 1899), 1, 106. 10i. BeauA 
champ: Hist., p. 172-175. 
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0 ódio e a duradoura inimizade dos Iroqueses. Era, todavia, 
completamente impossível que ele, já naquele tempo, pudesse per ... 
ceber e avaliar corretamente as condi~óes políticas e militares na 
hacia do Sáo Louren~o. Sem ter sido provocado, sem ao menos 
conhecer o inimigo, ele interveio, como agressor, nas divergencias 
internas dos indígenas, tendo tido a má sorte de montar o cavalo 
errado. Assim proceden do, fez o mesmo que os franceses fizeram 
por toda parte, no Brasil, isto é, no Rio de J aneiro, sob Ville ... 
gaignon, e no Maranhao, na Flórida, sob Ribaut e Laudonniere, 
e em Caiena. Sempre intervinham nos assuntos internos e nas 
desaven~as dos silvícolas, metendo ... se em aventuras no meio deles, 
e tanto brincavam com o fogo que acabavam queimados. 793 

A hostilidade dos Iroqueses entravava o progresso do País. 
A popula~áo rural vivía oculta atrás de pali~adas e, por um de
cennium luctuosum, esteve exposta as mais terríveis prova~óes, 
as quais só a paz de Rijswick pos termo. ..O campones e o 
citadino comem o pao de cada dia a tremer. Quem sai de casa 
nao sabe se jamais entrará nela outra vez; as searas e colheitas 
ficam a maior parte do tempo abandonadas. O seigneur da 
paróquia ve suas terras saqueadas e incendiadas e nem em sua 
própria casa fortificada goza de seguran~a. O voyageur· só pode 
viajar a noite. Quem sai a trabalhar no campo é morto a tiros 
ou ve ... se repentinamente agarrado, para ser arrastado ao poste 
dos martirios ou massacrado por um golpe de machadinha de 
guerra e escalpado. Quem navega os rios em seu barco, é des ... 
coberto de longe e perseguido através das matas, sejam quais 
forem as precau~óes tomadas". Grupos menores eram atraídos a 
ciladas e desbaratados. A tropa de Longueil foi exterminada. 
Dollard des Ormeaux e seu pequeno grupo de heróis, empenha .. 
dos em galharda defesa junto ao Long Sault, salvaram, com sua 
morte, a Colonia de maior desastre. A cidade de Trois ... Rivieres 
foi sitiada durante oito dias pelos Iroqueses, e pouco faltou para 
que estes tomassem a pra~a. Poucos anos depois, como já foi 

793. Oeuvre$ de Champlain, 1, 329, 344, 346, 349, 364, 367. La Po
therie, I, 314 e ss. Faillon, 1, 141, 142. Fiske, loe. cit., 1, 97, 220: " . .. events 
phy.sically small may have large consequences. Champlain' s victory over the 
Mohawks at Ticonderoga in 1609 was in itself a small affair compared with 
Montcalm's victory over British and American troops at the same place in 
1758; yet Champlain's fight is an event of prime importance in American 
history, while Montcalm's is but a subordinate incident", Salone, p. 83~86: 
seus motivos para falar a favor do ataque de Champlain contra os Iroqueses 
n§o sao de modo algum consistentes. 
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narrado, os franceses sofreram aviltante afronta: os Mohawks 
passaram por Quebec, assaltaram as aldeias na ilha Orléans e, 
com oitenta e cinco prisioneiros huronianos. regressaram, passando 
em triunfo e impunes, mais uma vez, pela cidade. A desastrosa 
expedi~ao de La Barre, a indecorosa retirada deste governador 
e a catástrofe de La Chine completaram a obra dos Iroqueses, 
que levaram a Nova Fran~a a beira do abismo. Durante os 
longos anos de guerra contra os Iroqueses, a populac;áo francesa 
do Canadá f oi, por assim dizer, dizimada. Das prova~óes da 
brava e aguerrida nobreza, do que sofreu e realizou, ternos um 
exemplo na História e na sorte da familia Le Moyne. Todas as 
seigneuries do lado das terras dos Iroqueses, levaram existencia 
penosa e miserável. A decadencia da Colonia entre 1688 e 1698 
era extrema, e, para o período de alguns anos, os algarismos 
referentes a extensao das terras de cultura abandonadas e a co ... 
lheita de cereais apontavam alarmante decréscimo. O problema 
dos naturais, tao vital para todas as colonias. na antiga Nova 
Fran~a. nao foi solucionado pelos franceses. Os Iroqueses o re ... 
solveram a seu modo, aniquilando como na~o ou escorra~ando 
da Nova Fran~a. onde permaneceram apenas insignificantes mi
nodas, os mais importantes e numerosos contingentes nativos, os 
Huronianos e os Algonquinos. aliados dos franceses. O comér ... 
cio de peles, que, naquele tempo, representava para o c ·anadá o 
que os metais preciosos representavam para a América espanhola. 
e o comércio de especiarias para a Asia portuguesa. foi,dificultado 
pelos Iroqueses até ir-se extinguindo aos poucos. E nao se limi ... 
taram a paralizar o comércio de peles; tentaram. sistematicamente. 
matar a míngua a Colonia, procurando evitar, por meio de suas 
patrulhas e bandos escalpadores. que os lavradores amanhassem 
os campos e fizessem a colheita. Em tudo isso, a Liga Iroquesa 
era tao bem suceddida, sua atua~ao tomou-se táo funesta para a 
Nova Fran~a. que esta teve seu desenvolvimento seriamente de
tido, enquanto as colonias britanicas, prosperando tranqüilamente. 
tomaram tal dianteira. que o Canadá frances nunca mais conseguiu 
alcan~á ... las. Governadores e intendentes, com efeito, nao cessa ... 
ram jamais de asseverar ao ministro, em Paris, que os piores 
inimigos da Franc;a, na América, eram os Iroqueses. e náo os 
ingleses; e os jesuitas. aos quais as Cinco Na~óes, exterminando 
os Huronianos, destruíram a espel'an~a íntima de poder fundar 
na América do Norte algo como um Paraguai, planejaram esti
mular uma Cruzada contra este inimigo da Cristandade e "pequeno 
turco da Nova Fran~a". Mas o plano gorou. No fim, o gover-
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no de Paris preferiu calar-se e curvar .. se perante o pequeno turco 
da América: por proposta dos govemadores Callieres e V andreuil. 
e com sua acalorada aquiescencia, come~ou a seguir uma política 
de paz com a Alian~a. dando severas instru~oes, no sentido de 
se evitar tudo quanto pudesse ofender ou irritar a altiva Liga. i 94 

Outra nao era, afinal, a política da Gra .. Bretanha e de seus 
governadores provinciais, que tinham tido a sorte de nerdar, jun
tamente com a posse da Nova Holanda, a alian~a com a Liga 
Iroquesa. 

lntroduzir uma cunha entre os dois confederados e atrair para 
o seu lado a Liga dos Iroqueses tornou-se o empenho e a meta 
da Fran~a. que lan~ava mao de · todos os meios para conseguir 
seu intento, sobretudo do concurso da missao jesuítica, sempre 
muito útil e eficiente em transa~oes políticas. A Grá-Hretanha e 
seus governadores coloniais faziam o mesmo. Earl of Bellamont 
via claramente que, se os Iroqueses e seu séquito se aliassem aos 
franceses contra os britanicos, a Colónia estaría perdida. O re
conhecimento desse fato pelos ingleses transparecia sempre, mor
mente nos grandes debates .políticos. "A alian~a com as Cinco 
Na~aes é nossa única seguran~a", disse o Governador Dongan, 
de Nova lorque, "as Cinco Na~oes sao uma barricada entre nós 
e os franceses e todos os outros indígenas". Em 1744, antes do 
inicio das negocia~oes própriamente ditas, em Lancaster, o Te
nente-Governador Thomas, da Pensilvania, expós, com m4ita 
insistencia, aos delegados da paz da Virginia e de Maryland as 
imensas vantagens que a alian~a com a Liga Iroquesa proporcio
nava as colonias britanicas.' Por isso, a cada amea~a de guerra 
entre as duas potencias, surgía renhida luta diplomática entre os 
govemadores do Canadá e de Nova lorque, em tórno da amizade 
da Liga, que cada um tentava atrair para o seu lado, com o fim 
de lan~ar os selvagens guerreiros contra as fronteiras inimigas. 
Tal estado de coisas reinou especialmente ao tempo do segundo 
mandato de Frontenac, de 1744 a 1755. 

Os ingleses viam nas terras dos Iroqueses parte de sua Pro
víncia de Nova lorque, ao passo que os franceses as consideravam 

794 . Pierre Boucher, p. 101 e ss., 159, 161, 163, 167 e pass. La Potherie, 
l. 313; 111; 176, 177; IV, 160. Colden, p. 202. Journal des Jésuits (Québec, 
1871 ), p . 173~175, 178~179. Rel. d. Jésuit., 1652, p. 35; 1653, p. 26: 1657, 
p. 5~6: 1661, p. 21. La Hontan, 1, 272, 276, 282.. Le Moine: Maple Leaves 
(Québec, 1863), p. ~5~53; (Québec. 1873), p . 13~22; (Québec, 1894), P· 40..-48, 
90~ 104. Salone, p. 108, 289, 304,305, 319~320. 
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pertencentes a Nova Fran~a. Mas cada um dos dois contendo
res acautelava-se muito bem para nao deixar que os Iroqueses, 
extremamente zelosos de sua independencia, percebessem tais pre
tensoes. E faziam bem em se precaver, pois desde cedo os Iro
queses tinham-lhes mostrado de que barro eram feítos. Quando, 
em 1697, a paz de Rijswick pos fim a guerra do Rei Guilherme, 
os ingleses acreditarall) estar a Liga dos Iroqueses, que conside
ravam subordinada a sua soberanía, incluída nas condfr;oes de 
paz. Os franceses do Canadá, porém, o COtitestaram energica
mente. Houve impertinente troca de notas entre os dois gover
nadores, Marquis de Callieres e Earl of Bellamont, a qual só 
os Iroqueses, objeto da disputa, serenos e altivos, puseram um 
fim, para despeito e vexame dos ingleses. Nao reconheceram a 
soberania nem de um nem de outro e, em 1701, concluíram um 
pacto de paz com os franceses e aliados destes, sem absoluta
mente incomodar--se com os ingleses. Os ingleses nem sempre 
desempenharam papel muito brilhante ao lado de seus aliados, 
de cujo auxilio tanto dependiam. Assim, nao contribuíam para 
dignidade, nem - como se verificou após a derrota de Bradock 
- para maior seguran~a da Colonia británica, quando se des
cartavam da guarda e punic;áo de tribos insubordinadas, confiando-
as a Liga Iroquesa. Esta mostrava, entáo, com orgulho e de 
modo impressivo, toda a magia de seu prestigio e poder, que 
ofuscava completamente o governador britanico, 'presente a ses
sáo. Enquanto os franceses nao p0upavam esf orc;os para apro-
ximar de si todos os Iroqueses ou parte deles, houve períodos em 
que os ingleses absolutamente nao se empenhavam por mantei; 
acesa a amizade da Liga que tinham a seu lado. Sobretudo o 
fato de ter falhado o auxilio dos britanicos, quando os franceses, 
comandados por Tracy, Denonville e Frontenac, invadiram as 
terras dos Iroqueses, despertou nestes duradoura suspeita e dú
vida quanto ao valor dos ingleses, como aliados. Vemos, assim, 
perdurar, através do século XVIII, até a deflagrac;ao da luta 
decisiva, os mais veementes esforc;os da Inglaterra e da Franc;a 
por conquistar a alma da Liga Iroquesa, que compreendia tao bem 
a grave situac;ao dos silvícolas após a chegada dos brancas, po
dendo mesmo analisá-la, e que, por sua vez, nao poupavam es
for~os, até que fossem corcados de exito, para tornar-se cobi<;ada 
e reqüestada e manter,. desse modo a posic;ao de fiel da balanc;a 
entre as duas nac;aes. A Liga nao deixou, todavía, de conser
var-se fiel ao seu antigo tratado com a Inglaterra. Quando ho~ ... 
ve a ruptura entre as duas potencias e o rompimento assum1u 
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proporc;oes graves, a Liga sempre se manteve ao lado da Grá ... 
Bretanha. 79s 

O que deu aos Iroqueses táo preeminente posic;áo política, o 
que fez deles o povo cuja valiosar alianc;a era reqüestada por duas 
·grandes potencias européias e os tornou senhores e tiranos da 
maioria das tribos orientais da América do Norte foi, antes de 
tudo, sua grandeza militar, como já frisamos. Jamais existiu na 
·índole e nas aspirac;;oes da Liga o menor vislumbre de avidez por 
·ganhos materiais ou gozos sensuais. Animava-a, itnicamente, a 
idéia do ataque e da conquista. O espirito aguerrido e heroico a 
todos arrebatava, desde · os anciáos, oradores e caciques guerreiros, 
no grande Conselho de Onondaga, até aos meninos iroqueses, 
-que. em frente a aldeia, se exercitavam em jogos guerreiros. As 
mulheres e moc;as eram tao valerosas como os homens e rapazes 
e partilhavam do mesmo espírito. A glória conquistada no campo 
-de batalha e alguns escalpos como troféu de guerra constituíam 
a única recompensa por táo imensos e prodigiosos esforc;os e so
Jrimentos de suas intermináveis campanhas. Para conquistar um 
·escalpo, nao lhes pareciam demasiado longas marchas de mil a 
mil e quinhentos quilometros através das ínvias florestas da Amé ... 
rica. A fama de suas vitórias e de sua crueldade era a vanguar ... 
·da que percorria as selvas, precedendo-os de muito em suas longas 
·jornadas. 796 

A atenc;ao dos que se dedicam a pesquisas históricas volta-se, 
de preferencia, para os povos civilizados, sobretudo para os de 

795 . Fiske, loe. cit., II, 172. Boucher, p. 145. C.Olden, p. 78-80; Paptts, 
p. 93-105. Parkman: Frontenac, p. 423-426. 438-452. H . R. Casgrain: 
Guerre du Canada. 1756-1760. Montcalm et Lévis (Tours, 1898), p. 278. 
'Ü sgood: XV/llth Centurg, l. 461-469, 476-479: 111. 366-368. 372, 373, 392-
393. Doc. Col. Hist. St. of N . Y ., vol. IV, pass., sohretudo p. 564-.573; V 
781-801 ; IX. 689-695, 715-725, 949-953, 976 e M . e pass .. nos volumes 111, 
V e IX; sobretudo 111, 389-415, especialmente p. 393-394. [Charles Thomson] 
Causes of the Alieryation. loe. cit., p . 45-47. 

796 . Rel. d . ]ésuit., 1657, p. 34: "Ils vont a la guerre a deux et trois 
cents lieues loin de leur pays, par des rochers inaccessibles et des forests 
immenses, n'étant munis que d'esperance, et ne laissant dans leurs Bourgs, 
pendant de-s année.s entieres, que leurs femmes et leurs petits enfants. Mais 
.quelques cheuelures qu'ils remportent, ou quelques prisionniers de guerre 
destinez a leur boucherie, sont les trophée-s dont ils croient leurs trauaux 
heureusement recompensez". 1663, p. 13. The Jesuit Relations and Allied 
Documcnts (Cleveland, O., 1896 e ss.), vol. LI (1899), p. 122: P. Jacqµes 
Bruyas, 1668, oobre os jovens oneidas: "la passion de tuer les hommes est 
si grande, qu'il vont volontiers 300 Lieues et d'avantage pour Enleuer une
.cheuelure". 
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mais alto nivel. É que tais povos e sua cultura foram imensa .. 
mente mais ativos do que os primitivos. Conhecemos muitos 
fatos históricos relacionados com estes últimos, mas, de modo 
geral, as pesquisas e a historiografia podem, impunemente, negli ... 
genciá-los, pois, na maioria dos casos, nao sao for~as que, de 
qualquer modo, influenciaram o desenrolar da História ou que 
continuam a viver dentro dela. Casos há em que a sorte fez com 
que esses povos de baixo nivel cultural. ou primitivos, intervies ... 
sem de modo terminante na vida de um ou de mais povos civili
zados. · De tudo o que houve em tempos remotos, dos episódios 
do passado, uma parte imorredoura, de indelével efeito, que vive 
ainda no presente e viverá no futuro, é obra sua, como ocorre no 
caso dos indios do Leste da América do Norte, sobretudo Iroque
ses. Tomam .. se, entao, objeto das pesquisas e narrativas his
tóricas e tem clireito a ser tratados com os mesmos métodos de 
pesquisa histórica, com a mesma imparcialidade e ausencia de 
preconceitos dispensados aos mais desenvolvidos entre os povos 
civilizados. Pois só quando se examinar tudo e se puder ave
riguar qual foi sua atua~ao de outrora, como eram na realidade, 
q~and~ realizavam os feitos que nao se apagaram da História, 
so entao, poder ... se-á demonstrar como tudo se desenrolou e "o 
que houve de fato · na América do Norte". 797 

. 797 · N_ao está certo Alexander von Humboldt, quando diz que verda
dei~amente so ?s povos civilizados tem história e que, por conseguinte, a bis
tória dos americanos é apenas a de um pequeno número de povos que habi
tavam o .al~o das montanhas. Voyage, IX, 18, 20: "Or comme les seuls 
peuples civtlisés ont, a proprement parler, une histoire, il en résulte, que 
l'histoire .. des ~éricains n'est que celle d'un petit nombre de peuples mon
tagn~rds . Os iroqueses tem histórial Eduard Meyer: Zur Theorie und Me
thodrk der Geschichte (Halle a. S., 1902), p. 47 . 

, 
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CAPITULO VII 

OS FRAN·CESES 

/ . 

Já mencionamos no capítulo quarto que, ainda antes dos por
tugueses de Dom Henrique, o Navegador, navegantes franceses , 
a servic;o dos Béthencourts, descobriram e contomaram o cabo 
Bojador, na sua rota para o sul, 79s mas que as descobertas e 
viagens comerciais pré-Iusitanas de naus francesas, - citadas e 
defendidas por historioradores franceses - , que, partindo de 
Dieppe, teriam alcan~ado as costas da África ainda mais ao sul, 
nao foram comprovadas históricamente. 799 A mesma coisa se 
dá com a navegac;áo e descobertas dos franceses ao longo das 
cóstas americanas. O pretenso descobrimento do Brasil, no ano 
de 1488, pelo navegante frances Jean Cousin, de Dieppe, a via
gem que este teria empreendido em torno do cabo da Boa Espe
ran~a e sua descoberta da India pelo caminho marítimo, anterior 
a de Vasco da Gama. embora perfeitamente possíveis, sob o ponto 
de vista geográfico e histórico, jamais foram confirmados por 
documentos chegados até nós, nem por aqueles que defendem a 
idéia de uma descoberta da América pelos franceses. 800 

O povo, o governo e os historiadores da Fran~a. de início, 
quase náo se incomodaram com as descobertas de C'olombo e suas 
conseqüencias. Tanto assim, que a Franc;a pouco participou das 
grandes descobertas geográficas no litoral e no interior da Amé
rica, apesar de contar com marujas intrépidos e hábeis, mercado
res arrojados, além de outras camadas de sua popula<;áo, cusa-

798. Vol. II, p . 25-26. 

799. Margry : Navigations Fran~aises, loe. cit., p . 56 e ss. de la Ron ... 
ciere, loe. cit., 11, 109-111. 

800. P. Gaffarel: La Découverle du Brésil par Jean Cousin (París, 
1874). d'Avezac: Considérations Géographiques, p. 88-89. Harrisse: Chris
tophe Colomb: son origine, sa vie, ses vogages (París, 1884). 1, 307, de 
Ja Ronciere, II, 400-406. Capistrano de Abreu : Descobrimento, loe. cit., p. 
11 -28. 
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das e aventureiras, aos quais faltaram, porém, as indispensáveis 
f or~as orientadoras e propulsoras. SOl -

No século XVI, reís, capitáes e negociantes de Fran~a nao 
saíam em busca de mares distantes para fazer descobertas, apos-
sar-se de novas terras e delas tirar proveito por meio de coloni
za~áo. Sua meta, ao partir oceano em fora, era encontr~r . na 
América minas de ouro e prata, madeiras corantes, espec1arias, 
pesca rendosa, sobretudo de bacalhau, um caminho curto para o 
leste da Asia, para a India, terras dadivosas que oferecessem os 
almejados tesouros. Havia ainda, depois que Cartier regressou 
de sua primeira viagem, o comércio de peles e o espírito aventu
reiro, a alma de pirata que animava certos círculos irrequietos da 
Franc;a, onde se come~ava a defender o direito do mare liberum 
perante a Espanha e Portugal. Um belo sentimento de honra, 
patriotismo e venera~o pelo rei figurava também entre as causas 
que, além dos motivos materiai~ acima qtados, animavam os 
capitáes da marinha mercante e os corsários daqueles tempos, 
como Jean Parmentier, sua gente e seus correligionários, 802 náo 
só nas viagens empreendidas por iniciativa particular, mas tam
hém nas organizadas pela Corca. A difusáo do cristianismo e 
a propagac;áo da lgreja Católica aparecem como alvo principal 
dos navegantes que buscavam a América, ao tempo de Francis
co l. Isso, porém, náo passava de . ostenta~áo, feita nui;n formal es: 
tilo forense, impregnado' de frases sonoras, pois nem ªº. menos e 
certo que Cartier tenha levado religiosos em sua companhia. Nos 
relatórios. ·de viagem nada consta sobre o aparecimento de tais 
personalidades. Verrazzanó procurava um caminho para o Ori
ente. Cartier, em suas tres viagens, e, sobretudo, Roberval, pro
curavam ouro, prata, diamantes e especiarias. Mas as provas 
destes supostos tesauros, trazidas para casa, revelaram-se objetos 

801. Gabriel Hanotaux, de l'Académie fran~aise, em Préface a Garneau: 
Histoire du Canada, 7. édit. (París, 1928), p. IV: "L'Améri9ue du Nord, 
de la baie d'Hudson au Mexique, fut une découverte fran~aise . Srro seme-
1hante é cometido pe-lo próprio Gameau, loe. cit., 2. édit. (Québec, 1852) • 
I, p. XV-XVI. Gaffarel: La Floride, p. 25, que afirma ter R~~aut descoberto 
em seis semanas, ao longo da costa mais do que os espanho1s em. 70 ~os. 
~ claro que pelo litoral das Américas ainda havia muito a descobrir, mwtos 
trechos ainda desconhecidos, e no decorrer dos séculos as terras foram-~ 
povoando, abrindo-se ao tráfego, até que, 300 anos depois e ainda mais 
tarde, se empreenderam levantamentos topográficos da costa. _Afirma~6es 
como as citadas, feitas por historiadores, revelam nao PQUca lev1andade ou 
ent§o desconhecimento dos fatos. , 

802 . Uon Guérin: Les Navigateurs Franfais (Paris, 1846). Margry, 
loe. cit., p. 220-222, 275-276. de la Ronciere, III, 323-324. 



338 GEORG FRIEDERICI 

sem o menor valor, de maneira que, na Franc;a, Cartier fez papel 
ridículo com eles. "C' est un diamant de Canada", tomou-se dito 
corrente para designar qualquer objeto a que se atribuía alto 
valor, mas que, na realidade, nada valia. Segundo Cartier, exis
tiam também canela e cravo, aproximadamente na regiáo das 
quedas do Niágara. 803 

g muito provável que, a partir do veráo de 1500, navios 
franceses tenham navegado ao longo das costas do Brasil. Náo 
chegaram até nós pormenores, e nao se sa,be de nenhum caso em 
que qualquer desses navegantes tenha avistado essas costas ou 
nelas haja fundeado antes de Vespúcio, Pinzon, Lepe e Cabral. 
Os fatos concretos de que temos noticias, cuja época pode ser 
determinada, datam de 1503 ou 1504 em diante. Em primeiro 
lugar, figura a táo famosa viagem do Capitáo Gonneville, se
guindo-se Jean ParmenJier, o piloto de Ango, nascido em 1494, 
glorificado como navegante e poeta. 804 O Capitáo Gonneville 
levava a bordo dois portugueses, que, possivelmente, fizeram parte 
da tripulac;áo de Cabral. g muito provável que, na intenc;áo de 
contornar o cabo, em sua rota para as Indias. seguisse as instru
c;óes náuticas trac;adas por Vasco da Gama para Pedro Alvares 
Cabral e que tinham conduzido este ao Brasil. Assim alcanc;ou 
e descobriu, · aproximadamente a 26° 20' de la ti tu de sul. a regiáo 
do Sáo Francisco, em_terras dos Carijós (Guaranís). Passou-se 
isto a 5 de janeiro de 1504 sendo, provavelmente, uma descoberta 
nova, ao passo que o território dos Tupinambás, ond~ aportou 
na viagem de regresso, já devia ser conhecido. A partir de entáo, 
a navegac;áo francesa para o Brasil nao cessou durante um perío
do de mais de cem anos. sos Temporariamente, . ela foi ainda 
incentivada pelas tentativas de colonizac;áo de seus . compatriotas, 
constituindo per~ne preocupac;áo para os portugueses e, em mui-

803. H . Harrisse: Notes pour ~rvir A fHistoire, a la Bibliographie et 
a la Cartographie de la Nouvelle France ( Paris, 1872), p. 45, 244, 259, 260, 
265, 266. Biggar: A Collection of Documents relating to Jacques Carlier ami 
the Sieur de Roberval (Ottawa, 1930), p . 41: "trouver grand quantité d'or 
et autres riches choses". Cartier: Bref Récit, fol. 34 verso: 40 verso; 48. 
HakJuyt (Goldsm.), 11, 150, 151. 164, 166. Th~vet : Singularitez ( 1878). 
p. 430. de la Ronciere, 111, 320. 

804. .Margry: . Navigations, p. 128-132, 137-180, sobretodo P·. 168-169, 
177. Guérm, loe. cit., p. 157. Guénin: Ango et ses Pilotes, loe. cit., p. 126 
e ss. de la Ronciere, 111, 131-132. 

805 . d'Avezac: Gonneville, loe. cit., p. 6, 63-66, 68-69, 72, 74, 86, 95. 
Enforma~§o do Brazil em Rev. Trim., t. VI, p. 412--414. Ramusio, 111 ( 1606), 
fol. 355F-358A. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUlSTA DA AM~RICA PELOS EUROPEUS 339' 

tas ocasióes, representando sério perigo para a integridade de sua 
reclamada possessáo. 806 

Os normandos e bretóes figuram, ainda boje, entre os me
lhores marujas da Fran~a. Sua atividade náutica data da mais 
remota ldade Média. Os espanhóis do período das descobertas. 
chamaram daneses aos normandos franceses, para diferenciá-los· 
dos dinamarqueses, assim expressando, ao mesmo tempo, o que. 
havia de germanico no. sangue daqueles ousados navegantes. Ao 
tempo das descobretas, Honfleur, velha cidade normanda, repre
sentava para a Franc;a o que Lisboa era para Portugal, e Sevilha 
para a Espanha. Em Dieppe e Saint .... Malo, encontravam-se os 
armadores mais ousados, os capitáes mais experientes e os mari
nheiros mais destemidos, afeitas aos ventos e as tempestades. 
Além de lan~arem suas vistas para o Brasil, ao sul, seu espirito 
empreendedor nao tardou a levá-los rumo noroeste, sem que, de 
início, suas viagens tivessem contribuido de modo substancial para 
ampliar nossos conhecimentos geográficos. 807 ~ possivel q·ue 
navegantes bascos, já antes de Caboto, em 1497, tenham arribado· 
aos baixios da Terra Nova. Nao existem, entretanto, provas nem· 
indicios de que a Terra Nova ou suas ilhotas tenham sido des .... 
cobertas antes de· 1495. É absolutamente certo, porém, que, o 
mais tardar em 1504, navíos normandos, bretoes, castelhanos e 
portugueses visitaram os baixios da Terra Nova, e que o movi
mento marítimo nos anos seguintes aumentou tanto, que, em 1517, 
por exemplo, ali pescavam, ao me~mo tempo. cinqüenta embar
ca~óes destas tres nacionalidades. Os franceses chamavam toda 
aquela regiao, incluindo as ilhas e a extensa costa fronteira, la 
terre et coste aux Bretons, ou coisa semelhante. Por conseguinte, 
chegaram cé>m seus navíos as costas do Brasil e as da Terra Nova 
quase ao mesmo tempo. 808 Sempre impelidas pelo espirito em
preendedor, as expedi~oes de iniciativa particular náo tardaram 
a ir além do litoral da Terra Nova, estendendo-se para oeste. 
Denis, de Honfleur, explorou, em 1506, o golfo de Sao Louren~o. 
Aubert, de Dieppe, seguiu .... o, dois anos mais tarde, e, em 1518. 
o Barao de Lery empreendeu, sem exito, a funda~ao de uma colo-

806. Pero de Goes, em 29-4-1554, em Rev. Trim., t. V, p. 443-444, e· 
queixas semelhantes sao freqüentes. 

807. Gómara: Hist. de las Indias em Col. Vedia, I, 178. de la Ron
ciere, 111, 130-131. 

808. P. Biard em Rel. d. ]ésuit., 1, 66. Parkma: Pioneers, p. 189-190~ 
de la Ronciere, 11, 399-400. Gaffarel: Floride, p. 167-168, 170-172, 247, 413,. 
416, 418, 425. 
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nia em Sable lsland, quando trouxe os primeiros exemplares de 
gado vacum a América do Norte, que ali prosperaram e se multi
plicaram. As tripulac;óes dos navios que tomaram parte na pesca 
instalaram-se em aquartelamentos de inverno na Terra Nova, se
parados de acordo com as nacionalidades. Uma parte ali se ins
talou, entregando-se a pesca, e o restante regressou a Pátria, onde 
permaneceu até a primavera seguinte. Ficou, ·assim, provado 
que as primeiras colonias francesas e inglesas em solo americano 
nao se localizaram na Nova Escócia ou junto a foz do Sao Lou
ren~o. nem na Virginia, na Carolina do Norte ou na Nova Ingla
terra, mas na Terra Nova. Permanece, contudo, a aceitac;ao de 
Sao Domingos como primeira colonia espanhola em terras da 
América. 809 

A imensa riqueza em peixes dos baixios da Terra Nova, táo 
imensa, que se expandia pelo golfo e pelo estuário do Sao Lou
ren~o. e a enorme renda proveniente de sua explora~o desenvol
veram cada vez mais a indústria da pesca e fizeram daquelas 
regióes as verdadeiras "minas de prata peruanas" da F ran~a, que 
beneficiaram todo o País e de cujo produto o clero cobrava dízi .. 
mos. Os pescadores franceses da Normandia e da Bretanha po ... 
diam empr~ender duas expedi~óes de pesca por ano. As viagens 
de ida e volta tornaram-se muito comuns. Champlain menciona 
certo Ca pitao Savalet. que, em 1607, já realizara quarenta e 
duas. s10 Essas "minas peruanas" da Fran~a. que se tomavam 
cada vez mais produtivas, vieram a constituir também um ponto 
suscetível de ataques inimigos. Enquanto os corsários, piratas 
e flibusteiros franceses se voltavam contra o ponto mais vulnerá
ve] do poder espanhol, isto é, contra a navega~ao das isles do 
PPqrou, os espanhóis reagiam com violentos e bem sucedidos as
saltos as minas transoceanicas da Franc;a, nos baixios da Terra 
Nova. Ocasionalmente. os ingleses participavam desses ataques. 
como aconteceu em 1648. por ordem de Cromwell. Durante tres 
anos, de 1554 a 1556. a Espanha lan~ou contra os franceses seus 
corsários da Biscaia, dirigidos por excelentes e denodados coman-

809 . Parkman: Pioneers, p. 192-193. Garneau. 2. edit., 11, 133. 134. 
147. D. W . Prowse: History of Newfoundland (London, 1895). p. 21. 43 
a 49, 51, 60, 61 e pass. H. P. Biggar em R.evue des Questions Historiques. 62e 
année ( Paris, 1934). nº 5. 242e livrais, p. 6-8. 

810. Cartier: Bref R.écit, fol. 12. de la Ronciere. 111. 140. Hakluyt 
(Goldsm.). 11, 222-223. Oeuvres de Champlain, 1, 277; 11, 666~667. P. 
Camil1e de Rochemonteix: Les Jésuites et la Nouvelle,.,France au XV118 siecle 
(Paris 1895-1896), 1, 26-27. Charlevoix: Histoire et Description Générale 
de la Nouvelle France (París, ·1744), V, 73. 
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dantes. como Juan de Eraso, Domingo de Albistur, Miguel de 
lturain, que, em sucessivas vitórias. escorrac;aram completamente 
os normandos e bretóes daqueles mares. Nos anos seguintes, 
porém. 1557 e 1558, os arrojados corsários de Saint-Malo pude
ram compensar, até certo ponto, a derrota sofrida e conjurar a 
crise que. durante momentos, amea~ara a sobrevivencia da pesca 
francesa na Terra Nova. A paz de Cateau-Cambrésis, firmada 
pouco depois, permitiu que a indústria se refizesse e voltasse a 
florescer. 811 

Acham--se estreitamente ligadas as viag~ns .dos franceses para 
a pesca na Terra Nova as expedi~6es dos exploradores em busca 
de uma passagem ocidental, as quais os pescadores daquela regiáo 
abriram caminho. Ainda existem as instru~óes náuticas compi
ladas para os comandantes desses navios ou flotilhas. Embora 
nelas nao apare~am ordens expressas aos organizadores das ex-
pedi~óes naquele sentido, pode-se admitir como fato incontestável 
que t6das as grandes viagens dos franceses naquelas rotas, que 
adquiriram certa fama na hist6ria das descobertas, achavam-se 
ligadas a tarefa, a tentativa ou a esperan~ de encontrar, ªº norte, 
a travessia ocidental para o Oriente. Verrazzano, Cartier, Ro
berval, Jean Alphonse, de Monts, Champlain, Kerckhove, em via
gem ao Oriente, alimentaram a mesma esperan~a e fizeram iguais 
tentativas. Naquele tempo, t6das a$ na~óes marítimas da Europa 
Ocidental consideravam a descoberta desse roteiro problema im ... 
portante, de urgente solu~áo. Segundo as mai's recentes pesqui
sas, nao persiste mais a mínima dúvida de que, em Rabelais, a 
viagem de Pantagruel a Divine Bouteille representa a procura da 
travessia noroeste para a Asia Oriental , tao em voga naquela 
época. s12 

Verrazzano trazia a incumbencia de encontrar uma passagem 
ocidental. Daí resultou a cren~a. que se refletiu em narrativas 
e mapas, segundo a qual um lago ou bra~o de mar, nao muito 
distante da costa. o chamado lago de Verrazzano. comunicava-se 
com o Pacífico. O continente seria ali muito mais estreito do 
que é na realidade. Julgava-se ainda que o lago Verrazzano ou 

811 . Fernánde-z Duro: Disquisiciones Náuticas (Madrid, 1876-1881). t. 
VI, Arca de Noé, p. 355-378 .. de la Ronciere, 111, 589-594, 598. 

812. Harrisse: Notes, p. 6-9, 32-34. Lescarbot: Les Mvses de la 
N ov1Jelle-France (Paris, 1612; réimpr. Tross, 1866), p. 52. Ch. de la Ron
ciere: Le Passage Nord-Est et la Compagnie fran~aise du póle arctique ar.t 
temps de Henri IV. em Bulf. 8cole des Charles {París, 1918). 

.23 
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a profunda baía de Chesapeake se comunicassem com o vale do 
Sao Louren<;o. Ainda depois de La Salle, acreditava-se :que, 
indo em dire<;áo oeste por esse caminho, se chegasse a China.813 

Absolutamente nao podem passar despercebidas as sondagens 
e buscas de Cartier, empenhado em achar o oceano ocidental, 
·Cuja extremidade , oeste OS aborí·gines por ele interrogados nao 
conheciam, em descobrir uma travessia ocidental para terras quen-
tes, com frutos sulinos e habitantes vestidos, terras em cuja exis--, 
tencia deve ter acreditado, pelo que ouvia dos silvícolas, em 
procurar, enfim, as terras das especiarias, canela e cravo, produtos 
para .os quais verificou até os nomes indígenas. No entanto, nao 
,se poderla esperar, expressa numa narrativa ou assinalada num 
·mapa, uma idéia clara do que ele viu e ouviu dos índios. Nin .. 
guém, aliás, poderia deixar um relato claro, ao navegar, pela 
primeira vez, naquelas águas, baseado .em infprma~oes de ín.dios, 
- com os quais nem conseguia entender ... se direito - • sobre o 
grande estuário do Sáo Louren~o. onde a vista dificilmente alcaxú;a 
de urna margem a outra, 1cheio . de ilhas, sobre o majestoso. rio 
que se estende para o sudoeste, com o Saguenay e o Ottawa apon
tando para nor~este e oeste, ou estribado nas alusoes aos grandes 
lagos canadenses, em . que os índios viam o mar e nos quais os 
europeus, regozijando, logo quiseram reconhecer o Pacífico. Como 
os espanhóis e portugueses antes d~les, também os franceses in: .. 
terpretaram a seu mod~ as histórias dos naturais e esfor~aram-se 
por ouvir da conversa destes exatamente aquilo que andavam pro ... 
curando. 814 Desde os dias .de Cartier e por mais cento. e cin ... 
,qüenta anos, o mer de l'quest acirrou a fantasía dos descobrid9res 
franceses e incitou-lhes os sonhos, atraindo ... os irresistivelmente 

813. Parkman: Pioneers, p. 194,. 198; 149 note. Margry: Na,vigateurs, 
p. 411-211. J. Wi~r: Cartier to Prontenac (Boston and New York, 1894), 
p. 11 .. 18·. 20 .. 22. Ruidíaz y Caravia. 11, 94-95, 98-99. 121. 132. Dépkhes de 
Pourquevaux, I, 305. Gaffarel: Ploride, com o mapa 'muito claro de Le 
Moyne, ·publicado por de arv. 

814. Cartier: Relation Origina[e, P'- 32. Id., Bref Récit, fol. 9 verso; 
34. 40 verso; 48 verso. A. Rein: Der Kampf W esteuropas, loe. cit., p. 283 
a 285, tem razao ao salientar perante Biggar que a incumbencia de procurar 
uma passagem ocidental nao aparece nas instru~óes expedidas para as duas 
viagens de Cartier. Isso nao contradiz, porém, a opiniao de que também 
Cartier alimentava o desejo ou pensava na tentativa de encontrar ao norte 
uma travessia ocidental para as terras dos frutos tropicais e das especiarias. 
Herrera, Dec. JI/, p. 1891, ao falar dos planos do rei Francisco de descobrir 
a travessia noroeste: " ... porque los Cosmografos de todas las Naciones se 
conformaban, que havia otro paso del Mar del Norte, al Mar del Sur, de 
cuias rique~as corria grandisima fama·~. 

' 
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para aquela dire~áo. Primeiro, a visáo deste mar apareceu-lhes 
nas águas dos grandes lagos, sobretudo do lago Huráo, la mer 
douce, depois, nas do Mississípi. E, quando, em 1680, Du Lhut 
atingiu este río em seu curso superior, mesmo vendo que o mer 
de l'ouest continuava a lh~ fugir, julgou sempre te-lo hem perto: 
a oeste. 815 · 

Os grandes capitáes e descobridores de F ran~a, na América, 
foram Verrazzano e Cartier. 

Contra aquele, levantaram-se veementes acusa~oes. Duvi
dou .. se da veracidade de sua viagem e da autenticidade de seu 
relatório, e, por surpreendente que seja, nem mesmo um cientista 
como H. Harisse nao contestou de início os incisivos ataques. 
Tentou-se provar que sua viagem nao passou de plágio da de 
Esteváo Gomes e identificá-lo com a pessoa do temível corsário 
frances Fleury ( Florim). Entretanto, estudos mais criteriosos . 
e documentos recentemente encontrados tudo retificaram. 816 p¡ ... 
cou assim demonstrado que Giovanni da Verrazzano figura entre 
os grandes descobridores de seu tempo, que foi homem de elevada 
cultura, exímio navegante, excelente observador e insigne cro
nista da sua viagem. Seu relatório, apes~r de breve e de nos 
ter chegado apenas em. tradu~áo, é rico de conteúdo e redigido 
em linguagem clara, permitindo - até no extrato, em Herrera -
reconhecer com bastante clareza onde o capitáo esteve e qual o 
curso por ele seguido. s11 

. 815. Pierre Boucher. p. 121. Perrot, p. 222 .. 224. Harrisse: Notes, p. 
121 .. 122, 135 e ss., 180. 

~16. ~ autenticidade foi posta em dúvida primeiro por Buckiilgham 
Smi~n.; depoIS, Henry C. Murphy tentou, num livro especial, provar a inau
tentic1dade. B. Smith: An . inquiry into the authenticity of documents concer
ning a discovery in North America claimed to have been made by Verrazzano 
(Ne-w Y ~rk, 1864). Murphy: The Voyage of Verrazzano: a chapter in the 
Barly History of Matitime Discovery in America (New York, 1875), sobre .. 
tudo P· V-VI, p. 116 .. 133, 170 .. 186. H. Harrisse em Revue Critique áHistoire 
et de Littérature, X. année, 1. semestre, Nouv. série, t. 1 ( 1876), p. 17 -23. 
Mais tarde, Harrisse mudou de opiniáo e defendeu a autenticidade da viagem. 
P· ex. na Revue de Géographie ( Paris, Sept., 1895), e já em The Discovery 
of North America, loe. cit., 214 .. 228. G. Gravier: Les Voyages de Giovanni 
Verrazzano (Rouen-, 1898). Guénin: Ango, p. 17 .. 81. [Gonzales Barcia]: 
Ensayo CTonologico pát'a la Historia General de la Florida (Madrid, 1723), 
p. 8. 

817 · As tres versóes fundamentais do relatório de Verrazzano se 
encontram em: l. Ramusio, III ( 1606), fol. 350#352; trad. p. ex. em H akluyt' & 

Vogages ( edit. London, 1600), vol. 11, p. 295-300. Coll. N. Y. Hist. Soc., 
vol. I ( 1811), p. 45 .. 6(). 2. Texto italiano com trad. ingl. em Coll. N. Y. 
Hist. Soc., N. S., vol. 1 (1841), p. 37#67. G. M. Asher: Henry Hudson 
the Navigator (London, 1860, Hakl. Soc.). p. 197-228. Também em 
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Em fins de 1523, seguindo ordens do rei, zarpou Verrazzano 
do porto de Dieppe. capitaneando, inicialmente, uma esquadra de 
quatro navíos corsários, numa opera~áo contra os espanhóis. A 
17 de janeiro de 1524, partiu de uma ilhota desahitada do arqui-
pélago da Madeira, com um de seus navios, o Dauphine. Atra
vessou o oceano em dire~áo oeste e, quarenta e nove dias depois, 
alcan~ou a costa americana, aproximadamente a 34º de latitude 
norte, na regiáo de Wilmington e do rio Kap Fear. A procura 
de ancoradouro adequado, navegou ao longo da costa, em dire
c;áo sul, até as proximidades da ilha de Edisto. Mas, após buscas 
infrutíferas, regressou ao primeiro ponto onde fundeara, junto ao 
rio Kap Fear. Mesmo sem levar em conta a segunda viagem de 
Caboto, toda a costa do Atlantico, dos atuais estados meridionais 
da Uniáo até mais ou menos a entrada da baía de Chesapeake, 
a 37° de latitude norte, já era conhecida também pelos espanhóis, 
pelos capitaes do licenciado Matienzo e do real escrivao Diego 
Cavallero, ambos da audiencia de Sao Domingos. Náo se conlie
cem, porém, noticias mais pormenorizadas a ésse respeito. Deve 
tratar-se apenas de tres viagens costeiras de reconhecimento. 
Como a influencia dos capitáes ca~adores de escravos de seu pre
decessor, o licenciado Aylon, nao ultrapassasse o cabo Fear, para 
o norte, explica-se a atitude pacífica e amistosa dos indígenas 
para com Verrazzano e sua gente. lsso se repetiu durante toda 
a viagem para o norte, até as costas de New Hampshire e Maine, 
onde ele encontrou indios hostis e aguerridos, sem dúvida já visi
tados por pescadores da Terra Nova, por ca~adores de escravos 
da Jaia dos Cortes Reais ou do próprio Y errazzano. A atitude dos 
índios é sempre o indício mais seguro para saber se pioneiros 
europeus e cristáos já apareceram em determinada regiáo. Em 
costas ainda virgens, os descobridores sempre foram recebidos da 
maneira mais af ável e hospitaleira. sis 

Verrazzano navegou, pois, ao longo da costa, rumo norte. 
sempre em busca de sua meta principal, isto é, achar, em qualquer 

Raccolta ... Colombiana (Roma. 1892, 1896) , part. 111. vol. 11, p. 332 e ss. 
r Archivo Storico Italiano ( 1853 ) . App. XXVIII. 3. Alessandro Bacchiani: 
Giovanni da Verrazzano e le sue scoperle nell'Amerlca settentrionale em 
Bolletino della Societá Geonraf. Italiana (Roma 1909) fase XI p 1274, ] 323. ~- • , . , . 

818. Herrera: Hist. Gen., Déc. 111, p. 189,191. Segundo a tradi~Ao 
francesa, Verrazzano descobriu e investigou a costa de 33º a 47º lat. norte. 
R el. d . Jésuit., 1, 66. Oeuvres de Champlain, 11, 667,668. Col. Docum. lnéclit. 
Arch. Indias, t. XXII ( 1874) p. 79. Vol. I, p. 344 a 345. Friederici: India-' 
n~r und Anglo,Amerikaner (Braunschweig, 1900), p . ¡,g; ainda podem ser 
citados muitos exemplos como esses. 
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parte, uma travessia que, por via marítima, o levasse ao Oeste, 
a Catai. Fundeou diversas vezes e empreendeu marchas de re
conhecimento, de dez, quinze, vinte e cinco ou trinta quilometros, 
interior adentro, devendo seu aparecimento, sobretudo em Mary
land e na Nova Inglaterra, ter causado forte impressáo aos silví~ 
colas. 

A bela descri~áo de V errazzano da paisagem da regiao do rio 
Kap Fear corresponde exatamente a costa da Carolina do Norte, 
sendo também exatas suas, ulteriores descri~óes de cenários na
turais, que caracterizam perfeitamente os aspectos boje conhe
cidos. Desembarcou pela segunda vez nas proximidades do cabo 
Hatteras, numa regiáo em que a Tillandsia usneoides L. aparecia 
com tanta freqüencia, que os indios empregavam a planta para 
fazer tangas. Continuando para o norte, o Dauphine contomou 
.Sandy Hook e atingiu a baía externa de Nova Iorque. N a baleeira 
de bordo, o capitao atravessou os narrows e provavelmente foi o 
primeiro branca a contemplar a maravilhosa baía de Nova Iorque, 
a que chamou de grande lago e na qual avistou trinta ou mais 
canoas cheias de indios. Uma lenda indígena. salva gra~as ao 
trabalho de Johann Heckewelder, nao se refere claramente a 
chegada de Hudson ao porto de Nova Iorque, em 1609, nela trans
parecendo alguns pormenores que nos trazem a mente o apareci
mento de Verrazzano, em 1524. 8t9 Prosseguiu ao longo da costa 
de Long Island, tendo descoberto, em seguida, a ilha .de Marthas 
Vineyard. Em Buzzard Bay e Narrangasett, Verrazzano deteve
se por quinze dias e estabeleceu a latitude geográfica de 41° 40'. 
Empreendeu várias excursoes_, de até trinta e tres quilometros, 
ten do podido admirar a bela e fértil hinterlándia, com suas pra
dariás, matas, rios e lagos, com árvores e arbustos conhecidos e 
desconhecidos, com seu mundo animal e seus homens morenos. 
A 5 de maio, fez-se ao mar. rumando para o norte, e nao tardou 
a desenrolar-se aos seus olhos um quadro bem diverso e menos 
prazenteiro: as costas rudes e escarpadas do Maine, selva gens e 
incultas, defendidas por ca~adores e pescadores hostis e aguer
ridos. V errazzano deve ter visto o monte Washington, pico mais 
a]to dos Montes Brancas. Acompanhou ainda a costa até 50° de 
Jatitude norte e aí, por lhe escassearem os víveres a bordo, iniciou 
o caminho de volta a F ran~a. Tomou posse para o Rei Dom 
Francisco de todas as terras descobertas e Iegou a estas o nome 

819. Coll. N. Y. Hist. Soc., 2. ser., 1 ( 1841). p. 71, 137. Fiske: Dutch 
a. Qu. Col., I, &f,69, 79. 106. 
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de Nouvelle France. Também em mapas portugueses e espanhóis, 
a costa tomou, daí por <liante, o nome de Terra dos Franceses, 
mais uma prova de que, tanto pela concepc;ao jurídica mais antiga 
como pela mais recente, a Franc;a tinha direitos de posse muito 
mais legítimos sobre aquelas terras do que a Inglaterra, cujas 
pretensóes se baseavam na inconsistente navegac;ao costeira de 
Joáo Caboto. s2o ~ provável que Verrazzano tenha feito uma 
segunda viagem as mesmas regióes da América do Norte, no 
veráo de 1526. Em 1528, empreendia sua terceira viagem, entáo 
pela América do Sul, quando foi trucidado e devorado pelos indí ... 
genas. 821 

A grandeza de Verrazzano consiste em ter ele, como capitáo, 
descoberto, explorado e descrito, de modo positivo, extensas f ai ... 
xas costeiras da América setentrional, com magníficas enseadas. 
O mérito de Cartier, ao contrário, reside em sua ousada penetra .... 
c:;áo no interior do continente, ainda antes de De Soto e Corona ... 
do. Ao explorar o reconcavo do golfo de Sao Lourenc:;o, encon .... 
trou, por assim dizer, o caminho trac;ado e batido pelo cruzeiro 
da Terra Nova dos normandos e bretóes, cujas viagens, no de .... 
correr de uma gerac:;áo, tinham--se tomado rotineiras. Passou 
mais de um inverno em latitudes elevadas, o que tem sido consi ... 
derado grandioso feito, nao sendo, porém, tao importante como 
realizac;áo. Os pescadores da Terra Nova costumavam faze-lo 
todos os anos com parte de sua tripulac;áo. F agundes, ao norte, 
e Magalhaes, ao sul, já o tinham realizado antes dele. Mas 
Cartier foi o primeiro a embrenhar--se muito pelo interior, nessa 
parte da América. Durante oito meses, esteve a apenas quatro-
centos e cinqüenta quilometros da terra dos Iroqueses. O iate 
L'Emérillon, com que Cartier alcanc;ou o lago de Saint ... Pierre, 
foi a primeira embarcac;áo a penetrar em águas americanas, ainda 
antes de Alarcón, percorrendo maior distancia do que este. O 
lugar em que fundeou o L'2mérillon está quase tao longe do di ... 
visor de águas e de onde, aproximadamente, mais tarde se ergueria 
o forte Edwards, no país dos Mohawks. como de lá até Manhat ... 
tan. 822 

Todas as viagens de Cartier foram efetuadas as expensas da 
Coroa ou pelo menos contaram com seu substancial auxilio finan--

820. Herrera, Déc. 111, p. 191II. Ramusio ( 1606), 111, fol. 353--354, 
355C. Laudonniere (Basanier), p. 2-3. Gaffarel: Floride, p. 403. 459. 
francesa, Verrazzano descobriu e investigou a costa de 33q a 470 lat. note. 

821. de la Ronciere, 111, 263, 265-267. 
822 . Cartier: Bref. Récit ., fol. 19. 
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ceiro. O maior subsidio foi--lhe concedido para a terceira viagem, 
com cinco navíos, para cuja realiza<;áo o rei pos a sua disposi<;áo 
quarenta e cinco mil livres. 823 

Ao chegar da Fran<;a em 1534, em sua primeira viagem, Car--· 
tier aportou no cabo Bonavista, na Terra Nova. Passando pela 
ilha Funk. atravessou o estreito de Belle Isle e continuou para o 
sul, primeiro ao longo da costa do Labrador, acompanhando, de-
pois, a costa ocidental da Terra Nova. C'ruzou, em seguida, para 
as ilhas Príncipe Eduardo, na Baie des Chaleurs, e atingiu o cabo 
Gaspé. Dirigiu ... se, mais tarde, as ilhas Anticosti. Pela costa me-
ridional destas, tomou rumo leste; pela setentrional. retornou a 
terra firme, voltando a Fran<;a pelo estreito de Belle Isle. 824 

Em sua segunda viagem, em 1535, com tres navíos, Cartier 
encaminhou ... se para a ilha Funk, atravessou novamente o estreito 
de Belle lsle e, ao longo do litoral norte do continente, entre 
este e as ilhas Anticosti, entrou no rio Sáo Louren<;o. Em sua 
viagem fluvial, fez reconhecimentos na barra do Saguenay e passou 
pela ilha de Orléans. instalando seu acampamento em Havre de la 
Sainte Croix, hoje rio Sao Carlos, abaixo de Stadaconé (Quebec). 
Com o menor de seus navios, o iate L'Emérillon, continuou a subir 
o rio, enquanto parte da tripulac;áo ficou para trás e fortificou o 
aca~pa~en~o. Após uma viagem fluvial de dez dias, foi obrigado 
a de1xar o 1ate no lago de Sao Pedro, por causa do calado, e, na 
baleeira, continuou até Hochelaga, onde lhe chegaram, entre ou-
tra~, notíc~as da regi~o de Ottawa, do rio Richelieu, do lago Cham
pla1n, ouv1ndo tambem falar nas regióes mais ao sul e nos Iroque-
ses, ou, pelo menos, em urna parte de seus cantóes. Voltou 
depois, com o L'Emérillon, que o esperara por sete dias, at¿. 
Stadaconé, e, no acampamento de Sainte-Croix, passou o inverno. 
~ste foi assinalado por elevadas perdas em conseqüencia do es-
corbuto. Passando ao sul de Anticosti, por Gaspé, pela ponta 
norte do cabo Breton, por Miquelon, por Sáo Pedro e pelo cabo 
Race, regressou a Fran<;a. 82s 

A rota da terceira viagem parece ter sido essencialmente a 
mes~~, ~a segunda. Com cinco navíos, em parte tripulados por 
pres1d1arios e gente tirada das cadeias, Cartier deixou o porto 

823. Hakluyt (Goldsm.), 11, 146, 164. de la Ronciere. 111, 308. 
824. Cartier: Relat. Orig., pass. d'AvezaC' em Bref. Récif., fol. X verso 

a XI. 
, 825. Bref Récit., sobretudo fol. 19 verso; 27 verso; 28 recto; 34~38, e 

d Avezac, ibid., fol. X~ verso a XIII. 
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de Saint-Malo em 23 de maio de 1541. l<oberval, chete deste 
empreendimento teito por ordem do reí, ainda nao se aprestara 
a i~ar velas e ficou no porto com o resto da esquadra. Cartier, 
pretendendo descobrir o mer de r ouest do outro lado das quedas 
do Sao Louren~o. chegou, a 23 de agosto, ao seu velho acampa
mento, junto ao rio de Sainte ... Crois, mas f oi instalar-se um pouco 
mais acima, nas imedia~óes do cabo Rouge. Fortificou o novo 
acampamento e o chamou de Charlesbourg Royal. Em 7 de se
tem.bro, partiu com dois barcos para Hochelaga e, acüna desta 
cidade dos Huronianos, chegou ao pé das cataratas de Sao Luís. 
Em seguida, empreendeu travessias por terra, até acima da ter
ceira queda. Cartier nutria, evidentemente, esperan~as de alean ... 
~ar, através do Ottawa, a regiao do Saguenay, que, segundo in
forma~oes dos naturais, era rica em metais preciosos. Ble, como 
Roberval e todos os franceses que os acompanhavam ou partici.
pavam de seus empreendimentos coloniais, acreditavam poder 
achar ouro e prata no interior do Canadá, sobretudo na regiáo 
conhecida por Saguenay. Cartier pensava, ainda, encontrar 
canela e cravo ao sudoeste das quedas. J ulgavam o continente 
muito mais estreito naquelas latitudes do Canadá e, em Saguenay, 
cujo nome parece ter sido uma palavra de mágico efeito, acredi
tavam ter encontrado a passagem para a China. Em geral, po
rém, Cartier, que tra~ara um mapa do rio, já tinha idéia muito 
exata do seu curso, de suas quedas e também do curso do Sao 
Lour.en~o até o Ontário, de que. lhe falavam os aborígines. 

• 

Mas todas aquelas esperan~as e aquel es planos f oram frus ... 
trados. Pouco se sabe acerca dessa terceira viagem de Cartier. 
Nao conseguindo transpor as cachoeiras, retrocedeu ao acampa ... 
mento, no cabo Rouge. onde passou o inverno, e iniciou, no ano 
seguinte, com tudo o que lhe restava, a viagem de regresso a 
Fran~a. No porto de Sao Joáo da Terra Nova, porém, encontrou 
a frota de seu superior, Roberval, já de partida, que lhe ordenou 
voltasse novamente em sua companhia ao Canadá.. Mas, na 
noite seguinte, Cartier evadiu.-se e voltou a Pátria ( stole priuüy 
away the next night). Assim como a esquadra de Cartier, que 
fara na dianteira reconhecer o terreno, também o empreendimento 
de Roberval, que equivalia a uma verdadeira tentativa de coloni.
za~o. malogrou por completo, após o aquartelamento de inverno, 
de 1542 a 1543, em Charlesbourg Royal. A hostilidade dos ín ... 
dios, provocada pelo aviltante rapto de seu primeiro cacique, 
Donnacona, - proeza de Cartier - , foi o principal motivo do 
fracasso da terceira viagem deste e da tentativa de coloniza~ao 
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por parte de Roberval. Havia, ainda, da parte dos dois, a avidez 
de ouro e diamantes, o mau conjunto de participantes da expedic;ao 
e o deficiente equipamento da empresa. Acerca de novas tenta
tivas de Cartier, quer de novas descobertas, quer de colonizac;áo, 
nao existem noticias suficientemente seguras. 826 

O Rei Dom Carlos de Espanha enviou uma caravela com a 
ordem de seguir Cartier e Roberval e ver o que os franceses an .... 
davam fazendo no rio Sao Lourenc;o. Temia que eles pudessem 
fundar uma colonia na costa oriental da América do Norte e obter 
assim um ponto de apoio nos flancos dos navegantes espanhóis 
que regre¡savam das fndias Ocidentais. Seus temores eram, po ... 
rém, infundados. A hostilidade dos indígenas em conseqüencia 
da traic;ao ao cacique Donnacona e, mais tarde, a situac;áo polí
tica da Franc;a, em plena guerra civil, nao permitiam que a nac;ao 
se empenhasse em tais experiencias. s27 O comércio entre fran
ceses e indígenas náo cessou por completo, e a indústria francesa 
da pesca na Terra Nova ainda continuava. Verifica.-se, porém, 
que só de 1581 em diante se iniciou um intercambio comercial firme 

· e concreto, num período em que talvez já come<;asse a articular-se 
o movimento guerreiro no vale do Sao Lourenc;o, o qual, revolu ... 
cionando tudo, fez com que Champlain encontrasse Algonquinos 
em Stadaconé e por todo o vale, onde Cartier e Roberval haviam 
deixado H uronianos. s2s 

\ 

Essas .descobertas dos franceses na costa oriental ·da Amé ... 
rica do Norte nao foram, desde logo, devidamente interpretadas 
como contribuic;ao a um melhor conhecimento dos aspectos do 
nosso globo. Ainda em 1556, Ramúsio estava na incerteza quanto 
a relac;ao existente entre a Flórida e a Nova Franc;a. e, vários 
anos mais tarde, o embaixador frances na corte d~ Madri, Four-

826. Hakluyt ( Goldsm.), 11, 146-168. Paillon: Histoire, 1, +i-52, 522. 
de la Ronciere, 111, 321, 325, 327, 328. Biggar: Cartier and Roberval, p. 128-
132. Vide tamhém A. Hasenclever em Deutsche Litetaturz~ng. 1927, 
fase. 2, col. 75, 76. 

827. Collección de varios documentos para la Historia de la Florida 
(Londres, [1857] )·, p. 107-108. Duro: Disquisiciones, t. VI, p. 316, 317. 
J. Toribio Medina: Una. espedición espafiola á la tierra de los Bacalaos, en 
1541 (Santiago de Chile, 1896) , Document. p. 1.-41: encargo de verificar ••a 
donde los franceses habían tomado pié". Reimpressao em Biggar: Cartier 
and Roberva[, p. 347-348, 350, 364, 367-370, 411-422. 

828. Hakluvt ( Goldsm.), 11, 45-46, 187-188, 223, 233. Oeuvres de 
Champlain, 11, 698. Paillon, I, 62. Ferland, I. 58~61. 
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quevaux, náo conseguia formar uma idéia clara sobre como devia 
relacionar geograficamente a coste aux Bretons com a Flórida.s29 

Os franceses náo fizeram outras descobertas por mar. As 
partes mais setentrionais das águas americanas, com inclusáo da 
baía de Hudson, tornaram-se o campo própriamente dito e quase 
exclusivo das descobertas dos ingleses. Embora os franceses de 
vez em quando enviassem navios para lá, como o de J ean Bour-
don, em 1656, pequena embarca<;áo de trinta toneladas, nunca 
.-chegaram a f azer descobertas concretas. s3o· O Mississípi, desde 
.aproximadamente 379 de latitude norte até sua desembocadura no 
mar, inclusive, foi descoberto por espanhóis. O río foi atíngido 
no interior do continente por De Soto e Moscoso. Como náo se 
sabe, ao certo, se o foi também simultaneamente pelo lado do mar, 
isto é, se o Espirito Santo de Pineda é, de fato, o Mississípi, 
<leve-se lembrar que, em 2 de mar<;o de 1699, Iberville entrou 
neste río com o navío La Badine. n esta a primeira viagem, da 
qual ternos provas irrefutáveis, de um navio oceanico, que, vindo 
do gólfo do México, entrou pelo Mississípi cuja foz, com os meios 
-de que entáo se dispunha, era difícil de encontrar. 831 

As naus dos corsários, piratas, navegantes e exploradores 
da Terra Nova, cujos feítos acabamos de tra<;ar em linhas gerais, 
'feítos estes que tomaram o nome frances respeitado e temido 
pelos mares em fora, nao eram, salvo rarissimas exce~óes, ar ... 
madas por ordem régia, embora Francisco 1, como vimos, as vezes 
tivesse navíos a seu servi<;o ou ajudasse financeiramente os gran ... 
des empreendimentos. A armada deste rei era muito reduzida. 
Durante o governo de seus sucessores, de Henrique 11 até Luís 
XIII. a frota nacional era insignificante ou nem existía. Nao 
exagerava muito Richelieu, quando dizia a Luís XIII que o fale ... 
ciclo pai do monarca nao possuía um único navio. Ainda por 
volta de 1650, quando a Colonia Nova Fran<;a já contava mais 
de quarenta anos de existencia, a posi<;áo da marinha francesa 
era bastante fraca. Entáo, sob a administra<;áo de Colbert, re
gistrou ... se um poderoso surto de progresso. Aumentando o nú ... 

829. Kunstmann: Die Entdeckung Amerikas (München, 1859), p. 72-
73, 95. 

830. Guérin: N avigateurs, p. 360-362 .. 
. ~1. Vol. 1, p . 343-344. Margry, IV, 159-162, 246. D. Coxe: A Des

crtption of the English Province of Carolana em French: Historical Collections 
of Louisiana, part. 11, sec. edit. (Philadelphia, 185-0), p. 239. CH. Lyell: A 
. Second Visit to the United State.s of North America (London, 1849), 11. 143-
155, sobretudo p. 148. 
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mero de navios de linha e das demais unidades navais e aperfei-
c;oando suas condi~óes, introduzindo nova organizac;áo e regula
mentos segundo o aprovado modelo holandes, melhorando 0 

equipamento e a artilharia naval e instituindo disciplina modelar 
entre os marojos, Colbert fez da armada francesa, até o fim de 
1680, a maior e mais perfeita da Europa, a tal ponto que, mesmo 
quanto a marinha, a Fran<;a chegou a superar a Inglaterra como 
potencia guerreira. Sobreveio, depois, a decadencia, que reper
cutiu desastrosamente nas colonias. 832 

Se, durante o século XVI e a maior parte do XVII, a ban-
deira francesa tremulou sobre os mares, a N ac;áo o devia ao 
espirito empreendedor dos homens que fizeram suas naus cortar 
o oceano por iniciativa própria, aos grandes armadores, como os 
Angos, pai e filho, em Dieppe, e aos menores, em todos os portos 
da N~rmandi~ e da Bretanha, de La Rochelle e de outras partes 
do Pa1s. Apos o advento do calvinismo na Fran<;a, esses homens 
tomaram-se huguenotes e. por conseguinte, ainda mais encarni ... 
<;ados inimigos de espanhóis e portugueses, nos mares e nas cos
tas por eles devastados e saqueados. Os pilotos eram marujos 
audaz~s. arrojados e, grac;as ao longo tempo de servic;o marítimo, 
~xp~r1entes em navegac;áo simples. Eram, porém, na maioria, 
n1.teirame~te sans lettres; bem poucos entre eles, como Parmentier, 
Pierre Cr1gnon ou Verrazzano, possuíam nível cultural mais ele
v~do. Se o~ ~e certa cultura, como estes, já eram raríssimos, 
~ibaut constitu1u excec;áo, com sua imensa capacidade e conhe ... 
cimentos náuticos. Menéndez de Avilés qualificou Jean Ribaut 
como um dos navegantes mais experimentados de sua época, de
clarando-o um dos mais perigosos inimigos que a Espanha en
frentava no mar. Destemidos, sem a mínima sombra de vacilac;áo, 
Verrazzano, Ribaut e outros, que a eles podem ser comparados, 
atravessavam o Atlantico, da Bretanha a Carolina ou a Flórida, 
o que os ingleses ainda estavam longe de realizar. n bem ver
dad: que, até a segunda quarta parte do século XVIII, a nave
gac;ao insegura da média dos pilotos e os casos em que capitáes 
franceses se enganavam, afastando-se muito da rota davam en-. . . 
se10 a mu1tas queixas. 833 Os cruzeiros através daquela vastidáo 

.832. ~an~e: Franz. Geschichte> 11, 313-314; 111, 540; IV, 14-15. 
r..v1

1
ssed: HLorstorre de France. VI, part. II ( 1905). p. 329, 336-337. Voltaire: 

rec e e uis XIV. ( Paris, 1891. Firmim-Didot), p. 51, 75. 

4~33. H Guénin: Ango, pass. Léry ( édit. La Rochelle 1578), p. 39-40, 399 
ª · akluyt ( Goldsm.), 11, 417. Gaffarel: Floride> p. 140, 457, 459 . 
Char~evoix, loe. cit., V, 83, 84. M~re de Tranchepain: Re/. du Voyage des 
premtere.s Ursulines, p. 24~28. 
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de águas ofereciam grande dificuldade. A navega~ao canadense 
continuou precária até findar-se o dominio frances. As crónicas 
de viagem falam em tempestades e naufrágios, em fome a bordo, 
citando casos em que pouco faltava para os navegantes morrerem 
de inani~o. Cheio de ira ante a ruína e a decadencia causadas 
pelo comércio desmoralizador de aguardente e de peles, entre os , 
índios do Oeste, o Padre Carheil via nas graves perdas de navios, 
nos repetidos naufrágios no cruzeiro do Canadá, a manifesta~áo 
da cólera divina, que, por táo grandes pecados, quando os navios 
regressavam a Pátria. fazia-os so~obrar com os bens tao vergo
nhosamente adquiridos por meio da "água de fogo". Quando 
partiam com novas cargas de aguardente, fazia-os ir a pique, para. 
que a "água de fogo" nao causasse ainda maiores desgrac;as na 
América. Nao faltavam as pragas, cotno o escorbuto, a que cha
mavam de mal de mer. e o teredem. Vinham também queixas 
st)hre a grande desordem reinante a bordo e críticas sobre a 
incapacidade dos marinheiros franceses. Estas, é verdade, par
tiam dos flibusteiros ingleses, entre os quais - como entre seus 
irmaos holandeses - os franceses parecem náo ter sido muito 
estimados. 834 

Nos primeiros trinta anos do século XVI, os navios dos 
descobridores franceses eram muito pequenos. Os dois navios 
de Cartier, na sua primeira viagem, eram de sessenta toneladas 
cada um, e os tres com que fez a segunda expedic;ao, de cento e 
vinte. sessenta e quarenta toneladas. Os tres de Laudonniere 
eram de cento e vinte, de cem e de sessenta toneladas. A tone
lagem dos navios corsários franceses, tao perigosos para os es·..
panhóis, apresentava também oscila~áo identica. Menéndez de 
Avilés fez ver a seu rei que, para opera~óes navais contra esses 
corsários. seriam mais indicados navios que deslocassem de cem 
e cento e vinte toneladas. O maior navio mencionado entre os 
que, naquele tempo, cruzavam os mares é a nau almiranta de 
Dominique Gourgues, com duzentas e cinqüenta toneladas. Os 
dois navios dos irmaos Parmentier, em sua segunda viagem a 
Sumatra, em 1529-1530, La Pensée e Le Sacre. eram, respectiva
mente, de duzentas e de cento e vinte toneladas. As embarca~óes 
l!sadas em 1580, ao ser restabelecido o comércio de peles com o 

834. Margry: Nav. Pran9., p. 324-325. Parkman : The Old Régime in 
Canada (Boston, 1894), p. 484. Rochemonteix, 1, 169-172. Oaude d 'Abbeuille: 
Histoire. fol. 334 verso e ss. d 'Avezac: Gonneville. p. 93, 95. A. Biet : 
Voyage de la Prance .Bqvinoxiale en l'lsle de Cayenne (París, 1664), p. 45. 
Dampier (Masefield) , 1, 60-61, 227, 129. 
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Canadá, eram bem pequenas, mas nao tardaram a aumentar de 
tamanho, havendo-as de trinta, oitenta, cem e cento e oitenta 
toneladas. Um navio de trinta a quarenta toneladas levava uma 
tripula~ao de aproximadamente quatorze homens: um de cinqüen
ta a sessenta, cerca de dezoito tripula~tes. 835 

Com esses na vi os, fretados para vi a gens comerciais, mas 
fortemente armados para empresas corsárias e para defesa pró
pria, os franceses jamais cessaram de percorrer as costas brasi
leiras, sua meta preferida. A contar da época de Gonneville, as 
expedi~óes francesas ao Brasil duraram mais de um século. O 
comércio com o Brasil influiu mais do que qualquer outro na vida 
do povo frances, como ainda o mostra a língua, que tomou e 
assimilou um número extraordinariamente grande de termos tu
pis, conservando-os até hoje em seu vocabulário. 836 Durante to
do o século, o comércio frances de produtos brasileiros foi muito 
ma~s intenso do que em geral se cost~ma admitir. Os prjncipais 
artigos procurados pelos mercadores eram madeiras corantes, al
godáo, pimenta do reino, óleos medicinais, milho e animais exó
ticos. Possuímos listas dos objetos de troca empregados no in
tercambio com indios. As regióes mais visitadas foram as do 
cabo Sao Roque, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. 
A1agoas, Sergipe, Babia, Cabo Frio e Rio de Janeiro. Os mer
cadores franceses fundaram uma feitoria em Pernambuco e a Co-
1ónia de Villegaignon na baía do ~io de J aneiro. Expulsos desta 
última, nao desapareceram das imedia~óes, mas continuaram, sem 
interrup~o. seus roteiros de comércio e piratagem, até empre
enderem nova e"periencia colonizadora no Maranhao. Fizeram 
alian~a com tribos tupis, auxiliando-as com armas e muni~. 
para, juntos, lutarem contra os portugueses. Nos anos de 1580 
a 1585, por exemplo, s6 na costa da Paraíba aportavam anual..
mente de vinte a trinta navios franceses, para comprar pau-brasil 
e auxiliar os Potiguares, em guerra contra os portugueses. No 
entanto, a frota francesa, durante aqueles anos, perdeu no mínimo 
quinze navios. Os combatentes de ambos os lados excediam-se 
em selvajaria e ferocidade. Seria difícil dizer quais deles eram 

835 . Laudonniere, p . 61. Gaffarel : Florid<::, p. 268-269. Ruidiaz y 

ICal r:
5
v1!

6
• II, 124-125. Guérin: Nav. Fran9.. p . 157. Hakluyt (Goldsm.), 

, -Y --Y • de la Ronciere, II. 456-457. 

836 . G. Friederici em Zeitschr. f . franz . Sprache und Literatur, vol. 
LIV (1930), p. 175-187; vol. LVI (1932). p . 32-43; vol. LVII (1933) , p. 375 
: 3~~~7~~1. LVIII (1934), p . 135-155. Id., em Gotting. gel. Anz., 1933, n• 1/2, 
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mais bárbaros, se os franceses, se os portugueses ou se os in
dios. 837 Ocorriam as cenas mais horríveis: combates renhidos 
de cristáos contra cristáos, durante os quais explodia, em toda a 
sua violencia, o ódio feroz e implacável que impelía aqueles ho
mens a luta; quebra de juramentos feítos sobre a hóstia sagrada, 
seguida de trai<;;áo e morte; entrega de prisioneiros aos aliados 
canibais, para festins sangrentos. Homens eram enterrados vi
vos até o pesco<;;o e serviam de alvo aos arqueiros. Estas e 
outras monstruosidades eram cometidas, algumas tao hediondas, 
que dificilmente podem ser descritas. Já antes de 1569, navíos 
mercantes franceses cruzavam as águas de Trindade e da 
Guiana. 838 

Está fora de dúvida que os navegantes franceses, vindos em 
táo grande número ao Brasil, em tempos táo remotos, fizeram 
muitas descobertas locais, tendo sido os primeiros a tocar em 
certos pontos da costa, já descoberta como um todo pelos espa
nhóis e portugueses. Nem o poderiam estes ter evitado. Náo 
se conhecem, todavía, pormenores desses doscobrimentos, nem 
podem eles ser comprovados históricamente, o que se dá, aliás, 
por toda parte onde os franceses se apossaram, em nome do rei, 
de terras que tinham ou pensavam ter descoberto. A tomada de 
posse costumava realizar .. se mediante simples formalidades ou 
se efetuava em cerimonia solene, que consistía em gravar as armas 
reais num tronco de árvore, ou na ere<;;áo de uma cruz de madeira 
com inscri<;;áo e tres fleurs de lys, como o fez Cartier junto a baie 
des Chaleurs. As vezes, erguia .. se também um padráo de pedra, 
como o marco deixado por Ribaut na ilha de Port Royal, onde 
Laudonniere ainda o encontrou mais tarde. 839 lguais cerimonias 
assinalavam a posse das terras descobertas no interior do País. 
La Salle, entre os Arkansas e Natchez, erigiu urna cruz com as 
armas reais e celebrou com especiais solenidades, na foz do Mis
sissípi, a ocupa~ao, para Luís XIV, do rio e do conjunto de suas 

837. Soares de Souza: Tratado, p. 25-32. 34, 37, 43, 81, 90~91, 149, 
371, 388-389. Oviedo y Valdés: Hist., 11, 115, 165. Vasconcellos: Chro-
nica, 1, p. XXXVII. Gouvea, loe. cit., p . 12, 18, 22, 29-30, 65 e ss. Guénin: 
Ango, p. 43, 257, 258. H. Temaux..COmpans: Notice Historique sur la 
Guyane Franfaise (Paris 1843), p. 19-23. Ruidíaz y Caravia, 11, 124, 447. 
Gaffarel: Floride, p. 283, 405, 407, 497. 

838. Col. Docum. lnédit. Arch. Indias. IV (1865), p. 475. Temaux 
Compans, loe. cit., p. 38, diz que n~o se tem conhecimento de navega~ao 
francesa ao longo das costas da Guiana antes de 1604. 

839. Harrisse: Notes, p. 201. Cartier: Rel. Orig., p. '40. Hakluyt 
(Goldsm.), II, 423. Gaffarel: Ploride, p. 51-52, 405. 
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vertentes. s4o Ainda mais solene, pela inten<;;áo, e mais dura
doura aos olhos dos franceses, f oi a tomada de posse do vale do 
Ohio, em nome de Luís XV, por Céloron, o qual, no ano de 1749, 
conduzindo uma pequena tropa, enterrou seis placas de chumbo 
junto a barra dos maiores afluentes do rio Ohio, manifestando, 
assim, por meio de marcos indestrutíveis, a posse da Fran<;;a. 
Tres dessas placas foram mais tarde encontradas. 841 

Tanto os proprietários como os comandantes e a tripula<;;áo 
da maior e melhor parte dos navios franceses do século XVI eram 
huguenotes. Revelam .. no os nomes das embarca~óes, análogos 
aos usados pelos calvinistas ingleses e holandeses. Le Croissant, 
Le Licorne, Le Pelican, Le Grand Anglais, Le Guillaume, Le 
Grand Chien, Le Bouc, Le Prince, La Charlotte, La Robuste sáo 
nomes de navios das rotas brasileiras daquele século. Raramente 
aparecía um nome de santo, como La Sainte Anne, ou reflexos· 
bíblicos, como La Marie e La Marie .. Marthe, se é que, de fato, 
assim podem ser interpretados. O mesmo acontecía com os no
mes geográficos dados pelos descobridores. Durante as viagens· 
de Cartier, eram ainda essencialmente nomes de santos ou toma .. 
dos ao dogma da lgreja Católica, ao passo que Ribaut deu aos 
rios da Flórida que descobriu ou julgou descobrir os nomes dos 
rios da F ran~a. 842 

Na transi~áo da ldade Média para a Era Moderna, a Fran<;;a 
¡uperava muito o vizinho britanico do outro lado do canal em 
popula<;;ao, riquezas, nivel cultural e, por conseguinte, também em 
poderío. Em posi<;;ao geográfica mais f avorável, com litoral no 
Atlantico, no Mediterraneo e no Canal, limitando no interior com· 
os estados mais produtivos daquele tempo - Países Baixos, Im .. 
pério Alemao e Itália - e possuindo um litoral nao inferior ao da 
Inglaterra, quer em extensáo, quer em número e excelencia de 

8i0. P. Z. Membré em Le Clercq: Btabliss. de la Foi, em J. G. Shea: 
Dilrov. Miss. Valley, p. 169, 173-175. B. F. French: Historical Coll. of 
Louisiana. vol. 1 (New York, 1846), p. 45. ~argry: Mém. et Doc., I, 554, 
562--563. . 

841. Doc. Col. Hist. St. N. Y .• VI, 604, 610, 611. De Witt Ointon 
em Archaelogia Americana. Trans. and Coll. Amer. Antiquar. Soc., vol. 11 
(Otmbridge, 1836), p. 535-5il. S. P. Hildreth: Pioneer History: Pirst 
Examination of the Ohio Valley (Cincinnati and New York, 1848), p. 20-23. 
The Historical Writings of the late Orsamus H. Marshall (Albany, 1887), 
p. 2i0-268. . 

842. Cartier: Rel. Orig., p. 21, 25, 28, 44, 48. Id., Bref Récit. fol. '/, 
9, 14 e pass. Camus: Mémoire sur la Collection des Grands et Petits Voga ... 
gu (Paris, 1802), p. 51-52. 
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portos para os tipos de navios da época, a Fran~a dispunha ainda, 
com os normandos e bretóes, de toda urna popula~ao de rijos e 
experientes marinheiros. Luís XI erigiu um poderoso império que 
media for~as com a monarquia espanhola, recém-formada na Pe
nínsula Ibérica, fazia sentir seu peso ainda antes dos Tudors gal
garem o , poder, e cuja vi~orosa atividade continuou através do 
governo dos seus quatro sucessores. Os Países Baixos, a última 
das cinco grandes potencias coloniais dirigidas geograficamente 
para oeste tinham caído sobo dominio da Espanha, como legado 
borgonhes, e, além disso, com as vistas voltadas para a dire~o 
oposta, eram a potencia marítima predominante no comércio ma
rítimo oriental. 

Bem cedo, sobre.tudo desde o início do g,0verno de Francis
co 1, come~aram os franceses a qrrogar ... se direitos sóbre as ·ri
quezas dos países recém ... descobertos. A indaga~áo atribuida a 
esse rei, acerca do p~rágrafo do testamento de Adao que legava 
aos reis da Espanha .e de Portugal todo o Novo Mundo, bem 
caracteriza a sua tendencia. No entanto, náo procuravam obter 
a sua parte por meios p.ormais e regulares. através de transa~óes 
ultramarinas e tentativas de , co)oniza~o. Em primeiro lugar e 
por longo tempo, ·dela se apossaram violentaqiente, através de bru
tais e desumanos atos de piratagem contra os navegantes portu
gueses e espanhóis q~e. ~ naus carregadas de valiosas mercado-
rias, regressavam do . Oriente e do Ocidente. 843 · · 

De início, os reís de Franc;a náo manifestavam · interesse em 
projeto.s coloniais. As tentativas de Villegaignon, no Brasil, e 
as de Ribaut e Laudonniere, na Flórida, nao partiram dos sobe,.. 
ranos, nem nasceram . de uma tendencia, porventura existente no 
povo ou no govémo francés, de expandir ... se para além do oceano; 
constituíram, apenas, ensaios esparsos. Por conseguinte, as guer
ras civis que sobrevieram nao sufocaram uma idéia de coloniza~o 
já existente; provavelmente foram até elas que a fizeram surgir. 
A Franc;a só iniciou efetivamente a colonizac;;ao ultramarina no 
sécu1o XVII, mas, em conseqüencia do insucesso das tentativas 
isoladas precedentes. os franceses haviam perdido a confianc;;a na 
propria capacidade colonizadora. Após múltiplos reveses e expe
riencias malogradas, eles mesmos se consideravam maus coloni
zadores, conceito que nem sempre tem sido partilhado por outros 
povos e que certamente nao corresponde a realidade. Entretanto, 
Carlos V e, mais tarde, Richelieu negaram aos franceses perse-, 

843. Southey: Brazil, I, 28~29, com palavras acertadas sobre a natu~ 
reza brutal, antipacifica e rapace dos franceses de entáo. 
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veran<;;a em seus empreendimentos ultramarinos, e Sully. que de
c]arou ter sido fundada a Colonia Nova Franc;;á contra seu con ... 
selho, nao tinha o mínimo interesse no Canadit, por nao admitir 
em seus compatriotas quaisquer aptidóes para colonizar novas 
terras. 844 Quando se evidenciou que, nessa mais valiosa e pro ... 
missora Colonia da Fr,anc;;a na América, ,o comércio de peles e · a 
Companhia que o explorava nao haviam con.tribujdo, absoluta
mente, durante quase urna gerac;;áo, para povoar o País, e que 
nada haviam f eito para que a Colonia adquirisse bom reno me 
na Pátria e se totnas'se a meta desejada pelos emigrantes, tamb~m 
.estancou o progresso do País, su~seqüente a funda~ao da Com ... 
pagnie des Cent Associés. em 1627, mesmo porq~e o ~onopóli'o 
e a intolerancia, esteios em que se baseava o novo sistema, cons ... 
tituíam obstáculo jntranspónível. A Colonia continuou ainda . por· 
muito tempo· malquista na F raq~a, a nao ser ~nt.re as ordens 
religiosas, e ·nao pode mais alcan~ar as colonias inglesas 1 vizin.has, r 

que, nesse meio tempo. tinham tom~do , grande dia~teira, progre ... 
dindo muito até mais ou menos ' Í660, em todos os setores . .. Um. · 
século mais tatde, ela deixou de ser colo~ia franc;es~. , Goube , ' 

1 1 ' ~ 

aos franceses da América do Nor'te o papel de guias e d~. ,yfi'n .... 
guarda dos. britanicos e angJo ... americanos. . F~ram os "arad9r~s ' 
da neve", os bat~dores e desbravadQres que abriraw. caminho no 
Canadá e na Luisiana.. Deve ... se re(:onhecer, todavia, que. deixa-
ra~ atrás de SÍ Uni rastro glorioso, que jamais se apagará.~45 . 

Os motivos que levaram os franceses a , empre~nder tenta
tivas de coloniza~áo no litoral d'a América f oram, invariavelmente, 
o gosto pela aventura e a esperan~a de ganhos materiais, sobre ... 
tudo através do comércio e da pesca.. O :comércio de peles e a 
pesca do bacalhau constituíram a meta das exped,i~óes que se 

844 . Gaffarel : Brésil, p. 19. Montaigne : Essais, loe. cit., l. chap. XXX 
(I, p. 232) : "J' ai peur que nous ayons les yeulx plus grands que le ventre, 
et plus de curiosité que nous n'avons de c~pacité: nous embrassons tout, mais 
nous n · estreignons que du vent''. Diereville: Relation du Vo,uage du Por~ 
troyal de l'Acadie ou de la Nouvelle-France (Amsterdam, 1{10). p. 84. 
Lawson, loe. cit., p. 51. Rein; loe. cit., p. 191-192. Nos doze volumes de 
suas Mérnoires ( edit. Amsterdam, 1725), Sully praticamente nao menciona a 
coloniza~ao francesa, nem a Nova Fran~a, lamentando~a apenas nas ~eguin- 1 

tes frases : .. Je mets au nombre des choses faites contre mon opinion, la 
coJonie qui fut envoyée cette année <NB. 1603) en Canada. 11 n'y a aucune 
sorte de richesse a espérer de· tous les pays du Nouveau~Monde qui sont au~ 
de-la du quarantieme degré de latitude. Ce fut le Sieur de Mots que Sa 
Majesté mit a la téte de cette expédition". Harrisse : Notes, p. 52-53. 284. 

845. Pierre Boucher, p. 118, 122, 161. Harrisse, loe. cit., p. 65~66, 69. 
Lavisse, loe. cit., t. VI. part 11 (1905), p. 424. 

24 
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seguiram a Cartier e das colonias de pescadores na Terra Nova.846 
Eram, porém, relativamente poucos os mercadores experientes, 
dotados de senso prático, que se contentavam com esses designios 
concretos e realizáveis. A maioria dos navegantes e o povo em 
geral nada esperavam das riquezas da terra e do mar, da agricul
tura, da pesca, da navegac;ao e do comércio, que negligenciavam. 
Segundo o exemplo espanhol, viviam em busca de ouro, prata e 
pérolas. Nao encontraram tais tesouros e aceitaram a opiniao, 
naquele tempo acatada por todos como verdadeira, de que ao 
norte de 40° de latitude setentrional nao existiam, nem podiam 
existir, metais preciosos, contribuindo, assim, para que a maior , 
Colonia da Franc;a fosse, como acima dissemos, malquista na 
Metrópole. Naquele tempo, bem poucas pessoas na Franc;a ti
nham visao suficientemente clara para perceber que as verda
deiras "mirfas do Peru" eram a lavoura, como manifestara Les
carbot, e que a única base sólida de uma colonia, segundo o 
excelente Champlain, repousava no amanho da terra e na plan
tac;áo. Como primeiro a faze-lo, Villegaignon fixou-se numa pe
quena ilha, "como numa prisao", nao foi a terra firme e nao 
cuidou de lavouras. Na maioria, seus sucessores, que fundaram 
colonias, fizeram o mesmo.847 

Entregaram-se ardorosamente, desde. os dias de Cartier a 
procura de ouro e prata, no c ·anadá, onde também supunham 
existir pedras preciosas, embora esse país estivesse ·situado ao 
norte do paralelo que passa a 40° de latitude norte. 848 Encontrar 
tesouros, eis o propósito principal das tentativas de colonizac;áo 
dos franceses na Flórida.849 Também na Guiana e no Brasil, 

846. Oeuvres de Champlain, l. 35·7, 360. 401, 459; II, 1132. Le Page 
du Pratz, III, 331. Gameau, 2, edit. 1, 42. Harrisse: Notes, p. 13, 17, 18, 
S2. Segundo Chinard, de la Popelliniere, nos trechos de Les Trois Mondes, 
que tratam de política colonial, "fait preuve d'un utilitarisme des plus caracté
risés". Chinard: L'Exotisme Américan dans la littérature fran~aise au XVI• 
srecle (París, 1911), p. 191. 

847. Lescarbot: Hist., 1, 144-145: 11, A-30. Voyages de Champlain 
(1832), 1, 38. Charlevoix: Nouv. Prance (1744), V, 12.S-126. 

.848. Oeuvres de Champlain, I, 359. Boucher, p. 167. 

849. A planta de Le Moyne em Gaffarel: Flori.de. no fim. Halduyt 
( Goldsm.), 11, 184, 188. Camus: Mémoire, loe. cit.. p. 43-55, sobretudo 
p. 50: "11 résulte de I'examen des différentes narrations que le but principal 
des expéditions faites A la Floride, et particulierement des troi.s premieres, 
étoit de rechercher les trésors et les ríches mines que ron supposoit exister 
au nord de fAmérique". 

' 
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procuraram assiduamente metais preciosos,850 fazendo-o com menos 
freqüencia, ao que parece, nas colonias francesas das Indias Oci
dentais. Provavelmente consideraram estas últimas já suficiente
mente exploradas pelos espanhóis, tratando de comec;ar, sem de .. 
mora, a lavoura. A busca de ouro e prata desempenhou papel 
mais importante na fundac;ao e colonizac;áo da Luisiana, onde se 
esperava encontrar jazidas semelhantes as famosas minas do vizi .. 
nho território do México. O empreendimento colonial fora ba .. 
seado e financiado desde o início na esperanc;a de encontrar minas 
de metais preciosos. Essa esperanc;a reflete .. se em todos os rela .. 
tórios contemporaneos. Toda e qualquer pista que as informac;óes 
dos índios interrogados pareciam indicar era seguida por aqueles 
exploradores, ansiosos por encontrar ouro, prata e pérolas. So .. 
nhavam com uma rocha toda de esmeralda, para cuja lavra estava 
sendo construida máquina especial, e, atraídos pelo brilho enga
nador de um eldorado que constava existir em Montana, afasta .. 
vam .. se cada vez mais pelo longínquo Oeste. Acontecia aos 
franceses no Norte o mesmo que sucedera aos espanhóis no Sul: 
andavam no encalc;o de um fantasma que negaceava e fugia, 
fugia sempre, até se transformar em sedutora e falaz imagem, 
em "fata morgana", também conhecida naquelas planicies da 
América, a qual nunca chegaram a alcanc;ar.851 O espírito aven
tureiro e empreendedor dos mais notáveis vultos da aristocracia 
francesa do século XVI, dos quais nos fala Brantome, que também 
a _ela pertencia, impelia-os mar em fora. Vinham ainda muitos 
outros elementos, irrequietos e menos nobres, destes que na Pátria, 
por constituírem perigo em tempos de paz, o Estado e a Socie
dade gostam de ver desaparecer de seu meio. Muitos nao resis
tiam ao efeito das antiqüíssimas loas ao poder do ouro, ao canto 
que naquele tempo fascinava o homem, na Franc;a, na Espanha, 
em Portugal e em todas as partes do mundo.852 

. 850 . Temaux-Compans: Guyane Pran~aise, loe. cit., p. 28: O Capit:io 
Ma1Ilard em busca de uma "mine d'or et d'argent" Yves d'~ .. "'eux p 1..._6 424 a 425. . •u • • "1' , 

851. Relation ou Joumal du Voyage du R. P. Jacques Gravier, etc., 
en 1700 (Nouvelle York, 1859: Shea), p. 49, 62. Le Page du Pratz, I, 255, 
257, 260-262, 310-311. Dumont, II, 282, 283. Margry: Mém. et Doc., VI, 
i80,H1~2-~83, 283, 284, 287, 288, 377. Gavarré, 1, 71. Gameau, 2-, édit., 11, 16. 

• emnch: La Louisiane sous la Compagnie de& lndes (Pari.s [1907] )', 
p. 50, 102, 114, 115, 125-126. 

852 · Oeuvres de Brantóme. loe. cit .• t. IV ( 1868), p. 59; V ( 1869), 
P: 405 e ss., 409; VI (1873), ·p. 7-8: Vil (1873), p. 82 e ss., p. ex.: "je peux 
bien assurer avec vérité, que ceux de ma race n·ont jamais estez cazaniers". 
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Como no caso das tentativas de coloniza<;áo espanholas, por
tuguesas e inglesas, também as francesas foram atribuidas a mo
tivos religiosos, que seriam a principal, senáo a única, mola pro
pulsora na funda<;ao , vitoriosa ou malograda, de colonias. O 
conceito da História, segundo o qual urna das causas ou até a 
causa principal da obra colonizadora de Coligny foi seu esfor<;o 
de instituir uma emigra<;áo de huguenotes para a América, de 
criar para es tes um ref úgio no Novo Mundo, é inconsistente. A 
historiografia puritana da Nova Inglaterra, segundo · a qual as 
persegui<;óes religiosas e a fuga para além do oceano ante a 
sanha dos perseguidores eram idéias correntes e óbvias, defendeu 
essa hipótese do refúgio e teve continuadores que dela se conser
varam firmes adeptos.853 Contudo, desde o início da expedi<;áo 
de Coligny a baía do Rio de Janeiro, chefiada por Villegaignon, 
o protestantismo jamais foi a causa exclusiva, nem sequer predo
minante. Nas suas expedi<;óes a Flórida, nao f~gurava um só 
pastor. Ali, como já mencionamos, ele visava un1camente anga
riar riquezas e, ao mesmo tempo, assestar um golpe político contra 
a Espanha e o partido dos Guises na Fran<;a. Já os demais 
participantes da empresa - oficiais, soldados e futuros colonos 
- nao buscavam outra coisa além de ouro e prata; queriam achar 

1 tesouros e enriquecer a custa da rapinagem. La Popelliniere, um 
contemporaneo nascido em Dieppe, f ala nos motivos que levaram 
os marujas, na maioria oriundos de Dieppe e arredores, a tomar 
parte na segunda expedi<;áo de Ribaut a Flórida. J amais encon
tramos a mínima alusao a religiáo, ao protestantismo e ao asilo 
para ·os perseguidos. 854 

Nas patentes e editos reais aparecem muito bem, ao lado 
urnas das outras, expressóes como "L' accroissement de notre sainte 
foy" e "gaigns et prof ficts" para definir os motivos dos empre .. 
endimentos coloniais franceses. Os Béthencourts, pioneiros das 
viagens transoceánicas e da coloniza<;ao francesa, declararam 

Chioard: L'Exotisme, p . 189~190; ibid. p. 24, cita~áo de L'Histoire de la 
Teue Neuve du Peru en l'lnde Occidentale (Paris, 1545), Préface : " ... cest 
J'or, c'est or auquel chascun tend, chacun vise, pour lequel nuyt et jour 
ce misérable monde vit en conditionnelle peine et tourment de corps et d'ame". 

853. G. Bancroft: History of the United States (New York, 1892. ult. 
ed.), 1, 51. Parkman: Pioneers, p. 34. 69. Bersier : Coligny, p. 52 a 53. 
See1ey: Expansion, p. 135-136. de la Ronciere, III, 594~595. 

854. E. Marcks: Gaspard von Coligny ( Stuttgart, 1892), p. 93, 95, 96. 
Camus, p . 43-55. Gaffarel: Floride, p. 45-46, 55, 61, 62, 90, 99, 457 a 459. 
La Popelliniere-, ibid., p. 142, 143. A. Rein, p. 218-2.19. · 

' 
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querer conquistar as ilhas Canárias, para levar aos seus habi
tantes a reden~ao do cristianismo, mas, na realidade, nao passavam 
de salteadores, ca<;adores e traficantes de escravos.855 ~ verdade 
que, em tempos mais recentes, nao se chegou a tais extremos. 
Mas, ainda assim. nas Antilhas francesas, passada urna gera~áo 
sem que ninguém se importasse com missóes, tendo sido até muito 
difícil obt~r o concurso de uns poucos sacerdotes, para dar pelo 
menos aos colonos um pároco, Du Tertre declarou que difundir 
a "religiao católica apostólica romana" e doutrinar nela os gentios 
constituía o mais· nobre designio do rei nas indias Ocidentais. 
O mesmo afirmava Biet, falando da tentativa de coloniza~áo na 

, Guiana, malograda por causa de seu nítido caráter profano. Se
gundo Claude d 'Abbeville, náo menos profana era a finalidade 
do empreendimento de Razilly no Maranháo.856 

Na Nova Fran~a. os mercaderes de peles absolutamente nao 
queriam tolerar missao em seu n1eio. Só a partir de 1619, os 
franceses do Canadá come~aram a dedicar--se um pouco mais 
ativamente a conversáo dos índios. Até entáo, esta se resumía 
a algumas frases ocas. "Nada é tao indiferente aos franceses 
do Canadá como a conversao dos gentíos", afirma va Pere Sagard, 
homem honrado, .. estes só lhes interessam quando trazem peles ... 
No entanto, tem--se afirmado que o desejo de levar aos í~dios a 
luz do evangelho guiou os franceses a América.857 

_Mas, s~lvo esses fatos, que caracterizara o . objetivo da fun .. 
d~c;ao colonial francesa na América, urna compara~áo demonstra 
nao ter existido colonia européia. em todo o continente, fundada 
com inten~óes tao honestas e planos tao sinceros para a expansáo 

855 · Entre outros, Harrisse-: N otes, p . 248-249. G.ravier: Le Cana
rien, p. 5. 

, 856. du Tertre, l. 58. A. Biet: Voyage de la France Eqvinoxiale en 
l lsle de Caye_nne (París, 1664), Préface. Guérin: Navig. Franf., p . 321-322. 

857. Oeuvr~s de Champlain, I, 483, 484, 489, 490, 494, 593-594. Sa
gard: Gr~nd Voyage, p. 236. Rel. d. Jésuites, 1663, p. 2; f~ases como a 
seguinti: sao muito f~eqüentes : "le - canada estant vn ouurage de Dieu, et la 
conuers1on des Sauuages ayant esté le principal motif de l' establissement ·des 
Colonies · · · ". Rochemopteix, l . 17. Em Garneau encontramos a monstruosa 
afirma~áo, ~antida ainda na 7• edi~áo: "Si nous voulions caract~riser en 
peu de mots les motifs qui · ont a mené les Européens en Amérique, nou..<> 
dirions que les Espagnols y vinrent pour chercher de l' or, ]es Anglais, la 
liberté politique et religieuse-, et les Pran~als pour y répandre les lumieres 
d[ u chdstianisme". Histoire. du Canada, 2. édit. ( 1852), 1, 225; 7. édit. ( 1928) . 
, 282. 
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do cristianismo e a conversáo do gentio como a Nova Franc;a, 
inclusive a Acádia. Nos anos de 1610 a 1613, tentou--se. ali, 
efetivamente. cristianizar os silvícolas. Lescarbot, homem de 
índole verdadeiramente crista e apostólica, para quem la conver,; 
sion des sauvages era questáo vital, Poutrincourt e Bertrand acor
riam pressurosos ao apelo da Marquesa de Guercheville, e os 
missionários Biard, Massé, Fléché, Quentin e du Thet nao pou
pa:vam esforc;os, embora nadá entendessem da língua indígena. 
Ao ser fundada La Société de N otre Dame de M ontréal no vale 
do Sao Lourenc;o, suas finalidades eram exclusivamente idealistas 
e religiosas, seu único escopo, edificar a lgreja de Cristo na terra 
dos gentios. Vieram ainda os jesuitas com sua missáo, mas só 
iniciaram sua atividade, quando já havia decorrido uma gera~áo, 
após instalar--se a Colonia.sss 

A tentativa de colonizac;áo na baía do Rio de J aneiro fra
cassou por culpa de Villegaignon, mas seus sucessores nao apren .. 
deram com a experiencia. A Colonia de Razilly .. Ravardiere no 

1 

Maranháo, náo estando absolutamente preparada para a agricul-
tura e outras atividades economic~s. nao tardou a extinguir .. se. 
Se a Franc;a tivesse aproveitado a oportunidade, tantas vezes 
apresentada no decorrer de cem anos, e tivesse apoiado vigoro .. 
samente seus arrojados e enérgicos mercadores, e seus dois grandes 
e ousados feitos nas costas brasileiras, o Brasil facilmente se teria 
tomado frances. ss9 

Os quarenta anos que precederam o estabelecimento mais 
durável da Colonia francesa na Guiana, no ano de 1664, foram 
repletos de reveses, discórdias, contendas, assassinatos e execuc;oes. 
O fato de a maior parte dos colonos ser constituída de homens 
sem mérito, dirigidos por chefes ineptos ou indignos, além das 
desavenc;as, motins, guerra civil e combates desastrosos contra os 

858. Lescarbot, pass. Faillon, l, 379 .. 381. Charlevoix: Nouv. Pr .• 1, 
P·. VIII, tenta caracterizar a situa~áo com uma frase que, embora fundamen .. 
talmente errada, contém certas verdades, válidas contudo só para determf .. 
nadas épocas: "les Fondateurs de ces Colonies ont eu beaucoup plus a coeur, 
pour la plupart, d'établir la Foi parmi les Barbares, que de s'y enrichir: nos 
Rois n' ont ríen tant recommandé a ceux, a qui ils y ont fait part de leur 
autorité, que de proteger la Religion, et ont presque toujours sacrifié leurs 
propres inter~ts a cette viie si digne des Fils atnés de l'Eglise". Charlevoix 
era padre católico. 

859. Southey, I, 301 .. 302. Gaffarel: Brésil, p. 281, 290, 295, 299, 355, 
365, 486 e SS. 
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Galibis maltratados. obrigou os franceses em várias ocasioes a 
evacuar a Colonia, para, algum tempo depois, reocupá-la, sem 
melhores resultados. A conquista e colonizac;áo da Guiana, em .. 
preendidas com leviandade, inaptidáo e falta de previdencia, mal 
coordenadas, mal organizadas e mal dirigidas, apresentam feno-
menos que se repetiram de maneira extraordinária, até mesmo em 
certas minúcias, na mal afamada expedic;ao do Marques de Rays, 
destinada a fundar urna Nova Fsanc;a ao sul de Nova Meckten
burg, no ano de 1879. A atuac;áo dos franceses na Guiana, por 
quase duzentos anos, até 1809, quando os portugueses, vindos do 
Brasil, ocuparam a Colonia, resultou num completo malogro.860 

Para formar-se um juízo correto da tentativa de colonizatáo 
dos franceses na Flórida e de seu resultado . é indispensável o 
conhecimento da atividade dos flibusteiros e piratas franceses no 
oceano e nas Indias Ocidentais. Tamhém para os franceses é 
nas Antilhas que se localiza a posic;ao histórica dos flibusteiros, 
os quais se acharo ali estreitamente ligados ao nascimento da 
Colonia francesa nas Indias OcidentaJs. 

Em todo o sécuto XVI e em grande parte do século XVII, 
imperava por tedo o oceano a anarquia e a violencia. O mar 
tomara-se o teatro da atua~áo desenfreada dos piratas, bem como 
dos corsários e bucaneiros, que quase nada lhes ficavam a dever 
em matéria de selvajaria. Só havia uma única prote~ao: a das 
armas poderosas, capazes de defender os navios, a tripula~áo e 
a carga.861 

Os primeiros e mais perigosos desses piratas que empreen
deram viagens longas foram os franceses. Os seus próprios 
anais, livtos de História e arquivos bem pouco nos esclare<:em 
quanto aos pormenores de seus feitos, bons ou maus. Pouco sa .. 
heríamos a seu respeito, sem as fontes espanholas e portuguesas, 
aliás, pouco elucidativas também. Revelam apenas que em nada 
contribuíram para dilatar os conhecimentos geográficos da América 
e de suas águas territoriais, como seus sucessores, os flibusteiro~. 
principalmente os ingleses. Por mais que tenham sondado e reco .. 
nhecido, em proveito próprio e no de seus companheiros, os de
talhes e característicos topográficos e hidrográficos das baías, 

860. Guérin, p. 338 .. 342. Temaux..COmpans: Guyane Pran~ .• p. 23--32, 
39-6(), 65-66, 72, 89 .. 101, 106-149. A. Baudoin: L'Aventure de Port-Breton et 
la colonie libre dite Nouvelle .. Praru:e (P.aris, s/d.). 

861. Lalanne: Brantóme, p. lOS..112. 
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enseadas, estuários e ancoradouros de toda especie, onde quer 
que os levassem suas viagens clandestinas e temerarias, nao pres .... 
taram nenhum servi~o concreto e definível a ciencia. Desempe
nharam, todavía, na História, o papel de perturbar os navegantes 
espanhóis e portugueses, a ponto de alterar sensivelmente o ritmo 
das viagens as Indias, e de ocasionar a transferencia das guerras 
de Carlos 1 e Filipe 11 contra Francisco 1 e Henrique 11 para 
águas e terras americanas, · refletindo suas rapinagens e cruelda
des sobre os espanhóis, que, na operac;;áo punitiva de Menéndez 
de Aviles, na Flórida, encontrou sua expressáo mais grave, tao 
trágica para os franceses. Por si sós, piratas de qualquer espécie 
nao podem servir de padráo para se medir o nível cultural de 
uma na~ao. Mas os piratas franceses revelaram muitos aspectos 
próprios do caráter de seu povo, de mane~ra que também esses 
devem ser mencionados aqui. . 

Naquele tempo, ,todos os navios mercantes levavam tantas 
pe~as de artilharia, quantas podiam carregar e o armador con .... 
seguía prover. Os navíos mercantes franceses entregavam.;se, 
também, a pirataria, quando, ao encontrar um navío estranho. 
sentiam-se mais fortes. Certos de achar-se em rotas proibidas, 
de navegar por métodos ilícitos, sabiam muito bem o que os espe
rava, se fossem apanhados. Perante os espanhóis, seguiam o 
mesmo principio que mais tarde serviría de norma aos seus suces .... 
sores, · ós flibusteiros franceses: Se dédommager par avance. 
Muitos atos de pirataria, ' provavelmente a grande maioria dos 
cometidos em águas coloniais e nos cruzeiros através do oceano, 
foram efetuados sob o manto protetor das cartas de corso. A 
uniao de corsários e piratas: constituiu verdadeira calamidade. 
É indescritível o modo leviano, sofístico ou criminoso pelo qual 
os concessores e desfrutadores das cartas de corso postergavam, 
entáo e mais tarde, aa mais elementares no~óes de direito e de 
lei. Havia corsários de toda espécie e piratas dos mais variados 
tipos. Quando o corsário nao encontrava presa, que já lhe es ... 
tava garantida legalmente, passava a atuar fora da lei, transfor ... 
mando-se em simples pirata. As antigas atas coloniais espanholas 
e inglesas contem fartos dados relativos a desastrosa uniáo dos 
flibusteiros e autenticos piratas. Na realidade, eram todos, uns 
como os outros, a escória do mar; apenas, como diziam os espa
nhóis, chamavam.-se entre si aventureros, para evitar . o nome feio 
e .asqueroso 'de pirata. .Em todo caso, Espanha e Portugal anda ... 
vám · hem avisados e agiaJ;ll com acerto, ao tratar, indiscrimina .... 
damente, como piratas todos os que nao conseguissem provar 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AM:iRICA PELOS EUROPEUS 365 

achar-se efetivamente cumprindo ordens, dentro da lei, em viagem 
de corso. 862 

Já pelos meados do século XV, ao tempo das expedic;oes 
africanas do Infante Dom Henrique, encontramos os bucaneiros 
franceses, verdadeira praga marítima, nas costas de Portugal. 
Molestavam os navegantes de Dom Manuel, a caminho das indias 
Orientais, e transferiram suas rapinagens ao litoral do Brasil. 
Um dos piratas mais perigosos para as viagens dos portugueses 
as fndias foi o frances Mondragon. 863 Cometiam horríveis crue1-
dades, que, por sua vez, provocavam as mais tremendas repre .... 
sálias por parte dos portugueses. Assim, em 1565, o temível 
Jacques Sore, huguenote normando, capturou urna nau portuguesa 
destinada ao Brasil, na qual entre outras pessoas, viajavam trinta 
e quatro missionários jesuítas com seu geral. Sore mandou sim.... , 
plesmente lanc;ar ao mar os trinta e cinco religiosos, gesto repe .... 
tidó, seis anos mais tarde, por seu compatriota e correligionário 
J ean Capdeville, que também capturou um navio portugues, a 
bordo do qual se encontravam muitos missionários jesuitas. Ne ... 
nhum destes escapou com vida.864 Eis aí alguns exemplos conhe.
cidbs dos anos em que Menéndez de Avilés realizava, na Flórida, 
sua obra vingadora. 

Os espanhóis tinham ainda mais razoes para queixa. Bem 
cedo os flibtisteiros e piratas franceses lhes tomaram inseguros 

862 . J. 'Bumey: A Chronological History of the Voyages and Disco .. 
ver~es in the South Seas or Pacific Ocean (London. 1803-1817), IV, 34, 171 
e pass. Weeden: Economic and Social Histoi-y of New England (Boston 
and New York, [1890]). 1, 340-343. Sagard: Grand Voyage, p. 1.+ ... 16. 
Dampier, loe. cit., 1, 29, 33, 39, 40, 53, 54, 57, 68, 69 e pass.; p. 108, 212 ... 
213, 316. Dampier sempre chama os piratas ingleses de "privateers", embora 
naquela época, 1680, houvesse paz entre a Inglaterra e a Espanha, e "priva
teering ·~ nao entrasse em considera<;ao. Exquemelin, falando de própria· expe
riencia, sempre chama os flibusteiros - ele mesmo era um deles -• sobre .. 
tudo os bandos do chefe pirata Morgan que tanto gostava de se valer de 
commissions ("cartas de corso .. ), de Roovers ou Zee,,Roovers ( Rovers, Zee
Rovers) , o que a tradu<;¡io francesa de 1688 e 1713 transformou em Avantu ... 
riers. Exquemelin (Ed. \1678) p. 32 e ss. e pass., p. 111 e pass. no livro 
todo; só em muito poucos casos (p. 22) , éle, em compensa<;áo, os define 
como Boekaniers ou Boeckaniers. O . Oexmelin: Histoire des Avanturi~s 
(París, 1688 e Bruxelles, 1713), I, 144 e ss. e pass. , 

863. Schafer: Portugal, 11, 478, 48i; 111, 333. Cam6es: Os Lusiadas~. 
){, 63. Osorius: De Rebvs .Emmanvelis ( 1580), fol. 180-181. Tflgebuch de,&. 
Lucas Rem aus den ]ahren 1494-1541 (Augsburg, 1861), p. 9, 88. , 

864. Andrada: 'Chronica. 1, cap. LXVII, fol. 77. Ternaux-Compans: 
Gugane Fr., p. 18, 19. Gaffarel : Brésil, p. 355-357. Varnhagen: Hist. Ger., 
4. e'Clif;., 1, 437, 444. indicando as fontes portuguésas. 
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<>S mares. Aos nomes de Jean Fleury, Jacques de Sore, Franc;ois 
Le Clerc, conhecido por / ambe de Bois (Pié de Palo, entre os 
~spanhóis) e Roberval ligavam-se as mais dolorosas e cruéis 
perdas para os espanhóis.865 O espirito pirata frances aparecía 
em todas as águas, da Terra Nova, ao norte, até o Brasil, ao 
:sul, mas principalmente no mar das Antilhas. Todos viviam em
penhados em conseguir o ouro e a prata do Peru, Dom Henri
que 11 sempre na dianteira. Os aristocratas franceses da corte 
·dos Valois possuíam navios piratas no mar, com que esperavam 
angariar riquezas, tanto na guerra, como na paz, agindo como 
verdadeiros salteadores de mentalidade medieval. La RocheUe, 
cidade calvinista, era, desde o inicio, um verdadeiro covil de ban
didos, vivia, por assim dizer, de rapinagem marinha, e seus nave
gantes corsários nao costumavam escolher mui meticulosamente 
suas vitimas. Os franceses de Laudonniere eram, em grande 
parte, piratas, possuíam os instintos destes e estavam resolvidos 
a agir na Flórida contra os espanhóis. Ali ficava um dos pontos 
mais vulneráveis da Espanha, em seu império colonial ameri
cano.866 Em Havana, concentravam-se as grandes frotas carre ... 
gadas de prata, que de lá cruzavam o estreito da Flórida e, to
mando a dire~ao das Bermudas e dos A~ores, regressavam ao 
porto de partida. Por conseguinte, o inimigo que se instalasse 
na Flórida estaría em posic;áo de ata'car pelos flancos as frotas 
da prata, o que a Espanha absolutamente náo podia tolerar, ainda 
menos quando, como nesse caso, o inimigo era pirata, f rances e 
calvinista. Por conselho do Vice.-Rei Dom Antonio de Mendoza, 
dado em 1537, Havana substituiu Sao Domingos, de situac;áo 
muito menos favorável, como ponto de concentra~o. Grac;as a 
essa feliz mudanc;a e ao seu excelente e bem organizado servi~o 
de informac;óes, a Espanha conseguiu que a lista negra de suas 
perdas de navios as maos dos flibusteiros e piratas nao fossem 
ainda muito maior. Mesmo assim, os danos causados eram ~m 

865 . Puente y Olea, p. 407. Guénin: Ango, p. 11 .. 30, 30~1. 51-66. 
de la Ronciere, 111, 249-251, 153 .. 254, 256-257, 322, 571, 572., 574-579. 

8ti6. Hakluyt (Goldsm.), 11, 68. de la Ronciere, 111, 165-166, 293-294, 
581-582, 58i, 587-588. Lalanne: Brantóme, p. 111-117 121 .. 122; p. 119: La 
Noue, sobre as piratagens da gente de La Rochelle: ..... quand on vient a 
examiner plusieurs actions particulieres d'icelles, on: trouve qu'il sy commet 
des abus merveilleux ( au moins parmi nous), car la plupart de ces avanturicrs 
~ettent peu de diférence entre les amis et ennemis, et plusieurs fois s'est veu 
l ennemi pauvre recevoir miséricorde et r ami riche estre dévalisé et jetté 
.dans les ondes, eux présumans par le vice. de cruauté cacher celui d' avarice". 
Parkman: Pioneers, p. 70-77. 
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grandes.867 Um simples extrato da lista nos revela o flagelo e 
perigo que os flibusteiros e piratas franceses constituíram para a 
navegac;áo espanhola. Quando, em 1498, Colombo partiu para 
a sua terceira viagem, uma frota de corsários, no cabo de Sao 
Vicente, e alguns navios corsários isolados, nas águas dos Ac;ores, 
Madeira e ilhas Canárias, tornavam insegura a navegac;ao espa
nhola. 868 Os bucaneiros nao tardaram a procurar águas ameri
canas, que, nos dois séculos seguintes, náo mais abandonaram 
completamente. As operac;óes predatórias do já mencionado cor
sário Fleury, que, entre outras presas, se apossou da primeira 
carga de ricos despojos enviada a Europa pelo conquistador do 
México, foram as que mais profundamente atingiram a Espanha. 
O número de navios-piratas no mar das Antilhas aumentava 
constantemente. Os anos de 1528, 1529, 1537, 1538, 1542, 1543, 
1546, 1547, 1553, 1554 foram sobremaneira desastrosos. As 
águas de Sao Domingos, Cuba, Porto Rico, a costa norte da 
Venezuela, Cartagena e Nombre de Dios mostravam-se cada vez 
mais inseguras. Apresavam-se navios com ouro, prata e pérolas, 
tratando-se os tripulantes da maneira mais ultrajante possivel. 
A regiáo de Santiago de Cuba já havia sido gravemente atingida 
em 1543 e 1547; em 1553, porém, a própria cidade caiu em maos 
dos assaltantes, repetindo-se o fato em 1554. Nem em alto mar, 
º.s navios espanhóis que cruzavam isolados estavam livres de pe
r1go. Em 1537, Cabec;a de Vaca, em sua viagem de regresso, 
passou por uma dessas aventuras entre as Bermudas e os Ac;ores.869 
~ ~titude de J acques de Sore, em Havana, é um exemplo caracte
ristico da crueldade com que se portavam esses flibusteiros f ran ... 
ceses, quando vencedores. Conquistou ele a cidade e a manteve 
ocupada de 10 de julho a 5 de agosto de 1555. Os prisioneiros 
espanhóis foram todos chacinados, medida essa até certo ponto 
justificada pela conduta do govemador espanhol, Doutor Angulo, 
em seus contra-ataques. Os escravos negros eram pendurados 
em portas e portóes e mortos a flechadas disparadas das bestas. 

Ai 
867 · Col. Doc. lnéd. Arch. lndiu, 11, 186. Ruidiaz y Caravia, I, 193. 

ton: Antonio de Mendoza (Durham, N. C., 192.7), p. 81. 

H· ... 86Dé8. La
1 

s Casas: Hist., 11, 220 •. 221. Navarrete: Col., I, 394. Herrera: 
r~. c. , p. 781. 

869. Oviedo y Valdés: Hist., I, 611..612. Col. Doc. lnédit. Arch. Indias, 
t. 1 ( 1864), p. 543 .. 545; XII' ( 1869), p. 49 e ss., XL ( 1883), p. 563-566; 2. 
eer., Ultramr, t. IV (1888), p. 425--426, 440; VI (1891 ), p. 22 .. 31, 36, 41, 60, 
73, 79, 197, 256, 302, 345, 360-363. Col. de Varios Document. (B. Smith), 
p. 118. Jiménez de la Espada: Ca!tellanos, p. 40, 64. Cabeza de Vaca: 
Nau~. y Coment., I, 139 .. 140. 
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As igrejas e capelas eram profanadas, escarnecidas e depredadas, 
a cidade e as lavouras dos arredores saqueadas e destruídas. 
Em 29 de setembro de 1555, outro corsário frances invadí~ o 
porto de Havana e o saqueou. Em 4 e 6 de outubro, se'guiram-se 
novas incursoes e saques em Havana e suas cercanías. A inter
minável série de lances adversos trouxe o pavor e o panico as 
colonias espanholas nas ilhas e na Terra Firme.870 

De 1560 em diante, quando sobreveio a desforra espanhola 
de Menéndez de Avilés, tudo continuava no mesmo pé. Naquele 
tempo ( 1565) , as águas das f ndias Ocidentais pululavam de 
bucaneiros franceses, que, com método e bem preparados, saquea
vam navíos e portos espanhóis no golfo de Campeche, no de 
Honduras e nos mais recónditos recessos do mar das Caraíbas. 
Os moradores, em panico, abandonavam os portos.871 

Enorme era a presa, terríveis as monstruosidades e devasta
<;óes, provocando vingan<;as igualmente selvagens e horrendas. 
Nos casos isolados, naturalmente nao é possível averiguar quem 
come<;ou e quem superou o outro em maldade. Os espanhóis 
estavam convencidos de achar-se em mares e terras só a eles 
pertencentes. Viam nos franceses nada mais que invasores e 
piratas, a margem da lei, "além da li:t:J.ha". De fato, tais eram 
suas tropeliae-, que nao surpreendem as represálias de Menéndez 
de Avilés. Generalizou-se o pavor ante os salteadores872 e repe- , 
tiram-se as queixas e representa<;oes dos soberanos espanhóis na 
corte francesa, desde os dias de Fernando, o Católico, até o 
tempo em que Menéndez assestou seu famoso golpe, e Fourque
vaux escrevia seus relatórios.873 

870. Col. Doc. 1 nédit. Are h. 1 ndias, t. V, 554-555; 2. ser-. (Ultramar·,. 
t. VI. 324 e ss., 364-437. Col. de Varios Doc. (B. Smith), p. 203-208. 

871. Ruidíaz y Caravia, 11, 113, 439, 489. Ovíedo y Baños, 11, 7, 308, 
310, 319. Aguado: Venez., l. 344, 345, 430-431. Col. Doc. lnédit. Arch. 
lndias, IV ( 1865), p. 475. Vicente Estévez em G. Marcel: Le.s Corsairs 
Franrais au XVI e siecle da ns les Antilles ( Paris, 1902), p. 2&-3 l. 

872. de la Ronciere, III, 293-294. Léry (ed. 1594), p. 11-12, 14, 15, 
17-19, 19-21. Southey, I, 276-277: "The French have always been a cruel 
people". concluí Southey; n~o menos, porém, o eram os outros, entre eles 
~eus próprios patrícios. Cogolludo ( edit. Mérida), I. 538-539: álguns, que 
foram presos e, como a maíoria, eram Huguenote~. vieram parar nas maos 
da Santa lnquisii;áo no México e foram queimados vivos. Ruidíaz y Caravia, 
I, 269-272. Soares de Souza, p. 14. 

873. A. Rodríguez Villa: Un Cedulario del Rey Católico (Madrid, 
1909), p. 40 (8-4-1508). Dép.éches de Fourquevaux, loe. cit., 11, 224 
(22-5-1570); II, 232-233 (16-6-1570); 11, 236 (29-6-1570); II, 267.-268 
(20-9-1570); II. 289 (18-10-1570); 11. 304 (19-12-1570); II, 349 (31-5-1571) .. 
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Por isso, quando Coligny, autorizado por Carlos IX, reali
zou uma tentativa de coloniza~áo na Flórida, sancionado pelo Es
tado, 874 cujos motivos já foram expostos, a Espanha entrou em 
cena. Após longas e funestas experiencias com os flibusteiros e 
piratas franceses, na maioria huguenotes, nao podía a Espanha 
tolerar uma colonia protestante francesa na Flórida, a qual serviria 
de base nao só para assaltos ainda mais promissores contra as 
índias Ocidentais e sua navega~áo, mas talvez também para ataques 
espirituais dos odiados hereges contra a f é católica dos colonos 
espanhóis. Além disso, instalava-se bem nos flancos do cruzeiro 
das frotas que regressavam da India. Para os espanhóis a posse 
da Flórida nao representava grande valor económico, mas pos
suía elevada importancia estratégica. Tudo contribuía para que 
encarassem a penetra<;ao dos franceses na Flórida como ousada 
e perigosa provocac;;ao e vissem nos invasores um enorme e bem 
org~nizado bando de piratas, que, com suas atrocidades - pelas 
quais a gente indisciplinada de Laudonniere náo fez esperar por 
muito tempo - e tropelías "além da linha", se purrham fora da 
1ei e nao mereciam clemencia. 

Por outro lado, naquele tempo nao se formara na Fran~a 
urna idéia exata quanto a posi~ao real do campo de atividade de 
Coligny na América do Norte. Ignorava-se que ele ficasse táo 
p~rto dos espanhóis e representasse tamanha amea~a para estes. 
A1nda em 1556, Ramúsio confesso1,.1 abertamente que se continuava 
a desco~hecer se Norembega, comó era chamada a Nova Fran~a 
de Cartier e de Verrazzano, se comunicava com a Flórida ou era 
uma ilha. DeZ anos mais tarde, Fourquevaux, muito apto repre
sentante da Fran~a na Corte de Madri, na época crítica, acredi
tava que a Flórida de Ribaut devia situar ... se mais ou menos onde 
Cartier e os pescadores bretoes haviam feíto suas descobertas.875 

Além disso, os franceses ainda nao tinham aprendido a tor ... 
nar suas colonias auto-suficientes, nem ao menos haviam tentado 
d~r-lhes certa autonomia económica e militar, ainda que reduzida. 
V1savam fundar verdadeiras comunidades. Ribaut levara con-

874. Ruidíaz y Caravia, II, 76. Gaffare-1: Floride, p. 141-142, 239, 
i43, 457, 484-486. .Park.man: Pioneers, p. 155-156. Mais tarde, entretanto, 

ourquevaux, emba1xador da Fran~a em Madrí, tentou negar perante o 
~uque ~e Alba, Ministro do Exterior de Filipe II, que a coloniza~ao de 
Ribaut fora um empreendimento do Governo. Dépeches, I, 17-18. 

875. Kunstmann: Entdeck. Amerikas, p. 72-73, 95. Dépeches, I, 17. 
48. 59, 61. 69, 71, 74. 93; v. também Gaffarel: Floride, p. 413, 416, 418, 
127 -428, 438. 
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mulheres e crianras - pelo menos trinta e dezoito, respecti-s1g .,.. l b, 
vamente - , mas, como o Capitao Albert e seus co onos, tam em 
Laudonn~ere e os seus tudo faziam menos cultivar o solo. Os 
altivos aventureiros franceses nem ao menos cuidavam da pesca. 
Vendo-se em situac;ao alimentar aflitiva, comec;aram por arreba
tar as provisóes dos índios, acabando por decidir-~e, acossa?os 
pela fome, a abandonar o País. O espanhol Mene_ndez, po~em, 
logo após sua fixac;ao na península, comec;ou a cultivar o milho. 
O ingles Hawkins, que, com provisóes de bordo, aju?ara ~s 
, franceses chegad~s ao auge da miséria, compreendeu o erro ba
sico da colonia de Laudonniere, composta que era de soldados, 
marinheiros, piratas, enfim, de gente habituada a viver a cus

8
t;! 

do suor e da propriedade alheia, recusando-se a lavrar a terra. 
Do modo aventureiro que lhes era peculiar, os franceses, como 
em toda parte, também ali se imiscuíram nas contendas e disputas 
internas dos índios, explorando até o extremo a boa vontade de 
seus ºamigos". Na primeira colonia de Ribaut, em. Port Royal, 
provavelmente só a rápida, partida dos franceses ev1tou um ch~
que. Na Flórida, Laudonniere e seus oficiais instigavam as tr~
bos a guerra, f azendo-as lanc;ar-se umas contra as. o u tras, . apo1-
ando ora umas, ora outras. Angariavam contra s1 encam1c;ados 
inimigos e se alheavam cada vez mais dos "amigos". Todo o 
exito dos franceses na Flórida, a altemac;ao de desastres e su
cessos temporários dependiam, em última análise, da atitude amis
tosa ou hostil dos naturais para com eles. Sem o auxílio eficaz 
dos indígenas inimigos dos f{anceses, nao teria Menéndez conse
guido suas grand~s vitórias, e, por outro lado, sem a .ajuda ~o 
cacique Saturiona e seus guerreiros hostis aos espanhó1s, . a ac;ao 
vingativa de Gourgues jamais lograria exito. Nem uma co1sa n~ 
outra teria sido possível sem a contribuic;áo dos indígenas amen ... 
canos. 877 Os franceses, sem sorte, além dos inimigos nativos, 
ainda tinham contra si a fúria dos céus. O bravo Menéndez, ao 
contrário, na vanguarda de uma tropa forte e bem organizada, 
teve a fortuna ao seu lado e favoráveis os elementos. Assim, 
este rude e brutal conquistador, cruel como sua época, nao pior, 

876. Dépéches. J, 61, 62. Gaffarel: Ploride. p. 24, 29-43. 119-123, 127. 
128, 458. 461. Ruidiaz y Caravia, 11, 83. Hakluyt (Goldsm.), IV, 244. 

877. Parkman: Pioneers, p. 42-45, 51-89, 162-175. Gaffarel, loe. cit .• 
p. 275-304, 311, 463--465, 492 e ss., 498, 500, 501. Ruidíaz. Y Caravi~, 11. 
85, 87, 454, 458. Ensayo Cronológico. p. 134 e ss. Laudonmere, loe. cit .•. P· 
208 e ss. Biggar: Jean Ribaut's Discoverye of Terra Florida em The ,Englrsh 
Historical Review. vol. XXXII (London, 1917), p. 253.-270. Yves d '.avreux. 
p. 27-29. 
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porém, que os franceses daquele tempo, sufocou em sangue e 
horror a colonia de Coligny. Do ponto de vista do Direito In
ternacional, ele representava a razáo, e os franceses, os invasores 
em território alheio, piratas em tempos de paz e "além da linha" .. 
Seu rei, em Madri, o apoiou, sem jamais dar aos franceses o mais 
remoto vislumbre de satisfac;ao. 878 

Os franceses acusaram Menéndez de faltar a palavra em
penhada, de chacinar prisioneiros indefesos, quando prometera 
poupá-los. Tal acusac;ao, porém, carece de provas. Os homens, 
irremed.iavelmente perdidos,.. em situac;ao d-esesperadora, talvezl 
julgassem vislumbrar esperanc;a nas respostas do adelantado# re .... 
digidas em tom muito diplomático, em espanhol mal compreendido, 
ou em traduc;ao falha para o frances: na realidade, porém, Me
néndez nada prometera: onde empenhou a sua palavra, cum .... 
priu-a. 879 

O tom muito romantico, enfático e exagerado que caracteriza 
todo o relatório frances da expedü;ao vingadora · sob as ordens 
de Dominique de Gourgues, a omissáo propositada de aconteci .... 
mentos desagradáveis ou indecorosos tornam suspeita toda a 
narrativa, tendo-se chegado até a duvidar da veracidade dos fatos 
expostos. 880 Nos pontos essenciais, porém. o relato corresponde 
absolutamente aos fatos, como o provam os analistas espanhóis 
e as atas diplomáticas. 881 

Após a destrui~áo da colonia de Coligny na Flórida, os f)i .. 
busteiros e piratas franceses, que em sua história tinham ocupado 

878 · Col. Doc. lnédit. Arch. Indias. 111, 441-479, sobretudo p. 467, 472,. 
476 a 477. Ui:banus Calveto (NB. Chauveton): Historia lndiae Occidentalis 
( 1856, E. Vignon), contendo a p. 425--470: De Gallorum Expeditione in· 
[
1
Loridam, Anno 15.65; cap. 11, p. 433 e ss., Le Challeux. Hakluyt (Goldsm.), 
• 183, 232-233. Ruidíaz y Caravia, I, 62. 

879. . Friederici em Gotting. gel. Anz.. 1926, n• 4-6, p. 163-164. Id .• 
em Hansrsche Geschichtsblatter. vol XXXII, p. 186--188. Vide ainda Dépé
ch~ •. I, 93-94, 103-104, que também n!o provam nada contra Menéndez. 
~wd1az, loe. cit., 11, 89, 102, 103, 106, 464. Ensayo Crono!., p. 85. Bran
t~me:_ Oeuv~es Completes. t. VII, p. 2-3, note; t. IX, p. 251, sóbre a ampla 
dxfusao da hngua espanhola entre os franceses cultos daquela época: Hcar 
caustumierement la pluspart des Fran~ois aujourd'huy, au moins ceux qui 
ont un peu veu, s~avent parler ou entendent ce langaqe". 

880. E. G. Boume: Spain in America 1450-1580 (New York and 
London, [~904) ), p. 187-189. Channing: A History. 1 (1905), p. 100. Shea 
em J. W1nsor: Narrative and Crltical History of America (Boston, 1886--
1889), 11, 280, 297-298 n~o vai tao Ionge nas suas dúvidas como os dois 
prec~entes. Recueü d. Pieces sur la Ploride# p. 301~366: La Reprinse de la 
Ploride par le Cappitaine Gourgue. 

881. Ruidíaz, l. 321-323. Parkman: Pioneer.s. p. 157-178. 
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lugar tao destacado, continuaram firmes e constantes em sua atí-
"dade num desdobramento de for~as sempre crescente. Em 

Vl ' d 1 d" número cada vez maior, encontravam-se, nas águas as ~ ~as 
Ocidentais, com navegantes de outras na~oes, da me~~ª profissao, 
aos quais os ligava o ódio comum contra os esp~!1hois,. ~ue todos 
queriam aniquilar, e uma espécie de frouxa un1ao pohtica sob o 
nome de J rmáos da Costa. Fundindo-se aos poucos, formaram 
a Grande Flibuste. . A esta pertenciam, em primeiro lugar, como 
se supoe, franceses em grande númer~, e_ foi a sua sombra. e ~oh 
sua égide que os primórdios da coloniza~ao francesa e da inglesa 
nas indias Ocidentais foram tomando vulto. A ~speran~a de 
tomar aos odiados espanhóis o monopólio, que se arrogavam, da 
posse e explora<;ao das ricas terras americanas, . e de e~con!rar. 
para esse fim, uma base nas Antilhas, foi o mobv~ da fi.xa<;ao. e 
do come<;o da coloniza~o dos franceses nas Indias Ocidenta!~· 
Flibusteiros malogrados que se haviam refugiado dos ~spanho1s 
·nas Pequenas Antilhas e bucaneiros reunidos em comunidades de 
piratas na ilha das Tartarugas e em ~ao Domi~gos davam aos 
mercadores e contrabandistas perseguidos por toda parte pelos 
espanhóis e tratados como piratas a possibilidade de es~a?~le~e~-
se, fortificar-se e criar, assim, urna base segura em terr1tor10 1n1-
migo. A medida que os bucaneiros em Haiti tinham sua verd~
deira e peculiar profissao - a ca<;a ao g~do ..- cada ve~ mais 
t olhida pelos espanhóis, come<;aram su.cess1v~m~nte a dedicar--se 
ao plantío de mandioca, cana-de-a<;ucar, 1nd1go e tabaco, a 
fixar-se ao solo e a exportar os excedentes dos produtos de suas 
culturas. Mas aqueles flibusteiros e remanescentes dos fra~c~ses 
·nas Antilhas nao viam, de inicio, na lavoura, o valor pr1nc1pal 
dessas colonias, mas na sua posi<;ao geográfica, como chave das 
riquezas dos vice-reinos espanhóis da Nova Espanha, do Peru e 
do · Novo Reino de Granada. Os bucaneiros, que aos poucos se 
iam fixando, nao deixavam, assim mesmo, de sair ao mar, de 
tempos a tempos, em opera<;oes de piratagem, co?1o o faziam sem
pre os flibusteiros, cuja atividade principal conttnuou sen~o a ~e 
corsários, embora também fossem paulatinamente - muito ma1s 
ainda do que os ca<;adores de gado - adquirindo. hábitos se ... d~n
tários. Os bucaneiros e flibusteiros foram os pa1s das colonias 
francesas nas Indias Ocidentais, sobretudo das de Haiti. 

Em 1625, franceses e ingleses, aliados, fixaram-se n~ ilha 
de Sao Cristóváo, conseguindo seu primeiro ponto de apo10 nas 
Indias Ocidentais. Na Metrópole, ainda uma vez, irrompeu a 
-guerra entre as duas potencias. Carlos I, to_davia, nao tardou 
a fazer a paz com Richelieu, seguindo-se, entao, como observou 
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Bumey, o mais longo período de paz que houve, desde os dias 
de Guilherme, o Conquistador, entre os dois povos em continua 
.dissensao. N essa época, sob a prote<;ao das d uas na<;0es, suas 
aliadas ainda por longo tempo, a fama e o poder dos flibusteiros 
chegaram ao apogeu. A ilha das Tartarugas foi, no inicio, a 
sede principal dos bucaneiros. Com a ajuda destes e dos fli
husteiros, os franceses retomaram-na dos espanhóis, em cujas 
máos fora parar mais uma vez. O dominio frances sobre o Haiti, 
.em detrimento dos espanhóis, baseava--se exclusivamente na pro .. 
te~áo dos flibusteiros. Cada vez que estes deixavam a ilha em 
maior número, empenhados em corsos distantes, o governo era to
mado de verdadeira inquieta~áo, temendo pela seguran~a da Co-· 
Jonia nas Indias Ocidentais. Apesar de já se acharem em paz 
.com a Espanha, os govemadores franceses e ingleses das ilhas 
.apoiavam os flibusteiros. O governo frances tomava chefes fli
busteiros a seu servi<;o e transformava-os em oficiais da guarda 
:real, armando-os com excelentes mosquetes. Quando Henry Mor
,gan se fez ao mar., rumo ao Panamá, com sua grande frota, divi
diu-a em duas esquadras, uma sob as cores reais da Inglaterra, a 
•Outra sob a bandeira branca dos Bourbons. A atitude política dos 
dois governos para com os flibusteiros era absolutamente imoral, 
:mas encontrou 'aprova~áo por parte de muitos contemporaneos de 
·tendencia antiespanhola e desejosos de f~zer boa presa e negó
·Cios lucrativos. Nao eram poucos os franceses orgulho.s08 de 
seus .flibusteiros, embora os ingleses da mesma profissao os con-. 
·siderassem muito inferiores .em qualidades vatonis. Outros, como 
o Padre Labat, revelavam um fraco por esses piratas, .. cuja de ... 
v~áo correspondia a sua bravuraº, os quais tinham semp~ a 
mao aberta para ele e para a l.greja, encomendavam missas ~lo 
bom resultado de suas rapinagens, saqueavam igrejas espanho1áS· 
·em benefício das francesas e, após o feliz regresso, vinham agra
decer a Santa Virgem pelos seus exitos. 882 

No apogeu da glória e da prosperidade, essa república libe~ 
1.'a] de piratas e ca<;adores de gado era realmente poderosa e des
lumbrante a seu modo. Uma auréola romantica a tercava aos 
olhos dos que estavam longe. Embora autenticas piratas e por.
tando.-se como tais, eram encarados com benevolencia e simpatia 
- salvo na Espanha e em Portugal - e chamados aventureiros, 
Hibusteiros e bucaneiros, nunca salteadores, piratas ou corsários . 
A · própria palavra f libustier encerrava qualquei coisa de tolerante 

882 . Burnéy: Chron. Hist .. •IV. 36~39. 4! -42. 48~54. 298~302. E:xque~ 
'rnelin ( 1678) , p. 38, 113. [Labat l : Nouveau V oyage. aux isles de J'Amerique. 
( Paris, 1722). 1, 51-53, 225~226 e pass. . 

.25 



374 GEORG FRIEDERICI 

e conciliador. Muitos filhos de boas familias e rapazes extravía ... 
dos, vindos das melhores camadas sociais, cruzando o oceano 
como engagés ou por con ta própria, eram atraídos por eles. Na 
maioria, porém, desapareceram, tragados pela massa de celerados 
e gente vulgar. A fuga a indigencia, a justi~a e a forca, a v~n: 
tade de meter .. se em aventuras e a avidez de ganhos matena1s 
constituíam as for~as que impeliam a maior parte daquela gente, 
a quem, conforme afirma Brantome, que a conhecia, nada causava. 
tanto prazer, e para quem nada era tao doce e atraente como a 
presa, fosse qual fosse, viesse do mar ou da terra. 883 

Na essencia e nas táticas, os flibusteiros muito se assemelha .. 
vam aos piratas normandos, que, após C'arlos Magno, assolavam 
o reino dos francos. Na rapidez e no mistério de seus movimen .... 
tos residía sua for~a principal. Procuravam sempre chegar de 
surpresa e logo lan~ar .. se ao ataque sem a mínima hesita~áo, com 
ímpeto e energía. Fundeavam em pontos nao vigiados da costa 
e punham .. se em marcha terra adentro, percorrendo longas dis .... 
tancias, para atingir o destino, sem serem vistos. Contavam 
sempre com um poderoso elemento a seu favor: o ódio amargo 
dos indios contra os espanhóis. Longe de trair a aproxima~o 
dos invasores, conduziam .. nos por atalhos ocultos, possibilitando 
assaltos bem sucedidos. Da amizade e inimizade dos indígenas 
americanos dependía a sorte de muitas colonias de seus opresso .. 
res espanhóis. A hostilidade dos oprimidos f oi a raiz de rodas 
as .catástrofes . que atingiram os espanhóis no Pacífico pelas maos 
dos· flibusteiros. 884 

Horrível era a sina da colonia atacada. Dir .. se .. ia que soara 
a hora da vingan~a, que os céus haviam enviado os verdugos, 
para infligir aos espanhóis merecido castigo, f azendo .. os sofrer 
no próprio corpo as atrocidades outrora cometidas por seus pais 
contra os desgra~ados silvícolas. Prisioneiros eram chacinados 
indiscriminadamente, quer fossem soldados, quer mercaderes ou 
lavradores: torturados e martirizados, para f omecerem informa .. 
~óes sobre os lugares onde se achavam guardados seus objetos 
de valor: conduzidos a frente das colunas de ataque, para pro .. 

883. Burney, IV, 2, 43.-46. Exquemelin (1678), p. 22. Oeuvres de 
Brantóme, t. V (1869), p. <f<>l: "Rien n'est tant si coquin, .. ºY doux, nv 
attirant qu'un butin, quel qu'il soit, soit de mer, soit de terre • 

884. de la Ronciere, I, •102. 104-107 e pass. Wafer: A New Vogage 
and Description of the lsthmus ol America (London. 1699), p. 61. Bumey, 
IV, 79-80. Dampier, loe. cit •• I. 200-204, 276, e em Burney, pass. 
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tege .. las. Mulheres e mo~as eram violentadas. 885 Os flibus-
teiros franceses parecem ter sido, entre todos, os mais cruéis, e 
seus prisioneiros, os mais dignos de lástima. 886 

O vóo dos abutres indicava aos espanhóis a aproxima~ao dos 
salteadores. Tremendas eram suas devasta~óes, grande era a 
presa, ' mas poucos escaparam. a sina dos conquistadores, empre .. 
endedores e aventureiros que entáo buscavam as terras de ultra ... 
mar. Nao lograram usufruir em paz, no solo pátrio, as riquezas 
tao sordidamente adquiridas. Os bucaneiros, ,após terem, du .. 
rante um a dois anos, ca~ado e vivido como selvagens nos mata .. 
gais de Hispaníola, os flibusteiros, após igual ou mais longo perlo .. 
do passado no mar, empenhados em assaltos e pilhagens, ou a 
penar nas selvas tropicais, arrestando toda sorte de agruras, vi ... 
nham todos a ilha das Tartarugas, naquele tempo o centro civili ... 
zado das indias Ocidentais, onde esbanjavam seu ganho em 
aguardente, vinho e mulheres. Como asnos, malbaratavam em 
poucos dias o que haviam acumulado em muitos anos, labutando 
como cavalos. A enorme presa de L'Olonois, apanhada em Ma ... 
racaibo e Gibraltar, foi dissipada em poucos dias com mulheres, 
vinho, aguarden te e jogo de dados. N isso, os piratas que haviam 
penetrado no Pacífico eram iguais aos do mar das Antilhas. 887 

Durante meio século, viveram os flibusteiros no apogeu da 
prosperidade, constituindo a mais sólida prote~ao da crescente 
Colonia. Come~ou, entao, sua decadencia, embora lenta no iní .. 
cio. Quando, em 1678, após a paz de Nymwegen, em obediencia 
ao tratado com a Coroa e a ordem desta, os governadores fran
ceses nas indias Ocidentais deviam reprimir os flibusteiros, f¡ze .. 
ram .. no brandamente e a contragosto, pois os piratas constituíam 
a ~elhor defesa das colonias contra possíveis ataques dos espa .. 
nhóis e até dos ingleses. Em 1689, porém, come~ou a grande 
guerra que pos termo ao prolongado periodo de paz entre a Fran .. 
-;a e a Inglaterra e cindiu os flibusteiros, segundo a nacionalidade, 
em dois partidos inimigos, pondo .. se cada um ao lado de sua Pá .. 
tria, como aliado. Assim acabaram para sempre a unidade e o 

885. Burney, IV, 113, 114, 284, 286, 300. 
. 886. U:ic. cit., IV, 55-56. Ravenau de Lussan: Journal du Vogage 

fait a la Mer de Sud, avec les Flibustiers de r Amérique (Parls, 1690), p. 
112, 160, 204, 209: p. 136--137, 157. 186. 187. Marcel: Les Fuégiens a la fin 
du XVII• siecle (Paris, 1892). 

887. Exquemelin (1678), p. 22 ... 23, 59, l<f<>. Ravenau de Lussan, p. 
174, 202, 233, 261-262. 
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poder dessa comunidade de piratas. Quando, com o declínio dos 
flibusteiros e o advento de condi~oes mais ordenadas, cessou 
também a afluencia de recrutas arrojados e aventureiros, para os 
quais a vida pacata da lavoura, embora produtiva, nao constituía 
o menor atrativo, o progresso das colonias francesas nas Indias 
Ocidentais, até entao florescente, tornou-se estacionário, para, 
daí por diante, entrar num ritmo muito mais lento. Ao ocaso 
da Flibuste corresponde, de modo bem característico, a pausa no 
desenvolvimento das colonias a cujo ber~o ela montara guarda. 888 

Mas só a luta contra os espanhóis e a ajuda dos piratas nao 
teriam sido suficientes para fundar todas essas colonias. Havia, 
ainda, outra espécie de piratas nas Indias Ocidentais: os Caraíbas 
das ilhas, que os espanhóis nao tinham conseguido desbaratar e 
que, após cento e trinta anos de dominio espanhol no mar das 
Antilhas, ainda se achavam em plena atividade, ocupando estas 
regioes, das quais ainda teriam de recuar ante a coloniza~ao 
européia. 

. J á na sua primeira viagem, Colombo reconheceu a índole de 
pirata naqueles indígenas das ilhas. Tinham vindo do continente 
svl-americano como conquistadores, mantinham ininterrupta a Ji ... 
ga~ao com os de sua tribo que ali viviam, tendo consolidado as 
rela~óes e aumentado o intercambio, quando sentiram mais forte a 
pressao· dos europeus. Recebiam refor~os do continente e aca
baram voltando muito numerosos a sua Pátria no continente, 
quando nao puderam conter por mais tempo a conquista e pene
trat;áo européia das Pequenas Antilhas. Até o século .XVII, sós 
ou aliados aos Caraíbas do continente, realizavam devastadoras e 
sangrentas incursóes no território espanhol. sobretudo em Porto 
Rico, Trindade, Margarida e na Terra Firme, de Cumaná até 
Burburata, Continuai'am seus assaltos contra franceses e ingle
ses, quando estes se fixaram no mar das Antilhas. 889 Em ligei
ras pirogas, os piratas indígenas repetiam seus devastadores e 
vitoriosos ataques, sobremaneira desastrosos em Porto Rico. Em 
continuos golpes contra os espanhóis, por mar e por terra, infli
gia-lhes sérios reveses, tornando-se temidos como a peste, com 

888 . Bumey, IV, 301. Pierre de Vaissiere: Saint Domingue ( Paris. 
1909). p. 25-28. 

889 . Navarrete, 1 (1858), p. 319-320. du Tertre (1667-1671), 1, 89~ 
91, · 102-103, 149, 150, 420, 422, 429.-430, 434-435, 467; 1, 468; 11, 393. Breton: 
Dictionafre Caraibe-Fran~ais, repr. Platzmann (Leipzig, 1892), p. 21 a 22. 26, 
100-101, 108, 235-236, 252, 258, 365, 405, 418, 436, 445. Castellanos: Eleg., 
loe. cit., p. 23II. Simón, I, 142-143. Mendieta, f'· 41. 
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seu espirito empreendedor, sua bravura selvagem e suas set .. 
vadas. Contra tal inimigo, falharam as duas armas em ge 1ªs e~ 
f . · d d ra ma1s 

e 1c1entes os conquista ores: os caes e os cavalos. Os e ·b 
d t ·d d f ara1 as. 

es em1 os e e nervos ortes, abatiam, sem titubear, com suas 
setas envenenadas, os caes saltos contra eles. Para 0 -
d 1 . _ d emprego 

e cava ~ria, nao er~ a equado o terreno montanhoso das Peque-
nas Antilhas, revestido por densa e emaranhada mata t 0 · } 890 
O C 'b d D . . . r pica . 

s ara1 as e om1.n1ca e 1lhas vizinhas, que, segundo Hawkins, 
contavam entre os ma1s ferozes e perigosos guerreiros da América; 
os de Guadalupe, que, certa vez, assaltaram 0 vice-rei da Nova 
Espanha, Marques de ~ontes Claros, durante urna viagem, ma
tand~ .setenta pessoas de sua comitiva, entre as quais seis padres 
dom1n1ca~os; os de Granada. que, com urna frota de quatorze pi
rog~s e cerca de trezentos e cinqüenta homens. atacaram, ousados 
a c1~de de Burburata. na Venezuela; os de Sao Vicente e Sant~ 
Luz1a, .entre os quais, em 1605, foi descoberta ·enorme quantidade 
de artigas europeus provenientes de navios espanhóis saqueados · 
todos eles contrib~íram para tornar temido 0 nome dos Caraíba~: 
Quando, em 1635, os franceses de L'Olive e de Du PJessis de
semb~rcar~m na Martinica, nao vivia um só branco na grande e 
a~raz1vel 1Jha, embora sua ocupa~ao, havia cento e quarenta e 
tres anos, tenha sido a a~áo mais lógica e de maior importancia 
para. a Espanha. 891 ~ que os espanhóis evitavani os temidos 
C:r~1?as, s:mpre que podiam, confessavam a própria derrota e 
~ m:tiam nao estar a altu_ra de tal adversário. Ao e~frentar 
ingleses e f~~nceses~ aqueles indígenas patriotas, arrojados, va-
~~tes e heroicos, nao demonstraram menos valor. Os ingleses 

a I~ma Du Tertre, sempre foram por eles batidos os franceses', 
mu1tas veze t b' b , , 
lo . s am ~m. e am os nao conseguiram. afinal. subjugá-
t s. P_or meio de fair play, mas só pelo emprego da mais indigna 
ra1~ao e de perjúrio. 892 . e 

460. 8~ cfa:~~.s M~rtyr (Torres Asencio}, I, 188. 296-297, 342, 389-390. 
484, 487 G Fr· His~., . III. 284-285. Oviedo Y Valdés: Hist .. · I, 476, 482. 
227-229.. . iederic1 em El México Antiguo, t. 11 (México, 1925}, p. 

891 . Hakluyt (Goldsm ) IV 219 s· . 
cripción d 1 ¡ d ' · • ' · imon, 1, 50-51. Herrera: Des~ 

e as n 1as p 1 ti J Za H · t · d D las Regiones A st . • · · · · ragoza : rs orra el escubrimiento de 
y Baños, 11, 8u4-BSalesS (~adrid, 1876-1882), 1, 212; 11, 70 e ss. Oviedo 
Pi!grims (Glasgow .1906.) uXrVchlas : Hakluytus Posthumus or, Purchas Hi~ 

• · , p. 325. du Tertre 1 76 892 , • . 
II, 384. · Purchas (1906), XVI. 398. du Tertre. l. 90, 91. 510-511 e pas~.: 
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Em meio a violencias, assaltos e carnificinas, lan~ou-se, pois, 
na ilha de Sao c ·ristóváo, a pedra fundamental da coloniza~ao 
francesa e inglesa nas Indias Ocidentais. Surgiu, entáo, a mes
ma dificuldade já encontrada por Mendanha em suas ilhas de 
Salomao: a dura tarefa de percorrer, conquistando, um território 
habitado por indígenas aguerridos, hábeis no combate e nas lidas 
dos mar, em ilhas tropicais montanhosas e revestidas de florestas. 
Aos repetidos atos de vingan~a. ataques e contra-ataques dos 
Caraíbas, associavam-se os efeitos maléficos do clima tropical e 
a falta de víveres, a fome, que chegava a as sumir propor~oes 
catastróficas, de maneira que os colonos passaram árduos e pe
nosos tempos, até que uns poucos, que tinham conseguido manter
se, conquistassem certa abastan~a. 893 Aos primórdios da con
quista, penetra~ao e coloniza<;;áo das Pequenas Antilhas pelos 
franceses, aos primeiros passos rudes, brutais e agitados, segui
ram.-se anos de prosperidade e progresso, que, por sua vez, logo 
após a morte de Richelieu, deram lugar a verdadeira anarquía. 
Sobrevieram agita~oes e disputas entre os governadores, os quais 
~e arrogavam direitos de outrem ou recusavam ceder o lugar aos 
sucessores no cargo. Lutas e revoltas abalaram Sáo Cristóvao. 
Martinica e Guadalupe. Os govemadores, aparentemente admi .. 
nistrando em nome da Companhia Francesa, como seus prepostos, 
na realidade, visavam cada vez mais dominar como tiranos auto
nomos. Enriqueciam em pouco tempo, ao passo que a própria 
Companhia, em <::rise extrema. viu-se, finalmente, obrigada a 
vender suas possessoes, por qualquer pre~o. aos que antes tinham 
sido seus funcionários e enriquecido a seu servi~o. Mais uma 
vez cumpria-se o destino de todos os conquistadores da América: 
também entre esses primeiros colonos foi dado a relativamente 
poucos usufruir com tranqüilidade, como sonhavam. os frutos de 
seus esfor~os, de seu suor e de suas crueldades. 894 

A primeira tentativa de coloniza~ao dos franceses no Canadá 
foi feita em 1542, por Roberval. Levava em sua companhia as 
mulheres dos futuros colonos. Quando, porém, no ano seguinte, 
voltou a Fran~a. após a malograda experiencia, nao havia mais 
um só frances no solo da Nova Fran~a. 895 A segunda tentativa, 

893. Burney, IV, 38-41. 48-49; p. 39: ''Thus in usurpation and barbarltv 
was founded the first colony established under the authority of the British 
and French govemments in the West Indies: which colony was the parent 
of our African slave trade". Breton: Car.-Fran~ .. p. 226-227, 276. 

894. Guérin: Nav. Fran~.. p. 347-356. e as fontes acima citadas. pass. 
895. Hakluyt (Goldsm.), 11. 166. Faillon. l. 52-55. Parkman: Pi~ 

neers, p. 223. 225-227. 
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sessenta anos mais tarde, foi dirigida, pelo excelente Samuel de 
Champlain, que se tornou o "pai da Nova Fran~a". Já em seu . 
tempo, come~aram a revelar-se os tra~os característicos essenciais 
do sistema frances de coloniza~ao, embora nem tudo corresse como 
ele ideara. Sobrevieram o desleixo na agricultura e pecuária e 
o predominio dos ca~adores e negociantes de peles, que avan~a .. 
vam cada vez mais pelo interior adentro seguidos pela missao 
jesuítica: tentou-se transplantar para a América do Norte insti
tui~oes medievais, tal como haviam feito os portugueses na Amé
rica do Sul; adotou-se, finalmente, a política de concluir alian~s 
com os indios do Canadá e apoiá-los na guerra contra os Iroqueses, 
o que se tomou um desastre para os franceses na América do 
Norte. 

Após a funda~áo da Colonia, em 1603, o comércio de peles. 
sempre em primeiro plano. dominava tudo o que com ela se rela
dionava, ieomo já acdntecera. A companhia de peles nao -se 
interessava em mandar cultivar cereais. Nao demonstrava o me
nor empenho em colonizar o território, em povoá .. lo, embora a 
Compagnie des Cent Associés, a qual, em 1627, o rei concedeu 
patente, amplos privilégios e prerrogativas, quase sem lhe exigir 
retribui~ao, tivesse assumido o compromisso de encarregar-se da 
lavoura e das manufaturas, para suprir as necessidades da .Colo
nia. · A Companhia, porém, dominada pelo mais mesquinho espí .. 
rito comercial, entregava.-se exclusivamente ao seu comér~io de 
peles, visando a lucros diretos. Em nenhuma época demonstrou 
sérias inten~oes de colonizar o Canadá e, em 1642, após quatorze 
anos de atividade, nao conseguira fixar mais de duzentos habitan ... 
tes no País, embora se verificasse, em certas ocasi0es, por exemplo 
em 1636, viva afluencia de gente nova a Colonia. 896 

O próprio Champlain, como também o excelente Lescarbot, 
era absolutamente favorável a agricultura e pecuária, nas . quais 
via a solu~ao do problema mais urgente da Colonia: tomar-se 
auto-suficiente. Em seu entender, o futuro do Canadá residia na 
fixa~ao dos colonos ao solo e no caldeame1'to das ·duas ra~as. 
Em 1617, a Nova Fran~a recebeu, enfim, o primeiro colonp ver ... 
dadeiramente fixo, o farmaceutico Louis Hébert, que imigrara 
com sua esposa, um filho, duas f ilhas e o genro, tornando-se o 

896. Oeuvres de Champlain, I, 593-594; 11, 1144. 1187, 1188, 1219. 
Gameau, 2• ed., l. 72. Lavisse. loe. cit., lib. VI, part 11 ( 1905), p. 419. 
Salone, p. 57-58. 
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primeiro seigneur, e cujos pequenos sucessos iniciais na lavoura 
causaram grande satisfa~áo a Champlain. s91 

Sob a administra~ao da Companhia de peles, era, pois, bem 
pouco satisfatório o progresso da coloniza~áo e da agricultura. 
A possessao dependia da Metrópole, para alimentar seus habi
tantes. Em 1626 e de 1628 a 1629, a falta de víveres assumiu. 
propor~6es tao graves, que o País se viu efetivamente assolado. 
pela fome; estava-se pagando caro o erro de náo se ter lavrado 
o solo. Em 1628, a terra foi, pela primeira vez arada com boisr 
nó Canadá, cujos habitantes continuaram, na maioria, exclusiva ... 
vamente empenhados na ca~a de peles e no seu comércio. 898 Os 
monges recoletos estimulavam os colonos, animando..-os a cultivar 
a terra e fazendo, eles mesmos, o que podiam, plantando hortas. 
e pomares, ao passo que os mercadores nada faziam além de ·tirar· 
peles do País. Assim, quando os jesuitas chegaram, náo havia 
ainda ]avoura digna de nota em toda a Colonia do Canadá, cuja 
existencia já era de urna gera~áo. Os jesuitas recomendaram que 
se passasse a cuidar com urgencia da agricultura e da introdu~o 
de verdadeiros lavradores, pois todos os anos se tomava neces.
sário enviar a América enormes quantidades de cereais franceses, 
para ali.mentar a Colonia. Os seigneurs, que pretendiam estabe-
lecer-se, tinham de trazer consigo todas as provisoes indispensá
veis para si e seu pessoal. Assim. o Senhor de Repentigny trouxe
cereais para do is anos. O que mais falta va eram camponeses 
independentes, desejosos de estabelecer,..se novamente por conta 
própria. Os aventureiros e os que vinham em cdndic;áo servil fa ... 
ziam urna idéia completamente errada da situa~áo reinante: assim 
que tinham ºpassado além da linha", julgavam ter subido um 
grau na escala social, queriam ser gentilshommes e se tomavam 
coureurs de bois, terminado seu periodo de servidáo. No entanto. 
os camponeses da Franc;a hesitavam em emigrar para a Nova 
Franc;a, onde encontrariam todos os males de casa: o latifúndio, 
les droits seigneuriaux de toda espécie. a máo inerte da lgreja, 
peso morto. e os dízimos. 899 Foi assim que, enquanto durou o 
domínio frances, a produ~áo agrícola ficou muito aquém das ne.-

897 . Oeuvres de Champlain, l. 237. 239. 259. 264, 309, 314, 373, 393-.. 
616 a 617; II. 973. 1022-1023. Le:sc·arbot : Histoire, 1, 144-145: 11. '430. 
Salon~. p. 26. 29. 32. 

898 . Oeuvres de Champlain, 11. 1018-1019. 1106-1107, 1144, 1173. 
1181. 118.+, 1187. 1188. 1215. Garneau. loe. cit., l. 65. 

899. Sagard: Vogage, p. 38-40. Rel. d. /ésuit., 1636, p. 51-53. Roche.
monteix, I, 156 e ss. Gameau, loe. cit., I, 126. Rel. d. Jésuit., loe. cit.r P· 
52II : "Les hommes qu'on tient a gages, pour la plus part, veulent ressem-
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cessidades da Colonia. os métodos empregados continuaram pri
mitivos e retrógrados, e a Colonia, que vivía com os olhos no mar, 
esperando, aflita. a chegada dos navíos vindos da Fran~a . car
regados de víveres, permaneceu até seus últimos dias na depen
dencia quase completa da Metrópole, quanto a alimenta~áo do 
povo. 900 • 

O comércio de peles exigia que se tomasse posi~áo perante 
os naturais, que se ·reconhecesse o terreno e explorasse o País e: 
seus habitantes em proveito dessa atividade mercantil, impraticá
vel sem o concurso do trabalho indígena. Os aborígines, como 
parte ativa, eram indispensáveis na obten~ao e comércio de pele~. 
Em conseqüencia, a política indígena dos franceses no Canadá 
apresentou, desde logo, cunho bem diverso da dos ingleses nas. 
colonias vizinhas, situadas mais ao sul, na costa do Atlantico. 
Nas grandes experiencias coloniais feitas por ingleses na América 
do Norte, os indígenas nao figuram como fator político, nem, de· 
modo fundamental, por serem trabalhadores ou escravos, como· 
membros ativos integrantes do conjunto, e nem ao menos com0< 
pe~as no tabuleiro de xadrez, movidos a bel..-prazer, para servir 
aos planos de coloniza~ao. Foram ignorados pelos Peregrinos 
(Pilgrim Fathers), pelos puritanos da Nova Inglaterra, na Vir,.. 
gínia. na Maryland de Lord Baltimore. na Pensilvania de Penn 
e na Geórgia de Oglethorpe. Nas tentativas francesas no Ca ..... 
nadá. na Acádia e. mais tarde. também na Luisiana, os naturais, 
logo de início, tiveram seu lugar. 

Champlain, patrocinador da agricultura e da fixa~ao do ho .... 
mem ao solo, naturalmente nao concordava com a Companhia 
mónopolizadora, que fazia do comércio de peles a pedra angular 
de seu empreendimento colonial, relegando a lavoura ao abando
no. Mas, como funcionário da Companhia, era obrigado a agir 
de acordo com a política desta e seguir suas instru~oes. Fazia-o, 
apesar de tudo, com ardor e entusiasmo, pois, tal como era, a 
tarefa que lhe cabia agradava-lhe e condizia absolutamente com 
sua natureza e suas tendencias. Champlain foi bom francés. 
Como seus compatriotas daquele tempo, demonstrava gosto pela 
aventura, certo caráter de valentia, gostava da guerra, de escara ... 
mu~as, de imiscuir-se nas disputas dos indios e de batalhar com 

bleT a ceux d' entre nos voisins, qui a peine ont-ils passé la ligne de l'Squa
teur, qu'ils se disent tous Gentilshommes. et ne veulent point trauailler". 

900. Garneau, loe. cit., l. 560-561: 11. 105. 252-253. Tagebuch df's: 
Léutnants und Adjut. August Wilhelm du Roi, M. S., que faz um juízo a1ta
mente desfavorável sobre a lavoura dos Habitants. La Potherie, IV, 76-77. 

-
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·éles e contra eles. Nas experiencias que até entao haviam fe1to 
na América, sempre com esse espírito e em busca de ouro e rique .. 
zas, os franceses levaram a todos os recantos a guerra e as hos .. 
tilidades, mas betn poucos metros quadrados de cháo lavraram 
para produzir generos alimentícios. 9º1 Como já demonstramos, 
isso se deu sobretudo na Flórida, onde ocorreram fatos aos quais 
·Champlain ia oferecer o equivalente. Ali, logo ao surgirem em 
cena, os franceses cometeram o desatino de intrometer .. se nas 
·desavenc;as internas dos indios, no que Laudonniere se revelou 
péssimo diplomata, acabando por atrair a si a ira tanto dos inimi-
-gos como dos amigos. A. moda espanhola, o cacique litina, chefe 
·de seus amigos do início, foi aprisionado na própria tribo, no 
meio dos seus. Os franceses, :metidos em aventuras, tiveram, 
a ssim, todo o País em guerra contra si, quando chegaram os es .. 
panhóis. litina serviu-se de seus aliados franceses, chefiados 
por D'Erlach, exatamente como faziam, em 1609," os Algonquinos, 
Montagnais e Huronianos com seu colaborador Champlain, que 
repetiu os erros de Laudonniere e de seus franceses na Flórida. 90:l 

Em 1609, Champlain, sempre arrojado e com predile~áo pelas 
descobertas, disposto a explorar o País, a averiguar as possihi
lidades do comércio de peles para sua Cotnpanhia e a estender 
. para maiores territórios as ligac;óes com os indios, fonte indispen .. 
sável para a obten~áo da almejada mercadoria, atendeu de boa 
vontade e com prazer a um convite dos Algonquinos, Montagnais 
-e Huronianos, para aliar .. se a eles e, juntos, empreenderem uma 
ca.mpanha contra o inimigo comum, os lroque~s. Ptromessas 
nesse sentido ele já fizera em ocasiáo anterior. Levando dois 
franceses em sua companhia, partiu com uma flotilha de botes de 
-casca de bétula, subiu o Sao Lourenc;o e o Sorel ou Richelieu, 
até penetrar, como primeiro europeu, no magnífico lago que boje 
tem o seu nome. Em fins de julho, chocaram-se, em Ticonde
roga, com um bando de ferozes iroqueses, a caminho do nort~. 
com os quais, na manhá seguinte, entraram em luta. Gra~as ao 
-efeito inesperado das armas de fogo dos tres franceses, os lro .. 

901. Gaffarel: Floride, p. 81: "De plus, jamais un Fran~ais n'a résisté 
au plaisir de faire la guerre. Le dilettantisme militaire fut toujours de mode 
chez nous"; p . 89: "Nous (NB. les Fran~ais) avons toujours eu du goíit 
ipour les aventures extraordinaires". Parkman: Pioneers, p. 81. 

902. Parkman, loe. cit .• p. 54, 57. 61-63, 65~67, 80-81. 84, 86-89. Gaffa
rel, loe. cit., p. 66-67, 70~72, 76-78, 80-82, 84-85, 87, 125-126. 129, 133, '104, 
·461. 464. 
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queses foram batidos com grandes perdas entre mortos e prisio .. 
neiros. No ano seguinte, na foz do Richelieu, essas mesmas ar .. 
mas de fogo de Champlain e la gráce de Dieu infligiram-lhes 
derrota ainda mais pesada e sangrenta, acompanhada por cenas 
de suplício de seus guerreiros capturados. Entáo se 1apossou 
deles um ódio mortal contra os franceses, que nunca mais se apa .. 
gou. 903 Quando, em 1615, acompanhado por seus aliados ver.
melhos, Champlain saiu em campo, pela terceira vez, contra os 
Iroqueses, desta feíta mal sucedido, estes, em váo, o preveniram 
no sentido de nao se intrometer em suas desaven~as. 904 

Segundo a opiniáo da própria Colonia, partilhada também 
pelos historiadores Gameau, Ferland, Harrisse e Parkman, Cham.
plain, com sua campanha de 1609, provocou desnecessariamente 
a hostilidade dos Iroqueses, funesta para a Nova F ran~a. A 
pequena escaramu~a nas matas virgens de Ticonderoga, na qual 
náo tomaram parte mais de uns quatrocentos ou quinhentos guer .. 
reiros e cu jo desfecho dependen de tres mosquetes, foi, em suas 
conseqüencias, de maior importáncia do que muitos grandes com .. 
bates da História. 9os O desígnio de Champlain e seus sucessores 
f ora, preval~endo-se do temor generalizado dos Iroqueses, reunir 
as várias tribos dispersas do Canadá, para formar contra o ini
migo comum uma confedera~ao dirigida pelos franceses e percor .. 
rer o País, explorando, conquistando, e expandindo o comércio 
frances de peles. Nao faltara a Champlain ocasiáo de compe
netrar-se da inferioridade dos Algonquinos e Montagnais, que o 
cercavam. O que éle náo pudera prever era até que ponto iam 
falhar os Huronianos, ao seu tempo ainda aguerridos, mais tarde, 
porém, sob a influencia da missáo jesuítica, enervados, destituidos 
de todo brio e espirito belicoso. Acima de tudo, náo podia ava
liar exatamente a for~a. o poder bélico da Liga Iroquesa, e muito 
menos prever-que esta fosse suprida de espingardas européias, 
através do Hudson. Ao aliar .. se, pois, aos tres povos canadenses 

903 · Oeuvi-es de Champlain, l. 324. 325. 326-340. 350. 356. 358. 365. 
439. 503: II, 806~826, 1020#1021. Parkman. loe. cit., p . 354-359. 

904. Oeuvres de Cham.plain, l. 534. 

905. Coll. de Manuscrits ... a la N ouvelle-France, loe. cit .• l. 246. do 
Mémoii-e de M. la Chesnaye sui- le Canada, 1676: "Pour plaire aux sauva .. 
ges, il" .(NB. Champlain) fúst avec eulx et trois Fran~ois seulement en guerre 
au pa1s des Iroquois ce qui sans doute a donné commencement a nostre 
querelle avec cette nation". Garneau (2.), 1, 57. Ferland. I, 148. 149. 
Harrisse: Notes, p. 33. Parkman, loe. cit •• p. 352, 388-389. Winsor: Cartier 
to Frontenac, p. 95-96. 
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e querendo prestar bons servi<;os ao comércio de peles, Champlain,. 
impelido pelo espírito de aventura e gasto pelas explora<;oes, saiu 
em campo contra os Iroqueses, mas "montou o cavalo erradoº. 
O mesmo erro, o da a<;áo precipitada, embora com menos ardor· 
combativo, cometera-o também o descobridor da América, ao pro
meter aos Aruaques do Haiti, logo na primeira viagem, sem co
nhecer ainda as respectivas propor<;óes de for<;a nem a situac;;a<> 
política, que aniquilaría ou escravizaria seus inimigos mortais, os 
Caraíbas das ilhas. Náo tardaram os Aruaques a des;aparecer 
da superfície da terra, mas ficou a hostilidade dos Caraíbas, 
embora náo chegasse a ser tao fatal aos espanhóis como foi a da, 
Liga Iroquesa aos franceses. Os Caraíbas foram, contudo, du
rante cento e cinqüenta anos, como que um espinho nas carnes. 
dos espanhóis e deram, finalmente, ensejo aos franceses e ingle
ses para fixar-se nas Pequenas Antilhas. 906 

O empreendimento frances de Ravardiere-Razilly no Ma
ranháo náo tardou a apresentar o mesmo aspecto: intromissao 
dos franceses nas desaven<;as e Jutas dos naturais, que se repetiu 
também durante a curta existencia da infeliz Colonia Poncet de 
Bretigny, na Guiana, em 1643-1644. 907 

Em conseqüencia das condi<;;óes reinantes no Canadá, acima 
resumidas, o cultivo do solo e o povoamento 'da C'o)onia apenas 
progrediam e se expandiam lentamente. A fundac;;áo de Quebec,. 
no ano de 1608, só em 1634 foi seguida pela de Trois-Rivieres, 
a qual, por sua vez, só oito anos mais tarde, sucedeu a de Mon
treal. A Nova Fran<;a nunca foi além dessas tres cidades. No 
entanto, náo se deve esquecer a enorme diferenc;;a na mentalidade 
dos dois povos, ao comparar-se as poucas cidades do território 
colonia] franco-americano com as "cidades .. dos anglo-americanos, 
tao numerosas na funda~o de seu território colonial. Os criou
los franceses chamavam vül'a.ges até as localidades respeitáveis. 
com aspecto de cidade. ao passo que, para os anglo-americanos. 
muitas vezes tres barracas juntas constituíam um town, isto é. 
uma cidade. O Canadá sempre foi, porém, extremamente pobre 
em comunidades, e assim permaneceu. Muito poucos eram os 
lugares que poderiam ser chamados de vilas, como Cap ou Prairie 

906. Charlevoix: Nouv. Fr .. l. 220. Parkman. loe. cit., p. 389. Fer
land. 1, ·145-146. Navarrete, 1, (1858), p. 263. Vide acima, p. 362-363, e 
vol. 111, cap. Holandeses. ' 

. 907. Yves d'evreux, p. 27-29. Ternaux-Compans: Guyane Franr., p. 
23, 26-29, 43. 
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.de la Madeleine, Bourg--Royal, Charlesbourg. e reduzido tam ... 
bém era o número de aldeias, como Saint-Claude, Saint..-Joseph, 
Saint-Bernard e Petite--Auvergne. Em 1701, La Mothe Cadil
lac fundou a localidade de Detroit. Em 1726. surgiu o forte de 
pedra Niágara, com um lugarejo anexo. num local de importan
cia estratégica, que, naquele tempo, era o ponto de apoio do co ... 
mércio de peles que mais avan<;aria para oeste, nao se contando 
dois pequenos postos em Michillimackinac e outros dois na Co
lonia de lllinois, fundada em 1689, ainda mais . ao poente. O 
pesto extremo de negociantes de peles que os franceses de todo 

· chegaram a alcan<;ar e a possuir a oeste e que só após a cessáo 
.do Canadá chegou a ser ultrapassado na mesma dire<;áo pelos in
gleses, foi Nipawee, nas margens do Saskatchiwine. a 40º 30' de 
lat. norte e 103º de long. oeste. 908 

Salvo essas poucas localidades, toda a Colonia situava-se nas 
·duas margens da estrada fluvial, única artéria movimentada no 
Canadá, o rio Sao Louren<;o, entre Quebec e Montreal, e também 
em longos trechos abaixo de Quebec. Todas as fazendas tinham 
frente muito estreita para o rio, mas suas áreas, terra adentro, 
eram vastas. As moradias e demais dependencias eram, na sua 
maioria, casas simples de madeira, com telhados em declive, as 
fendas vedadas com barro ou musgo. Tinham todas a frente vol ... 
tada para a água, de maneira que, numa viagem fluvial, se podiam 
contar quase todas as casas do velho Canadá. Essa localiza<;ao 
·era vantajosa para o comércio, para o transporte dos produtos 
e para a pesca, muito rendosa. Era, porém, a pior possível para 
a . defesa contra os Iroqueses, belicosos e sempre presentes. As 
poucas vilas, como Prairie de la Madeleine, achavam-se, por isso, 
cercadas de estacadas defensivas, ao passo que as fazendas iso
ladas, de acordo com sua localiza<;áo, deviam construir sua pró
pria def esa. A posic;;áo dos povoados e sí ti os dificulta va a admi ... 
nistra<;áo municipal e eclesiástica, embora a excelente rota fluvial 
oferecesse certas facilidades. Ao longo das duas extensas mar ... 
gens, enfileiravam ... se as f azendas, sem interrupc;;ao, e os acidentes 
-geográficos ribeirinhos, promontórios, corredeiras, etc.,. formavam 

908. Faillon, I. 265-266, 439 e ss. Le Tac: Histoire Chronologique de 
la fl!ouvelle France ou Canada (París, 1888), p. 20-25. Salone, p. 192. 
·Cas.grain: Guerre du Ganada, p. 24. Rochemonteix. III. 509. 536 e ss. 
Margry: Mém. et Doc., V. 253 e ss. Parkman: A Half-Century of Con
,flict (Boston, 1893), I, 15 e ss., 26. Doc. Col. Hist. St. N. Y., V, 781-801; 
IX. 949-953. 976 e ss. Alex. Mackenzie: Voyages from Montreal through 
thc Continent of North America to the Ff'ozen and Pacific Oceans (New 
York. 1902). 1, p. XXXI. 
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os limites entre as paróquias, que abrangiam vastos tratos de chao 
e cuja núcleo eram as moradas do pároco e do sacristáo, a escola 
e algumas casas de artesaos, aglomeradas em torno da igreja da 
diocese. Em seu aspecto exterior, a Nova Franc;a estendia-se 
pelas duas margens do Sao Louren~o. entre Quebec e Montreal, 
como duas longas aldeias ligadas· entre si, tendo, no lado oposto 
ao rio, terra adentro, o fundo da imensa mata virgem, mal tocada 
ainda pela mao do homem, reino dos animais selvagens, de valio
sas peles, dos cac;adores e dos armadores de trapas. Em seus 
trac;os principais, o Canadá frances conservou esse caráter fun
damental até sua extinc;ao. A conquista británica f oi o ponto de_ 
partida da vitória definitiva do povoamento e cultivo do solo sobre 
o comércio de peles. 909 

O desenvolvimento moroso da Nova Franc;a, cujos aspectos 
foram expostos e cujas causas apontadas na descri~áo acima. apa ... 
rece claramente nas cifras relativas ao movimento demográfico. Em 
1627, existiam ao todo, entre homens, mulheres e crian~as, apenas 
cinqüenta e cinco brancos no Canadá, dos quais s6 dezoito eram 
homens válidos. Em 1653, ao cabo de cinqüenta anos de exis ... 
tencia da Colonia, o número de habitantes fixos elevara-se apenas 
a seiscentos e setenta e cinco. Em 1666, somavam tres mil qua .. 
trocentos e dezoito. sem contar a Acádia. Seguiu-se. entáo, mais 
rápido crescimento, em grande parte motivado pela fixa~áo de sol
dados veteranos. Aos oficiais e pra~as dos regimentos reais, en
viados a campanha, o govemo dava oportunidade de estabelecer-se 
em condic;oes muito favoráveis, o que muitos deles fizeram. Em 
1679 o número de habitantes elevara-se a nove mil novecentos e 
quin~e. e em 1683, incluindo-se seiscentos. da ~cád~a, a dez mil 
oitocentos e cinqüenta e um, entre os qua1s d~1s n:i1l duzentos ~ 
quarenta e oito homens armados. Para 1685 sao citados dez mil 
novecentos e doze, sem incluir a Acádia. O povoamento com vete
ranos continuou durante a grande guerra come~ada em 1689 e 
durante a guerra da sucessáo espanhola, nao terminan~o ~esmo 
após a paz de Utrecht. Daí por diante, porém, a~é o term1~0- ~o 
domínio frances, o número dos que vinham colonizar o ternton~ 
passou a declinar. Mas o que comec;ou a decair, sobretudo. fo1 
a qualidade e a moral das camadas colonizadoras, e isso de ~odo 
tao inquietante, que, no ano de 1737, o govemador, Marques .de 
Beauharnais, em missiva ao ministro, se expressou com as segu1n-· 

909 . Kalm: Resa, 111, 278-280, 302-304, 376. E. Ch. Semple em Zu 
Friedrich Rstzels Gediichtnis ( Leip:z;ig, 1904), p. 353. 
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tes palavras: "Ce sont des gens ramassés, tous sans coeur nr 
honneur". 910 

A mais jovem possessáo da Franc;a na América, a Luisiana .. 
foi colonizada principalmente por canadenses, embora contra a 
vontade do governo de Quebec. Apesar de só ter progredid0i 
muito lentamente, constituiu ela, assim mesmo, nao sem graves 
reveses, sobretudo numa tao difícil regiáo alagadi~a. um grande 
feito, um exitoi tendo sido chamada, com razáo, "um monumento
dos franceses". Também ali, demonstraram nao ser tao maus 
colonizadores, como tantas vezes tem sido apresentados. 911 Nem 
é verdade que tenham limitado sua ac;áo exclusivamente ao vale 
do Mississípi. A leste, na confluencia do Tallapoosa e Coosa, 
ruinas do forte Toulouse, com canhoes franceses, mostravam, em 
tempos ainda recentes, até onde tinham avanc;ado os franceses, 
indo de Mobile a Alabama. A oeste, após a funda~áo de Natchi
toches, no Red River ( 1719), penetraram profunda e vigorosa
mente no Texas oriental, até que a colonizac;áo ou contra-coloni .. 
zac;áo dos espanhóis, vindos do ocidente, pos termo ao seu avanc;<> 
nessa direc;áo. No entanto, o posto frances de Nassonite, por· 
sua vez, obstou o avan~o dos espanhóis. Toda a parte setentrio
nal do Texas caiu sob a influencia francesa. Expedic;óes comer
ciais cruzavam as planícies, subindo o Canadian e Arkansas, 
rumo a Taos e Santa Fé, em parte coroadas de exito, em parte
malogradas. Em 1745, - e mesmo antes dessa data -. em 1746, 
em 1754 e mais tarde, mercadores franceses agiam na regiáo de· 
Galveston, em Trinity e Jacinto, sem terem, contudo, esta~óes· 
fixas, e quando, em 1762, a Luisiana ocidental passou ao dominio· 
espanhol, os mercadores e agentes franceses, como Pierre Vial e 
Athanase de Mézieres, eram indispensáveis aos novos donos, por
causa de suas ligac;oes e experiencias entre os silvícolas do Su ... 
doeste. 912 

910. Oeuvres de Champlain, 11, 1130-1131. Gameau (7, édit.)·, 1, 562 a 
563. Coll. de Manuscrits, loe. cit., l. 185, 274, 287, 309. 313. 350. Salone. 
p . 290-291. 294-295, 297. 306. 343-346. 

911. Salone, p. 356-358. [Sealsfield]: Lebensbilder aus der westlichen 
Hemisphare ( Stutgart, 1843). 11, 49-50. 

912. W. Bartram: Tratle/s, p. 445. Margry: Mém. et Docum., VI,. 
254-255. Le Page du Pratz, 1, p. 11-17. H . E. Bolton: Texas in the Middle· 
Bighteenth Century (Berkeley, 1915), p. 33-36, 67-69. 128. 132 a 133, 331, 
337-338. 359-364. ld.1 Athanase de Mézieres and the Louisiana-Texas Fron-
tier 1768-1780 (Oeveland, 0.), pass. 
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Ao descrever a colonizac;;ao da América do Norte pelos Eran
.ceses, aludimos, de vez em quando, as descobertas no interior e 
.a penetrac;;ao do continente. 

Quando Champlain chegou a Quebec, a grande via fluvial 
:que conduz ao interior da América do Norte já era conhe~ida, 
havia setenta anos, até as quedas acima de Montreal, provavel
mente até um pouco além. 913 De lá para diante, porém, ou 
ele mesmo abriu as portas de acesso a vastíssima hinterlandia 
·Ou mandou abri ... }as. Champlain figura entre os grandes desco-
bridores do território norte-a!Jlericano, embora suas realizac;óes 
e sucessos como explorador do continente sejam de merior monta 
que as de Cabec;;a de Vaca. De Soto e Coronado .. Faltam as 
crónicas de Champlain os primores que a cultura ma1s elevada e 
maior habilidade no estilo deram aos livros de Lescarbot, Léry, 
Yves d 'Evreux e Claude d' Abbeville. Possuía, contudo, além 
dos conhecimentos e experiencias adquiridos em sua profissáo de 
marinheiro, que foram úteis ao seu trabalho e aos seus escritos. 
<:erta voca<;ao para a História Natural, raro espirito de observac;;áo 
e sinceridade e retidao nos modos de se expressar, enfim, inúmeros 
.atributos que muito aproximam este excelente frances do cora~o 
de seus leitores e que contribuíram para que suas obras se 1n.
-cluísem, com razao, entre os livros clássicos da época das des .. 
cobertas. 

Durante tres anos. de 1604 a 1606. ele emoreendeu viagens 
..costeiTas; ora só, ora acompanhado por De Monts e Poutrin
<:ourt, pesquisou e explorou as costas da Nova Escócia e da, Nova 
Inglaterra e registrou-as em mapas, dispondo, para isso, de conhe
cimentos suficientes. Esteve defronte de Boston Harbor e, em 
1605, atingiu Nausett .Harbor, ao sul do cabo Cod, contornando, 
em 1606. Monomoy Point e avan~ando até Hyannis. M assachu
'Sett~. Na viagem de regresso, travou combate com os indígenas 
em Chatham Harbor, a apenas trezentos e cinqüenta quilómetros 
·de Nova Iorque. Depois, em 1609, empreendeu a já citada gran.
·de opera<;ao contra os Iroqueses e descobriu o lago que tem. o 
seu nome. As costas da Nova Inglaterra tiveram de esperar ain
<:la quatorze anos, para ver, na figura dos Peregrinos, os prim~i .. 
ros colonos ingleses, e pelo menos trinta anos se passaram, apos 
a primeira visita de Champlain, até que holandeses e ingl~s;s 
<:onseguissem f azer urna idéia mais ou menos cor reta da pos1~ao 

--· -----
913. Hakluyt (Goldsm.), 11, 242: parece tratar-se da descoberta do lago 

'0ntário por gente de St. Malo em 1583. 
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geográfica do famoso lago. Em 1613, Champlain subiu o Ottawa 
até o lago inferior dos Alumettes e, de 1615 a 1616, realizou sua 
grande e famosa expedi<;ao, na qual, subindo o Ottawa, passou 
pelo lago Nipissing, pela Georgianbai do lago Huráo, atravessou 
a terra dos Huronianos, entre este lago e o lago Simcoe, e, final
mente, pelo lago Ontário, atingiu o cora<;ao da terra dominada 
pela Liga Iroquesa, fazendo, ainda, ao regressar da terra dos 
Huronianos, excursóes as tribos dos Tionontatis, ou Petuns, e 
aos Ottawas, ou Cheveux Relevés. 914 

Nao foi, contudo, Champlain o primeiro branco e o deseo .. 
bridor de todos os pontos percorridos. Por ordem sua e a seu 
servi~o, outros já o haviam precedido em certos trechos. Nicolas 
de Vignau, que, mais tarde, com a maior ingratidao, viria a trair 
seu chefe, fora antes enviado pelo Ottawa acima e passara o 
inverno entre os indios no lago Alumette. O franciscano Joseph 
Le Caron, em companhia de doze franceses, formou, em 1615 uma 
espécie de vanguarda de Champlain e descobriu, antes dele o 
lago Hurao. Etienne Brulé, que Champlain, em 1615, durante 
sua expedi~ao contra os Iroqueses, enviara, na dianteira, as a] .. 
deia$ dos Huronianos, foi o primeiro europeu a cruzar o lago On
tário, o qual também atingiu, através da terra dos Iroqueses, os 
Susqueharinocks ( Andastes), nas cabeceiras do rio Susquehanna, 
desceu este rio até sua foz e, muito provavelmente, foi, em · 1622, 
o 'descobridor do lago Superior. 915 

Em Etienne Brulé, ternos o primeiro representante de certa 
classe de franceses de ultramar e franceses mesti~os, que se tor
nou de máxima importancia para a penetra~ao francesa da Amé.
rica . do Norte, a qual pertencem muitos dos descobridores que 
angariaram fama, bem como dos que permaneceram obscuros. 
Sao os coureurs de bois, nos quais se concretizaram o espírito e 
a tradi~áo dos elementos aventureiros da Fran~a daqueles tem .. 
pos, e a respeito dos quais disse La Popelliniere que o melhor 
seria descartar-se deles, enviando.-os para além do oceano. Ne
les vivia o irrequieto espírito frances, transplantado ·ao Novo 
Mundo, onde ressurgiram verdadeiras massas com o mesmo ca.-

914. Parkman : Pioneers, p. 248, 256. 264. 367-383. 388-416. Winsor: 
Cartier to Frontenac, p . 90-91. 115-120. 160-161. Orsam H. Marshall, p. 
17-71. 

915. Parkman, loe. cit., p. 367 e ss.. 390 e ss .. 400, 406-409. Butter
field: History of Brulé's Discoveries and Explorations 1610-1626 (Oeve-
1and, O ., 1898), pass. sobretudo p . 99. 107 e ss .. 154 e ss. Amer. Hist. Rev .. 
IV (1899). p . 543-544. 
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ráter, quer sejam chamados coureurs des mers, freres de la cóte, 
boucaniers ou coureurs de bois. 91 6 

Em absoluto contraste com os colonos ingleses que viveram 
longo tempo agarrados a costa, os coureurs de bois, na sua maio
ria normandos com sangue germanico, havendo também numero
sos mestic;os de sangue indígena, demonstraram grande espirito 
empreendedor, que os impelia através das selvas norte-americanas, 
cheios de audaciosa energia e vigor, com verdadeiro ímpeto fran
ces, que os tornou, muitas vezes, os vanguardeiros dos descobri
dores enaltecidos pela História, enquanto eles, heróis anónimos, 
permaneceram para sempre obscuros. Eram homens na melhor 
idade, oriundos de tódas as camadas sociais. Alguns empreendiam 
suas expeditóes e negócios de peles por própria conta e risco, 
levando consigo sua squaw - a esposa indígena - e os filhos 
mesti~os; outros trabalhavam a servi~o de empresários. As via
gens faziam--se em canoas de casca, aos grupos de tres ou quatro 
pessoas; ia o chefe e patráo empunhando a pagaia, a guisa de 
leme. Levavam alguma bagagem, .designada .Pelo nome, aliás 
bem significativo, de butin. Sua provisáo alimenticia para a jor .. 
nada consistia em bolacha seca, milho, feijáo, o pemmican, * no 
oeste, e, por toda ·parte, alguns barriletes de aguardente. Além 
disso, viviam da pesca e da ca~a e, em situa~áo crítica, assolados 
pela fome, de seus mocassins e do cauro das peles com que nego
ciavam. Eram a um tempo ca~adores, pescadores, canoeiros, 
lenhadores, descobridores, intérpretes e soldados. Sua destreza 
e prática em tuda quanto se relacionava com a canoagem eram 
tais, que náo podiam ser superados pelos indios. As vezes, so
brepujavam a estes até em fibra e for-;a muscular. Muitos viviam 
entre os silvícolas, tornando-se freqüentemente mais bárbaros do 
que eles. Vestidos como os indios, como estes queimados do sol, 
morenos e tatuados, eram, no corac;áo e com todas as fibras, filhos 
das selvas. Cruéis para com seus inimigos, nao deixavam de 
ser bondosos com seus semelhantes. Obedeciam a seus chefes~ 
em cuja perícia depositavam toda a confian~a. Eram, porém, 
ao mesmo tempo, independentes e livres em seu procedimento, 

916. Chinard: L'Exotisme, p. 189·190. Id., L'Amérique et le R.éve~ 
p. 83-90. 

( *) Carne secada ao sol e depois triturada. Cabe a este produto o 
papel que, no Brasil, entre os tropeiros, no Sul, os seringueiros e matelros, na 
~nia e os sertanejos, no Nordeste, coube, desde o início, a carne.-ska. 
charque ou a carne-de~sol. N. do T. 

CAP.ÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMÉRIC.\ PELOS EUROPEUS 391 

tornando-se, muitas vezes, com sua indisciplina, um perigo para 
as tropas regulares que combatiam ao seu 1ado. Transpareceu 
sempre seu maravilhoso espírito empreendedor, sua resistencia e 
arrebatamento ao atravessarem as selvas, sua persistencia e rijeza 
ao suportarem privac;oes e sofrimentos de toda espécie: .. C'est 
le coeur qui supporte tout!", dizia Brantóme. Foram os mame
lucos da América do Norte, com a diferenc;a de que, neles. o im
pulso vinha muito mais do sangue de branco e nos da América 
do Sul do de índio. Sentinelas avanc;adas da cultura européia, 
que progredia a passos lentos, precediam-na de muito no espac;o 
e no tempo. erigindo, em plena selva. seus postos fortificados . 
Houve redutos cercados de palic;adas em Detroit e Michillimacki
nac, que só muito mais tarde foram-se transformando em verda ... 
deiros povoados. Ssses mateiros tomaram parte ativa na colo ... 
nizac;áo da Luisiana, mas, exatamente como no Canadá, tamb~m 
ali revelaram sua incapacidade de tornar--se colonos. 917 

Entre indígenas, os coureurs de bois viviam como indígenas. 
falando seus dialetos, exatamente como haviam feito os franceses 
do mesmo tipo no Brasil. Asselvajavam ... se completamente (se 
mettent sauuages) , e sua influencia desmoralizadora entre os fi .. 
lhos das selvas tinha efeito embrutecedor, constituindo o pior 
obstáculo a missáo crista. Logravam os índios, aproveitando--se 
de sua ignorancia e de seus maus instintos, que estimulavam ou 
até criavam, pois eram os primeiros mestres na arte de beber, 
pagando com aguardente as peles adquiridas e a aquiescencia de 
suas mulheres. Superavam de muito os índios em indisciplina e 
leviandade. O s esforc;os, os trabalhos e a rijeza empregados em 
ganhar eram quase ultrapassados pela leviandade, facilidade e 
rapidez com que esbanjavam o ganho. 918 

Sua baixeza moral, suas désordres sáo pintadas, sem con-
testa~o. nas mais negras cores por quantos se tem ocupado do 
assunto. O mulherio dos coureurs de bois e seus descendentes 
mestü;os, que náo se tomavam franceses - como o sonhara 
Champlain, bem intencionado, mas sem tino político - e que, 

,1 

917. Perrot, p. 194, 297~299. Pages: Vogages autour du Monde (Paris, 
1782). I, 26·27. Charlevoix: Nouv. Fr., V, 254·255. F aillon, 1, 151 a 154. 
Casgrain, loe. cit., p. 27, 64, 170, 172 e pass. Oeuvres de Brantóme, VI, 31. 
Parkman: Old Régime, p . 363. Margry: M ém. et Doc., V, 356~357. Salone, 
p. 357. Rochemonteix, 111, 488 e ss. 

918 . Perrot, p. 130·131. 296~299. de Baugy, p. 151. 159· 161, 166, 172. 
Gaffarel: Brésil, p. 72~74, 197. 200. Bossu (1768), l. 166, 168, 171. La 
Hontan, 1, 30. La Potherie, I, 367. Heinrich, loe. cit., p. XL. note; P· 127. 
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juntamente com os pais, caíam sob a influencia da mae e de sua 
tribo, barbarizando-se parcial ou completamente, constituíam es
candalo público. Seus hábitos dissolutos entre as mo<;as e mu.
lheres dos indios, trazidos do Canadá e introduzidos na Colonia 
de Luisiana, era o que mais indignava os missionários. Ridi.
cularizavam.-lhes as doutrinas bem intencionadas, anulando.-lhes o 
efeito entre os indios, por meio de seus sacrílegos desmandas. 
O Governador Denonville, em carta ao ministro, acusa os homens 
da comitiva de Cavelier de la Salle de tomarem, de oito em oito 
dias, outra india para mulher. O missionário Padre Carheil de
(:lara que transformavam as aldeias indígenas em tavernas · de 
embriagados e numa Sodoma de prostitui~áo. La Hontan, que 
nem sempre merece confian~a, mas em cuja obra existem passa
gens excelentes, e que nesse pormenor é plenamente confirmado 
pelas crónicas contemporaneas, faz ... nos ótima descri<;áo da vida, 
dos trabalhos e canseiras, da corrida desenfreada atrás de ri
quezas, dos prazeres, da dissipa~ao e lascivia dos coureurs de 
bois da Nova Fran~a.919 A trágica história da vida e da marte 
daqueles batedores da floresta encentra a sua mais bela expressáo 
numa lenda, numa can<;áo que eles mesmos costumavam cantar: 
"Cadieux le vieux voyageur". Fa~anhas semelhantes nao se.ráo 
repetidas, nem esses homens jamais ressurgiráo na História, apesar 
de terem vivido ainda .por longo tempo através da tradi<;áo e da 
lenda, pois as condi~óes políticas, geográficas e económicas das 
quais eram a conseqüencia, desvaneceram.-se para sempre.920 

Os coureurs de bois conheciam o País, que, em muitos casos, 
eram os primeiros europeus a pisar, conheciam o território da 
hacia do Sao Louren<;o, rio que, até 1730, foi a única via de 
comunica~áo da Colonia, de Quebec para diante, só entáo se 
abrindo uma estrada paralela, na sua margem norte, até Montreal. 
conheciam as vias de acesso por água e as travessias por terra, 
de rio a rio, no território dos grandes lagos e entre eles e a regia.o 

919 . Charlevoix, loe. cit., V, 130-131. 211. Gayarré, 1, 85, 118. Park~ 
man: Old .Régime. p. 484. Salone, p. 255-256. l59.-260. Perrot, p. 299. de 
M émoire historique, adressé en 1705 au Cte. de Pontchartrain: les coureurs 
de bois: "lls dorment, ils fument, ils boivent de l'eau-de-vie quoiqu'elle 
coute: et souvent ils débauchent les femmes et les filles des sauvages. . . ·Le 
jeu, l'ivrognerie et les femmes consument souvent le capital et les profits 
de leurs voyages. Ils vivent daos une entiere indépendance; ils n'ont a rendre 
compte de leurs actions a personne; ils ne reconnaissent ni supérieur, ni juge, 
ni lois, ni police, ni subordination". La Hontan, I, 29-30. 

920. , Kohl: Kitchi-Gami (London. 1860), p. 262-265. Le Moine: 
Maple Leaves ( 1863), p. 1-7; loe. cit., ( 1873), p . 65-71. 
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dos tributários do Mississípi, sendo..-lhes familiares os dialetos e 
e costumes dos indígenas. Por todos esses conhecimentos e por 
serem os portadores das valiosas peles, eram benquistos e pro ... 
curados, quando, após muitos anos de ausencia, arribavam aos 
povoados. Na maioria, esses mateiros e exploradores, ao termo 
de suas ca~adas, partiram sem nome e sem glória das selvas que 
eram o seu mundo, a sua ventura e a sua vida. Contam .. se, con.
tuda, alguns - e nao poucos - dotados de extraordinária 
energia, maior visao ou certa cultura, cujos nomes figuram com 
brilho na história da descoberta e penetra~ao do interior da 
América do Norte: Etienne Brulé, Guillaume Couture, Jean 
Nicolet, Louis Joliet, Fran~ois Hertel, Nicolas Perrot, os dois 
Vérendrye e outros. Havia ainda os officiers de fortune, chefes 
naturais dos coureurs de bois, que com estes partilhavam os es .. 
for~os, a fome e os perigos: Daumont de Saint.-Lusson, De Bois.
rondet, La Mothe Cadillac, De Tonty, De la Forest, Denys de 
Saint.-Simon, Greysolon Du Lhut, o primeiro a chegar a terra 
dos Sioux, a oeste, da qual se apossou para o rei da Fran<;a.921 

Debalde se esfor~ou, mais tarde, o govemo frances, no sen
tido de refrear o espirito aventureiro, o impulso que levava seus 
vassalos de além-mar a aprofundar-se nas florestas e procurar 
sempre novas reg1oes. Em vao quis faze .. Jos cuidar da lavoura 
e fixar.-se ao solo. Nao foi me11or seu malogro, ao tentar esta
belecer normas para o comércio de peles dos coureurs de bois e 
dominar a anarquia, o embrutecimento e a corrup<;áo que nele 
imperavam e que já atingiam quase toda a Colonia.922 

Terminado o dominio frances na América do Norte, conti.
nuaram a viver nos voyageurs e engagés das Companhias que 
negociavam com peles, no último ter<;o do século XVIII e no 
século XIX, a ra~a dos coureurs de bois. as tradi~óes e costumes 
daqueles levianos e temerários filhos dos rios, lagos, campinas e 
florestas, daqueles homens semi.-selvagens, bondosos e sempre 
alegres, despreocupados e felizes a sua maneira, nem sempre 
honestos, mas briosos e insuperáveis em sua profissáo. Deles 
transparecem nítidos remanescentes nas experiencias e aventuras 
dos oficiais das Companhias de peles, dos mercadores e viajantes 

921. Salone, p. 371.-372. Semple: American History and its Geogra
phical Conditions (Boston etc., [ 1903)), p. 28~30, com es~o de mapa. 
Harrisse: Notes, p. 174~176. 

922. Salone, p. 256-259, 261~262, 296, 297, 307-308. Casgrain, p. 169. 
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daqueles tempos.923 Alexandre Ross apresenta-nos um velho 
voyageur. um pouco exagerado, como todos eles, mas que, de 
modo geral, constitui excelente exemplo da mentalidade e da vida 
aventureira com suas vicissitudes, dos ideais e prazeres de um 
vogageur veterano. Para ele náo havia viagem fluvial de pagaia 
em punho, nem marcha de raqueta aos pés que fóssem demasiado 
fatigantes, nem carga muito pesada, ou travessia de um rio a 
outro excessivamente longa. Nunca se fartava de cantos e dan<;as. 
Salvara a vida de dez bourgeois. possuíra doze mulheres indí
genas e cinqüenta cavalos. Por suas maos tinham passado somas 
de mil libras esterlinas, e agora náo possuía sequer uma camisa 
limpa para mudar, nem um penny para comprar outra. "Mas". 
dizia radiante, "se pudesse ser jovem outra vez, viveria de novo 
a mesma vida livre e feliz, na terra selva,gem, entre os índios, 
nos rios, lagos e corredeiras do Canadá." "Huzza! huzza! pour 
le pays sauvage! " 924 

Se encararmos como feito histórico e geográfico a penetra
<;;ao dos franceses e, depois, a dos ingleses e anglo-americanos 
na América do Norte, é indispensável compenetrarmo-nos, com 
toda a clareza, do fato de já terem sido, de modo geral, prece
didos pelos espanhóis, descobridores efetivos de extensos e im
portantes trechos na parte setentrional do continente americano. 
Basta lembrar as vastíssimas regióes percorridas por terra e pelo 
Mississípi pela expedi<;ao de De Soto, seguida por outras ~e
nores, como a de Tristáo de Luna e a de Pardo, e recordar que 
De Soto já encontrara vestigios da passagem de Ayllón e de 
Narváez, ouvindo ainda noticias de Coronado. de cuja expedi<;ao 
nada soubera antes, mas que, vindo do México, avan<;ara simul
taneamente. rumo leste, chegando até bem perto dele. Causa, 
pois, estranheza que urna frase, já errada nas antigas edi<;óes da 
bela obra de Gameau, boje, na edi<;ao mais recente, a sétima, 
seja apresentada mais errada ainda por Gabriel Hanotaux, numa 

923 . Harmon: A Journal of Voyages and Travels in the Interior ot 
North America (New York, 1903), p. 73, 235, 236. A. Ross: Adventure.s 
of the first setlers on the Oregon or Columbia River (London, 1849), p. 171, 
1 75~1 76. Ross Cox: Adventures on the Columbia River (London, 1831 ), I, 
p . XIV a XV. Franklin : Narrative of a ]ourney to the Shores of the Polar 
Sea (London, 1823 ), p. 362, 421, 428, 441. Milton and Cheadle: The 
North~ W est Passage by Land, 9. edit. (London. 1901). p. 41~43. 

924 . A. Ross: The Fur Hunters of the Far Wcst (London, 1855) , U, 
236 a 237. 
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verdadeira falsifica<;ao da História: "L'Amérique du Nord, de 
Ja haie d'Hudson au Méxique, fut une découverte franc;aise" ,925 

Outro equívoco está na opiniao muito difundida e geralmente 
aceita acerca da magnitude das realizac;óes dos missionários fran
ceses, sobretudo jesuitas, no campo das descobertas. Nao resta 
a menor dúvida de que realizaram grandes feitos na América 
do Norte. Seu espírito empreendedor, seu zelo e abnegac;áo, ao 
penetrarem no continente, estáo acima de todos os encomios. 
Estiveram muitas vezes entre os primeiros que perlustravam aquelas 
ínvias florestas, entalhando cruzes nas árvores, para assinalar a 
tomada de posse - jamais a flor-de-lis dos Bourbons - . fazendo 
efetivas descobertas. 926 Mas os mercaderes e ca<;adores, os 
coureurs de bois, quase sempre os precediam ou, quando viajavam 
juntos, eram os chefes. O que George Bancroft escreve e Gar
neau repete, em traduc;ao, isto é, que "nenhum cabo foi contor
nado, nenhum rio navegado sem um jesuita na direc;ao da em
presa". é um exagero inadmissível. Quase todos os descobri
dores do vasto interior da Nova Franc;a foram representantes do 
comércio de peles, e jamais missionários, qualquer que tenha sido 
a forma sob a qual se apresentaram, ou o nome que lhes tenha 
sido dado. Mas, como o paulista ou mameluco no Brasil, também 
o mercader náo levava consigo diário ou livro de notas. Esta 
a razáo pela qual, quase sempre, as primeiras notícias foram 
trazidas pelos padres, o que fez nascer· a suposi<;áo, a qual deram 
Jivre curso, de terem sido eles, os jesuítas, sempre e por tOda 
parte, os primeiros descobridores.927 · 

Seja como fór, também os franciscanos fizeram algumas des
cobertas, como já mostramos no caso do Padre Le Caron. Os 
descobrimentos de Hennepin, porém, sao insignificantes. A se
gunda de suas descri<;óes de viagem nao tem o mínimo valor. 

925 . 2. édit., l. p. XV-XVI. 7. édit., l. Préface, p . VI. Vide acima, 
p. 371. 

926. Shea: Discov. Miss. Valley, p. 14~15. W . Hanns: Die Verdienste 
der Jesuitenmissionare um die Brforschung Kanadas (lena, 1916). 

927 . Bancroft: Hist. Col., III, 122: "not a cape was tumed, nor a river 
entered, but a Jesuit led the way". Gameau. 2. édit .. I. 227 : "pas un cap n'a 
été doublé, pas une riviere n'a été découverte, sans qu'un Jésuite en ait 
montré le chemin"'. Também Huber, Der Jesuiten~Orden. loe. cit .. p. 213. 
deixou~se enganar pela retórica pouco científica d~ George Bancroft e 
incluiu esta frase bonita, em tradu~ao, no seu trabalho. Também A. von 
Humboldt tinha esta opiniao errada. V oyage, VIII, 223. La Hontan (l. 
256) , entretanto, chegou a opinar que os sacerdotes deviam ser excluidos das 
viagens de descoberta, pois causam mais dano que benefício. 



396 GEORG FRIBDBRI C I 

As duas ignóbeis compilac;oes do ingrato, mentiroso e desonesto 
plagiador Hennepin foram, entretanto, difundidas em seis línguas 
de povos civilizados, em livros que, na maioria dos casos, tiveram 
várias edic;oes ou tiragens. É que a mentira, em geral, sempre 
teve grande poder.928 

A tendencia de exagerar as realizac;oes dos jesuítas, em m~ ... 
téria de descobertas na América do Norte, aparece, sobretudo, 
na questao do pretenso descobrimento do Mississípi pelos fran ... 
ceses. Próximo ao limite entre os atuais Estados de Tennessee 
e Kentucky, por conseguinte, quase a foz do . Ohio até seu delta 
no golfo, este rio era conhecido pelos espanhóis sob diversos 
nomes indígenas, tendo sido por eles cruzado e navegado em 
longos trechos e, finalmente, após repetidas mudanc;as e destino 
vário, recebido o nome de Mississipi, oriundo do idioma algon ... 
quino, que conservou até nossos dias.929 

Joliet, que comec;ara sua carreira como mercader e coureur 
de bois, e, com ele, o padre jesuita Marquette andavam em busca 
de um grande rio a oeste, referido pelos indios, com o qual ou 
através do qual, demandariam o mer du sud. Reencontraram o 

. Mississípi, que nao só já era conhecido, havia muito, pelos p~ó ... 
prios espanhóis, mas também _através de relatos impressos, até 
no r~sto da Europa, e foram os primeiros a atingir seu curso 
superior. Os jesuitas, em seus escritos, e muitos outros que os 
segufram, fizeram do Padre Marquette o chefe e a alma · do 
empreendimento e festejaram ... no como único descobridor do Mis ... 
sissípi. Também J. G. Kohl. que dispunha de bons conhecimen ... 
tos da história da descoberta da América, nao escapou ao mesmo 
erro.930 Outra categoría de historiadores. entre os quais Jared 

.Q28. Harrisse: Notes, p. 149. Shea: Disc., p. 112. Bossu (1768), l, 
184-187. 

929. Fidalgo d'Elvas, loe. cit., p. 96: "Guachoya ... apousentouse 
no pouo do cacique, ho qual estaua cercado e hü tiro de besta do rio alli se 
chama Hori Tamaliseu. e e Nilco Tapatu, e em Co~a Mico, e no porto Ri'' . 
(~ítulo!) . ·· ... e em fim se detreminaram e atrauessar3 ho rio." Egli: No
mina Geographica, 2. ed. (Leipzig, 1893), p . 602-603 . . O mesmo se deu com 
t:odos os grandes rios da América e de todos os paises recém-descobertos, se 
os indígenas ribeirinhos pertenciam a diversas familias lingüísticas, como p . 
ex. na América com o rio Madalena e o rio Madeira. Nisso os dentistas 
deveriam ter pensado, quando, com legítimo sentimentalismo alemáo, tiraram 
precipitadamente o nome ao rio Augusta na Nova-Guiné Alemá. batizando-o 
rie rio Sepik. 

930 . Fernández Duro: Don Diego de Peñalosa (Madrid, 1882), p. 11-
13, registra em breves tra~os o que se sabia do Mississíp.i e sua descoberta. 
antes dos franceses. Relation ou Journal du R . P. Jacques Gravier, etc. en 
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Sparks e George Bancroft, embora nao fa~a diretamente de Mar .. 
quette o chefe da expedic;áo, poe Joliet em posic;áo inferior, quali .. 
ficando .. o de simples companheiro do J esuíta, ou, na melhor das 
hipóteses, coloca a ambos no mesmo nivel, como chefes.931 As 
antigas crónicas, porém, as quais Shea, Padre Tailhan e Harrisse 
deram o justo valor, em parte, nem ao menos mencionam o Padre 
Marquette. Revelam, com absoluta clareza, que o chefe e a alma 
da expedi~ao foi Louis Joliet, acompanhado por alguns franceses, 
entre os quais o Padre Marquette, e que ele, e nao La Salle, 
redescobriu o rio Mississípi para os franceses e foi o descobridor 
de seu curso superior e o primeiro a navegá ... lo · na regiao das 
cabeceiras. O Padre Marquette, que, no Statuary Hall do Ca .. 
pitólio de Washington, representa o Estado de Wisconsin, deve 
contentar ... se, pois, com um papel mais modesto, secundário, depois 
de Joliet.932 

A figura de Cavelier de La Salle e suas realizac;óes como 
descobridor demoraram muito a tomar seu verdadeiro lugar na 
História. La Salle, normando típico, era dotado de invulgar es ... 
pírito empreendedor, energia e rijeza aparentemente inquebrantá .. 
veis em suas assombrosas marchas através das selvas americanas 
e possuía, em geral. muitas qualidades de grande descobridor. 
Mas, por seu orgulho e afa de mandar, por sua cupidez e pelo 
caráter bem pouco íntegro que revelou em sua última expedic;áo 
com Beaujeu, desfigurou tao elevados , atributos, cabendo .. fhe toda 
a culpa de seu trágico fim. Nao foi um gra-nde homem, como 
o apresentaram e como o homenagearam seus admiradores, · sobre .. 
tudo seus compatriotas normandos - . Margry, Gabriel Gravier, 
Chesnel e outros. Também certas passagens da narrativa de 
Parkman carecem de revisáo e retifica~ao. O próprio Harrisse 
nao tratou menos erradamente que os outros o procedimento de 
La Salle em sua última grande empresa, sua atitude para com 

1700 (New York. 1859, Shea) , p . 10. A. Hamy: Au Mississippi (Paris, 
1903 ). pass., p. 212; um livro em favor de Marquete de reduzido valor 
científico. Kohl : Geschichte der Entdeckung Amerika's '(Bremen, 1861), p. 
3_2~, 327, 328. Esta opiniao errada figura em ~rande número de obras cien
tif1cas. V . também Chateaubriand: Atala: Prologue. 

931 . The North American Review. vol. XLVIII (Boston. 1839), p. 63 .. 
108, sobretudo p. 65, 69. G. Bancroft: Colon., 111, 157, 161. 166, ilustrac;ao, 
e pass. A. Franz: Die Kolonisation des Mississippitales (Leipzig, 1906), 
p . 34-36. 

932. La Potherie, 11, 130-131. 135. Margry: Mém. et Doc., l. 255-270. 
Shea: Discov., p. XXXIII-XXXIV; p. XLI; um tanto confuso. P. Tailhan 
em Perrot, p. 280-289. Harrisse: Notes. ·p. 121-143 195 a 197. 320. 322. 
142. Lorin: Le Comte de Frontenac ( Paris. 1895) , p. 72-74. 
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Beaujeu e a personalidade deste último. Ble revelou incapaci
dade total como colonizador. Bem cedo e muito antes de Marc 
<le Villiers, J ohn Gilmaru Shea reconheceu o verdadeiro caráter 
·do último empreendimento de La Salle, sua real fisionomia e a 
de Beaujeu. Exprimiu seu espanto, ao ver que historiadores ju
diciosos, visando sobretudo a Parkman, pudessem transformar em 
herói um homem com tal incapacidade para colonizar.933 

Foi La Salle o primeiro a navegar os grandes lagos num 
veleiro de construc;ao européia, tendo mui provavelmente deseo.
berta o Ohio, embora nao estejam afastadas todas as dúvidas a 
esse respeito. Nao descobriu, porém, o curso superior do Mis..
sissípi, antes de Joliet, como tantas vezes se tem afirmado. Só 
quem desconhece o assunto ou nao tem critério pode sustentar 
baja ele efetuado qualquer obra de mérito como explorador no 
curso principal do rio, já por longo tempo conhecido e navegado 
pelos espanhóis. Foi, entretanto, o primeiro frances a descer o 
Mississípi, da foz do Arkansas até a desembocadura no golfo. 
Tomou posse do vale e do estuário, em nome do rei. e demons-
trou, com essa viagem e com a determinac;ao geográfica do lugar, 
que "o grande rio do oeste", encontrado por Joliet, desembocava 
no · golfo do México e devia ser o mesmo que os espanhóis haviam 
<lescoberto e navegado antes dele. Na descric;ao e julgamento 
do seu último grande empreendimento, que lhe foi tao funesto, 
a historiografia, quase sem excec;ao, aprese:nta La Salle e.orno 
vítima inocente das intrigas e ardis de seus adversários, sobre..
tudo de seu capitao, Beaujeu. No entanto, Shea, baseado nas 
atas publicadas por Margry, já provou cabalmente, mas sem resul.
tado e sem que se lhe desse grande atenc;áo, ter sido Beaujeu 
constantemente caluniado da maneira mais insincera e indigna, 
cabendo a La Salle, desonesto, falsário, com intentos de assalto 
·contra o Novo México, toda a culpa da própria ruína e do ma--
1ogro de seu empreendimento. Confirmou--o, agora, Marc de 
Villiers, que examinou tudo meticulosamente, demonstrando como 
o Capitao Beaujeu tudo fizera para salvar a empresa, arruinada 

933 . Parkman: La Salle, pa!s. Gravier: Découvertes de Cavelier de 
La Salle (París, 1870), pass. Id. Cavelier de La Salle (Paris, 1871), péW. 
Harrisse-: Notes, p. 159 e ss., 160-167. Margry: Mém. et Doc., pass. P. 
Chesnel: Histoire de Cavelier de La Salle (Paris, 1901) . e.ste livro, em 
tomo do qual se fez muito alarde por ocasiáo de seu aparecimento, náo vale 
grande coisa; v., p. ex., as opinioes expostas nas pp. 41, 43, 54, 2.16. Shea: 
The Expedition of Don Diego Dionisio de Peñalosa (New York, 1882), p. 
21-23. Um excelente trabalho! J. G. Shea está longe de ser conhecido como 
<irande cientista, que de fato era. 
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por La Salle, e como foram baldados seus esforc;os, sendo frus-
trado em suas tentativas pela altivez. a ohstinac;ao e a incapaci ... 
<lade do chef e da expedic;ao. 934 

Devemos, finalmente, frisar que, ao tempo de La Salle, o 
conhecimento que os espanhóis tinham do Mississípi e de sua 
localizac;ao geográfica aproximada ressaltava, com suficiente cla-
reza, de livros impressos em quatro línguas diferentes. Dada a 
sua grande raridade, a edic;ao original. portuguesa, da Relafáo 
do Fidalgo d'Elvas, do ano de 1557, praticamente nao entrava 
em considerac;ao. Mas, em 1609, Richard Hakluyt publicou urna 
boa traduc;ao inglesa da obra, sob o título Virginia Richly Valued, 
a qual seguiu, em 1611, uma segunda edic;ao, sob título um pouco 
diverso. Em 1685, isto é, pouco depois de La Salle iniciar sua 
última viagem, vinha a público, em Paris, urna traduc;ao francesa 
de Citri de la Guette. A Florida del I nea de Garcilaso de la 
Vega, apareceu em 1605, em Lisboa; uma traduc;ao francesa 
saiu em 1670, em Paris. A Historia General de Herrera, 
finalmente, com todas as oito Décadas, foi impressa em Madri, 
de 1601 a 1615. Na obra do Fidalgo d'Elvas, que, além do 
original portugues, existía ainda em duas edic;oes inglesas, facil ... 
mente acessíveis, encentra-se uma descric;ao da grande artéria 
fluvial norte-americana, já perfeitamente reconhecível naqueles 
remotos tempos. O capítulo XXII. na sua parte final, conta como 
De Soto atravessou o grande rio com suas hostes, cavalos, porcos 
e uma forte coluna de prisioneiros acorrentados, levando a carga 
e a presa. O capítulo XXIII relata a marcha para o norte, ao 
longo da margem oeste, rio acima. Os capítulos XXXV a 
XXXIX descrevem a constru~ao de bergantins e a viagem fluvial 
pelo rio Grande, rumo ao sul, até a barra, e como os expedicio..
nários saíram no golfo do México e, continuando, atingiram a 
Nova Espanha. Também Garcilaso de la Vega, orientado por 

934. La Potherie, 11, 136-137, 140. Winsor: Cartier to Frontenac, p. 
223-225. 311, 313. Shea: The Bursting of Pierre Margry's La Salle Bubble 
(New York, 1879), p. 3. 10. 17, 23, 24 e pass.; p. 6. Shea sobre os 
vo!umes da obra de Margry aparecidos até entáo, por ele criticados de- modo 
táo incisivo e convincente: "The most important are really those which 
give the true story of La Salle's Iast attempt, expose bis piratiC'al object and 
relieve Beaujeu from the odium so long, so disingenuously and so persistently 
heaped upon him". Baron Marc de Villiers: L'Expédition de Cavelier de 
La Salle dans le Golfe du Mexique ( 1684-1687) (Paris, 1931 ). NAo se pode 
deixar de registrar aqui, com estranheza, que J. G. Shea nao é mencionado 
por Marc de Villiers. nem ao menos na p. 7-8, embora já 50 anos antes 
.ele tenha desenvolvido, nos pontos vitais. as mesmas idéias. 
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seus informantes, principalmente por Alonso de Carmona, des
creveu, de modo claro e inconfundível, o rio Grande, a travessia 
deste por De Soto, a construc;áo dos bergantins para a viagem 
ao vale, o seu gigantesco leito. Destaca.-se, sobretudo, a bela 
narrativa de Alonso de Carmona sobre as grandes inundac;oes 
do majestoso rio. Herrera, que contou ainda com outro infor
mante e talvez se tenha . baseado em documentos de Rodrigo 
Ranjel, relata, de modo análogo, o acontecimento histórico, sobre
tudo a travessia do rio por De Soto. 

Náo visa o presente trabalho historiar o grande movimento 
dos franceses através de vastas regióes do território norte-ameri
cano, n.em aprofundar--se em minúcias além do já relatado. J?or 
exemplo: como Jean Nicolet, intérprete e coureur de bois, des
cobriu, em 1634, o lago Michigan, Green Bay, Fox River e o 
Wisconsin, sendo o primeiro a penetrar no território do atual 
Estado de Wisconsin, e como, também na qualidade de pioneiro, 
'entrou em conta~o com os Winnebagos, tribo da grande família 
dbs Sioux ocidentais; como se desenrolou a explorac;ao dos países· 
dos Sioux, após Du Lhut; como Chouart des Grosseilliers e Pierre· 
Esprit Radisson percorreram, em ~1659 .e 1660, os territórios entre 
a b~ía de .Hudson e as cabeceiras do Mississípi, sendo ·os pri
meiros europeus a atingirem o velho Noroeste; como, de 1671 a 
1672, Saint .. Simon, La Couture e o Padre Albanel ·chegaram, 
pelo Saguenay, a baía de Hudson. La Salle e Du Tisné ( ou 
Tissenet) mostraram-nos, com · exemplos empolgantes, os ousa.
dos feítos dos franceses que devassaram sem temor as terras· 
bravías. Ao tempo da fundac;áo de Nova Orléans, o Capitáo 
Tissenet, de bússola em punho, acompanhado apenas por quatorze 
canadenses e levando guias indígenas, partiu da lsle· Df!up~in 
( Mobile), a oeste do rio Tombigbee, atravessou a terra dos :Ali .. 
bamus, dirigindo-se para o norte, e chegou, assim, . a Quebec.935 

A atividade descobridora na América do Norte tomou de 
novo vital impulso, no come<;o da século XVIII, ao iniciar .. se a 
penetra<;áo mais completa do Oeste distante. Esta, P.Orém, náo 
foi empreendida apenas por franceses, pois novamente . encontra
mos os espanhóis em ac;áo intentada principalmente para neutra
lizar o avanc;o frances. Os espanhóis ali haviam chegado pri
meiro, muito antes dos franceses. J á sob Coronado, vindos do 
oeste e cruzando as extensas planicies e pradarias, penetraram 
no atual território do Kansas, e, partindo do leste, sob De Soto 

935. Le Page du Pratz, 1, 39~0. 

I 
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e Moscoso, até o corac;áo da Luisiana ocidental e em Oklahoma. 
Com Cabec;a de Vaca e Dorantes, atravessaram o continente do 
Mississípi ao Pacífico, na latitude do Texas meridional. Quando 
.La Salle apareceu no Texas, quando Iberville surgiu na foz do 
Mississípi e quando caravanas de mercadores franceses come
c;aram a avanc;ar para oeste, os espanhóis despertaram. Apode-
raram.-se de quase todo o Texas, colonizando-o em parte. Che
garam a .enviar, em 1720, uma forte divisáo com tropa~ ~uxiliares 
indígenas do Novo México, através das gtandes _plan1c1es, . ru~o 
ao baixo Missouri, mas com resultado pouco f avoravel. T odavia. 
na maior parte dos campos e planícies, mais ao sul, os espanhóis 
do Novo México e do Texas já haviam comec;ado a entabular 
liga<;óes e intercambio ~ntre as tri~os Iocais. quando, no século 
XVIII, os franceses iniciaram suas sondagens, em busca de acessos 
ao Oeste: Em junho de 1719, partiu o Sieur du Rivage a servic;o 
qe La Harpe, comandante do posto entre os Nassonites •. e em
preendeu, dura~te .vinte e cinco dias, pesquisas p.o O.e~t7 e No
roeste, nas pradarias do , Texas. alcantando os terr1tor1os que, 
'como um todo, já eram conhecidos pelos espanhóis. Nao :viu 
qutros aspectos e cenas da vida indígena, além dos já ~onhecidos 
pelos espanhóis de Coronado, De So~o e Moscos?.936 E~tabel~"" 
cides no Mississípi, o~ franceses desde logo arqu1tetaram planos 
de expansáo, que ultrapassavam as grandes . planicies, SÓ ~e de
tendo ante . o grande oceano ócidental, isto é, queriam chegar ao 
Paéífico. Já em 1700, Iberville fez tal ptoposta. · Sugestáo a~á
loga fora apresentada pelo jesuíta Charlevoix, encarregado p~lo 
·governo frances de fazer reconhecimentos e sondagens, no sentido 
de descobrir' vias de acesso ao Oeste, propondo a Corte em Paris, 
a · cria~áo de rotas comerciais através do continente ao oceano 
ocidental. Uma subirla o Missouri até as cabeceiras, de onde se 
esperava atingir o alto . curso de um rio que desaguasse nesse 
oceano. Seu plano coincidia, portanto, com o proposto, em 1783, 
por Thomas Jefferson a George Rogers Clark e, de fato, foi 
reálizado, vinte anos mais tarde, por Lewis e Clark, na presi.
den.cia de Jefferson. O segundo projeto sugeria o estabelecimento 
sucessivo de postes missionários e mistos através dos territórios 

936. As atas e relatórios sobre esses movimentos encontram-se regis
trados sobretudo nos dois últimos volumes das Mém. et Docum. de Margry; 
v . entre outros IV. 432: V, 125-127, 420 e ss., 535 e ss., 594; VI, p. VIII e ss., 
p. 14, 177 e ss., 180, 197 e SS., 200 e SS. , 211 e SS., 223 e SS., 256, 273 276-279. 
292.293. Le Page dti Pratz, 11, 246-251. H. H. Bancroft: Hisfory of the 
Pacifíc States, vol. XII. Ari.zona and New Mexico (San Francisco, 1888) • 
p. 236-237, note. 
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dos Sioux, cada vez mais a oeste, na tentativa de alcan<;ar o 
mar ocidental. :Bste segundo plano foi aprovado, mas só pro
grediu até a instala<;ao, em 1727, do primeiro posto, o forte 
Pontchartrain, na margem do lago Pepin, no alto Mississípi, log<> 
depois abandonado. Apesar disso, até o fim de seu dominio,. 
nao desistiram os franceses do propósito de atingir o Pacífico .. 
Conta o Duque de Lévis que, por último. Bougainville concebera 
um plano desse genero. Só nao o executou, por ter sido impe
dido pela guerra. Embora esta informa<;áo contenha algo de 
duvidoso, pois Bougainville só foi ao Canadá em companhia de 
Montcalm, quando já havia sido declarada a guerra, e talvez baja, 
no caso, confusao com sua viagem ao Polo Norte, planejada para 
depois de 1783, mas nunca realizada, · a noticia bem demonstra 
que, no Canadá, ao tempo de Lévis, persistira o intento de alcan
~ar o Pacífico por terra.937 

No entanto, no Oeste, nao reinara inatividade. Bienville 
subira o Red River. Juchereau de St. Denis fora, em 1714, pelo 
mesmo caminho, até o rio Grande, várias vezes atingindo o Novo 
México, no que, porém, nao foi feliz. O roteiro através do 
Arkansas, por último também escolhido por Juchereau, foi per ... 
corrido em 1719-1722 por La Harpe. Ali, e no Missouri, o 
Ca pitao Tissenet já atuata em 1719. Em 1724, Bourgmont 
anclara no Kansas, de onde chegou até os Comanches, a apenas 
doze dias de viagem dos primeiros povoados espanhóis no Novo 
México.938 

Por último, a tarefa de tentar descobrir para a Fran~a o 
caminho através do continente até o outro oceano estava nás 
dignas máos de Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de La Vé
rendrye, e de seus dois filhos, Fran<;ois Chevalier de La Véren
drye e Louis Joseph de La Vérendrye, que todos contavam entre 
os grandes descobridores do interior da América do Norte. O 
pai e, em parte, os filhos percorreram extensos trechos do grande 
Noroeste, como Rainy Lake, Lake of the Woods, os lagos Win
nipeg e Manitoba, os rios Assiniboin e Saskatchevan. Em 1738, 

937. Margry, loe. cit., VI, 178, 534-538. 541-567. Parkman: A Hatf
Century, II, 25 e ss. Duc de Lévis: Souvenirs et Portraits. 1780-1789 (Paris. 
1815), p. 67. J. J. E. Roy: Bougainville, nouv. édit. (Tours. 1886), 81 e 
ss .. 183-184. 

938. P. Gravier: Rel. ou Journal, p. 49. Le Page du Pratz, I, 11-15, 17-2.2; 
111, 142-165, 184, 190-191 , 196. 214, 216. Margry: Mém. et Doc., VI, 193-
202, 243-306. 307 e ss., 357-382. 383-452. Parkman: A Hall-Cent., I, 293, 
note; II. 9-21. 
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o pai chegou pela primeira vez as tribos dos Mandans, no alto 
Missouri, mais tarde táo famosos por causa das visitas do prín
cipe de Wied e de Catlin. Em 1742, os dois filhos partiram 
de lá para sua grande marcha, rumo oeste, que, em l 9 de janeiro 
de 1743, os levou a vista das chamadas Bighorn M.ountains nas 
Montanhas Rochosas, aliás já descobertas, em conjunto, duzentos 
anos antes, pelos espanhóis.939 

Grande e imorredouro é o mérito dos franceses no des ... 
vendar do vasto interior da América do Norte. Seus célebres 
feitos durante a penetra<;ao do continente constituem capitulo 
atraente e vário da história das grandes descobertas geográficas~ 
capítulo cheio de movimento e romantismo, de heroísmo e audá
cia. Tanto mais devem os historiadores lamentar terem a cons
tante e obstinada preteri~ao ou deslustramento de J oliet a favor 
do Padre Marquette, o aspecto assumido pelas dissensóes em 
torno de La Salle e a incompreensáo da verdadeira figura deste
homem lan~ado sombras em dois episódios dos mais importantes 
das grandes descobertas francesas, e ainda terem eles, historia-
dores, encontrado a frase insustentáve1 que diz ser .. a América 
do Norte, da baía de Hudson até o golfo do México, descoberta 
francesa ... 

Na coloniza~áo de outras partes da América, muito reduzida 
foi a atua~áo dos franceses. Villegaignon náo fez descobertas 
na hinterlandia do Rio de Janeiro. Na Flórida, os homens de 
Laudonniere náo foram além de aventuras guerreiras. Na Co
lonia do Maranháo, De Razilly partiu em busca das amazonas, 
e duas expedi~óes a procura de minas de ouro e prata, enviadas· 
por De Ravardiere, nao obtiveram melhor resultado. Na Guiana, 
foram empreendidas expedi<;óes ao interior. em 1674, 1720, 1729, 
1736, sobretudo pelos jesuitas, que subiram os rios Maroni, Oia-
poque e Curipe, sem chegar, contudo, muito longe. Dessas, a 

939. Margry : Mém. et Doc., VI. 581-635. Kalm : Resa, III, 341 a 344. 
Parkman: A Half-Cent., II, 36-64. Winsor: The Mississippi Basin (Boston 
and New York, 1895), p . 193-217. L. A. Prud'homme: Pierre Gaultier de 
Varennes, Sieur de la Vérendrye em Trans. Royal Soc. Canada (Ottawa. 
1905). De Land: The Vérendrye Explorations and Discoveries em Col!. 
Soath Dakota Histor. Soc., vol. VII (Pierre, S. D.). 1914. Abbé I. Caron; 
Pierre Gaultier de Varenne~ de la Vérendrye et ses sils em Bulletin des 
Recherches Historiques (Lévis. P . Q., 1917). The Journals ol La Vérendrye, 
édit. L. J. Burpee (Toronto, 1926, Champlain Soc.). A afirma~áo franco
canadense, "la Vérendrye avait le premier fixé ses regards sur les cimes 
des montagnes Rocheuses" nao se justifica. Casgrain, loe. cit., p. 27. Já 
antes, Henry Kelsey e W. Steward ha-Yiam,se pronunciado nesse sentido. 
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mais notável ainda foi a dos jesuitas Grillet e Béchamel, que 
partiram em busca do eldorado de Parima e se distanciaram mais, 
terra adentro, sem alcan~ar, no entanto, qualquer resultado 
prático.940 

O grande feito dos franceses na América do Norte, - sua 
penetra~áo sobremaneira rápida e profunda no interior do conti
nente - , que tanto superou sua modesta atua~áo nas demais 
colonias americanas, náo pode ser devidamente compreendido, sem 
tomar-se em considera~áo a natureza peculiar da terra, que lhes 
possibilitou tais sucessos. 

Das tres vias de co~unica~áo existentes no primitivo Canadá 
- a aquática, os atalhos indígenas e as pistas abertas na neve, 
de raqueta aos pés -, no início, e por longo tempo, apenas a 
primeira entrava em considera~o. Tao vantajosa e prática era 
a via fluvial, táo absoluta a falta de estradas e táo reduzido o 
número de cavalos e carros, que os colonos dependiam inteira
mente das viagens por água e a elas se habituaram a tal ponto, 
que, no Canadá, bem como, mais tarde, na Luisiana, os barcos 
eram conhecidos pela designa~o genérica de carro, isto é", voiture. 
Grandes cursos de água, quando cruzam as rotas de marcha em 
sentido transversal, constituem grave obstáculo, como De Soto 
tivera oportunidade de sobra para verificar na América. Mas, 
se correm na dire~áo em que um determinado movimento se pro ... 
cessa, como é o cas~ do Sao Louren~o e seus grandes lagos, 
muito no interior do continente, se, além disso, os obstáculos na
turais de um río em regia o selvagem, nao regulado, sao f áceis de 
vencer ou contornar. e, finalmente, se os diversos cursos que inte .... 
gram o sistema fluvial sao ligados entre si e com os de outras 
redes fluviais do continente, através de numerosas travessias por 
terra, curtas e fáceis de transpor, os grandes cursos de água 
tornam-se estradas de penetra~áo dificilmente superadas. Por 
essas vi as aquáticas ideais, os primeiros franceses, descobridores 
e coureurs de bois, em canoas indígenas. com guias indígenas e 
viajando segundo o método indígena, avan~avam, silenciosos e 
ligeiros, sem deixar vestígios de sua passagem, aprofundando-se 
mais e mais nas selvas norte-americanas.941 

940 . Gaffarel : Brésil, p. 303. Ternaux-Compans : Guyane Fran~ .• p. 
26-28, 77-78, 82-83. Journal du Voyage, que les Peres Jean Grillet et Fran~ois 
Bechamel, etc. ont fait dans la Gvyane en 1674. em de Gornberville: Relstion 
de la Riviere des Amazonas (Amsterdam, 1716) , p. 201-246. 

941. Charlevoix: Nouv. France, V, 139. C . C. Robín: Voyages dan.s 
l'lntérieur de la Louisiane, de la Floride Occidentale, etc. (París, 1807), 11, 
207; comp. expressóes semelhantes, como: "embarquer a cheval"; "embarquer 

, 
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Por esses roteiros náo tardaram a descobrir os grandes lagos 
canadenses e Wisconsin, culminancia oriental da América do 
Norte, onde Nicolet foi o primeiro a chegar. Tendo, ao norte, 
o lago Superior, a leste, o lago Michigan e a oeste, o Mississípi, 
o canoeiro podia chegar de uma hacia fluvial a outra com poucas 
travessias por terra. Alcan~ava, no oriente, a foz do Sáo Lou
reni;;o. ao sul, a do Mississípi, a noroeste, a regiao de Athabaska 
e, finalmente, o oceano Glacial Ártico e o Pacífico. Todo o 
Minnesota setentrional, do lago Superior as cabeceiras do Mis .... 
sissípi e mais ao norte e a oeste, era rico em lagos e cursos de 
água, ligados entre si por f ~ceis travessias terrestres. Por meio 
deles podia-se atingir o Mississípi, o lago Superior, a baía de 
Hudson e os rios que desembocavam no oceano Glacial Ártico. 
Outro sistema de travessias terrestres facilmente transponíveis 
levou os mateiros, os mercaderes de peles e os descobridores 
franceses do lago Michigan ao rio Illinois, e do lago Erie aos 
tributários do Ohio, isto é, novamente da hacia do Sao Louren~o 
a do Mississípi.942 A altitude e a· extensao dos divisores de água 
eram, muitas vezes, tao reduzidas, as travessias, por isso, táo 
facilmente vencidas, que, em diversos pontos, desapareciam de 
todo nas cheias, havendo bif urca~oes que permitiam as canoas dé 
casca e, mais tarde, também as de tábuas, dos colonos, passar 
de um sistema fluvial ao outro, navegando pelos trechos alagados. 
Isso se clava com a travessia do Lake Traverse. com duas do rio 
Chicago ao IIlinois e com a que ligava Maumee ao W abash, na 
regiao onde mais tarde se ergueu a cidade de Ce1ina. Da baía 
de Hudson ao delta do Mississípi e deste a foz do Sao Louren~o. 
existía, pois, quando os rios transbordavam, a possibilidade de 
percorrer todo o continente em canoas em boas rotas fluviais.943 

daos un char"; S . Oapin: Dictionnaire Canadien-Franfais (Montréal et 
Boston [1894) ), p. 133. Vol. l. p. 179 e ss. F . Cooper: The Deerslayer 
CNew York, s. d., Lupton). chapt. XVI; p. 213-214. 

942. Doc. Col. Hist. St. N. Y ., V. 620-621. Keating: Narrative of 
an Expedition to the source of St. Peter's River (London, 1825). I, 63, 65-71, 
81. 220-221. 302, 381-382: 11, 140-143, 208-209. Schoolcraft: Narr. Journ. of 
Travels, loc. cit., p. 206, 363-366. Id .. Narrative of an Expedition throuRh 
the uppet' Mississippi to !tasca Lake (New York, 1834), p. 11-12, 21. 53-54, 
73, 119-149; sobretudo p. 51. 54, 105 e pass. A técnica de vencer as tra~ 
vessias de um río a outro; v . também: Avantures du Sr. C. Le Beau, Avocat 
en Parlement (Amsterdam, 1783) , I, 152-154, e A. Simpson: The Lile and 
Travels of Thomas Simpson, the arctic discoverer (London, 1845), p. 58-59. 

943. Keating, l. 156-157, 380-381. T . Flint: Recollections of the last 
ten years (Boston, 1826), p. 112. C . F . Hoffmann: A Winter in the Far 
W est (London, 1835), 1, 2.42, 331. Kohl : Reisen im Nordwesten der Ve-

27 
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Os roteiros Maumee .... Miami e Maumee .... Wabash tornaram .... se, mais 
tarde, da maior importancia no avan~o dos franceses pelo vale 
do Ohio e daí mais para leste, rumo aos Alleghanies, além dos 
quais se abrigavam os ingleses, cuja posic;áo, desta maneira, ten
taram aqueles atacar pela retaguarda.944 Continuando as comu
nica'i;óeS por água e pelas f áceis travessias, iam ter ao Mohawk, 
por conseguinte ao Hudson: mais além, ao Susquehannah, ao 
Potomac e, por meio do Kanawha, ao rio James.945 

A oeste do Mississípi, em suas proximidades, as condi~oes 
eram também favoráveis para yiagens fluviais, nao por um sistema 
de travessias, mas pelos bayous, - rios-mortos ou bra~os de rio. 
de águas quase estagnadas, forma'i;áO característica do Missis
sípi - , que estabeleciam a liga~áo. Havia, entre outras, uma 
comunica<;áo fluvial entre o Arkansas e o White River, por um 
bayou. de treze a quatorze quilómetros de comprimento, cujas 
águas, conforme a esta~ao do ano .e o nível do rio, ora corriam 
para o White River, ora para o Arkansas. Mais ao sul, perto da 
foz, o acesso a Nova Orléans e aos povoados situados a oeste, só 

· podia ser mantido pela via aquática, através dos bayous.946 

As viagens nos caudalosos rios setentrionais, as freqüentes 
travessias por terra e os trechos onde era necessário arrastar o 
~arco, exigiam enormes esfor~os das tripula~óes. Ofereciam, em 
compensa~ao. vastas e ilimitadas possibilidades aos coureurs de 
bois e exploradores, o que se nota muito bem pelo movimento 
f eito pelos sucessores legais, políticos e comerciais dos franceses 

: no Canadá ocidental, isto é, as Companhias inglesas de peles, 
sobretudo a Companhia Noroeste, cujos administradores e sócios 

rei1figten Staaten (New York, 1857) , p. 504-511 . Volney: Tableau du 
Climat et du Sol des Stats-Unis á Amérique (Paris, 1803). 1, 98-99. E. P. 
Fordham! Personal Narrative of Travels . . . and of a Residence in the llli .. 
nois Territory 1817-1818 (Oeveland, O., 1906). p . 108. 

944 . First Explorations of Kentucky (Louisville, Ky, 1898), p. 134. 
Collot: Voyage dans l'Amérique Septentrionale 1Paris. 1826), 1, 251-252. 

.A. T. VolWiler: George Croghan and the Westward Movement 1741-1781 
tCleveland, 1926) , p . 20. 

9't5 . J. Bartram: Observ., loe. cit., p. 52. Washington'a Letter to Ben
jamin Htirri330n, 1784. Old South Leaflets n9 6, p . 5-7; ibid., Leaflet n' 40, 
Manasseh Cutler: Description of Ohio, 1787, p. 1-3. 6. Jefferson. Notes. 
p . 21-24. 

946. Nuttall, p . 65.-66, 107, 110, 119. 126. H. M. Brackenridge: 
View.s of Loui.siana (Pittsburgh, 1814), p. 163-165, 168. An Account of 
l..ouisiana .( Philadelphia, 1803) , p . 5. Olmsted : ]ourneys and &plorations in 
the Cotton Kingdom, 2. edit. (London, 1862), 11, 20, 23, 30-32. 
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quase sempre eram escoceses. Possuímos bons diários de viagem. 
oriundos de seu meio, entre os quais dois dos anos de 1781 e 
1793, que enumeram trinta e seis travessias, de Montreal até a 
entrada do lago Hurao, além de número aproximadamente igual 
de décharges, ou lugares onde os barcos tinham de ser sirgados. 
Continuava .... se assim até o Oeste, embora com menos obstáculos. 
Apesar disso, por meio dessas incomparáveis liga<;oes fluviais, os 
barcos expressos da Companhia Noroeste iam com fabulosa ra
pidez de Montreal as mais distantes feitorias da sociedade no 
Mackenzie, no Lago dos Escravos, forte Chippewyan e outros. 
Atravessando to.do o continente, o barco expresso do pasto si .. 
tuado na foz do rio Colúmbia atingia Montreal em cerca de 
cem dias. 947 

Além de ser propício o terreno, a natureza exuberante supria 
os descobridores e desbravadores de alimentos em abundancia, 
de fácil obten<;ao, tomando .... lhes possível, pelo menos nos pri .. 
meiros tempos e em regióes ainda nao exauridas, atravessar o 
continente sem carregar grande peso de provisoes alimenticias 
nas leves canoas indígenas.948 O castor, animal típico do velho 
Canadá, fornecia, a um tempo, carne e pele, pois habitava em 
enormes bandos todas as regioes recém .... descobertas. As leis 
reguladoras da ca~a. instituidas pelos naturais em favor do castor. 
com o fito de protege .... lo e conservá .... lo, eram desprezadas pelos 
europeus, que, em sua ganancia, se entregavam a ca<;adas deso .... 
nestas. Queriam acumular peles de qualquer modo e em quaJ .... 
quer lugar: todos os métodos lhes serviam. O castor era exter .... 
minado numa zona após outra. Nao se podia mais aproveitar 
economicamente a profusáo de peles. Prosseguiam, entretanto, 
com a vampírica destrui~ao, indo cada vez mais Ionge, até atingir 
um ponto em que as peles se empilhavam em quantidades espan .... 
tosas nos armazéns da Companhia, sem encontrar comprador.949 

Alces, uapitis. cervos da Virgínia, bisóes. ao sul dos grandes lagos, 
sobretudo nas campinas de lllinois, e bois almiscareiros, ao norte. 
existiam em grande número, mas foram todos, no ~ecorrer de 

947 . A . Ross: Fur Hunters. 1, 304. Davidson: T he N orth W est Com
pang (Berkeley, Cal., 1918), p. 211, 219-220. 

948. Hakluyt (Goldsm.), 11, 63, 69, 75. T he N ew Brunswick Maga
z ine, 1 ( St. John 1898) , p . 1'41-142. Kriegstagebuch des Lts. du Roi, M. S. .. 
3-1-1777. Pierre Boucher, p . 125. 143. Charlevoix: Nouv. Fr., V, 250-25.2.. 

949. Charlevoix, loe. cit., V, 130-131. 139-158. La Potherie, IV, 176. 
La Hontan, 11, 163, 164. Parkman: Old Régime, p. 358. Salone, p. 296 a 
299. 
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um século, grandemente reduzidos ou quase exterminados por 
completo pela ganancia do homem branco, ávido de suas peles.950 
O urso castanho também existia em enormes quantidades, nao 
sendo perigosa sua ca~a. Como se multiplicava bem e nao tinha 
inimigos no mundo animal, demorou um pouco mais a ser exter .. 
minado.951 Tao numerosos eram os animais fáceis de ca~ar, e 
tao destruidora a a~ao dos negociantes de peles, que, para citar 
um exemplo, o coureur de bois Chouart des Grosseillers, de uma 
única expedi~áo, nos distantes territórios do lago Superior, até 
entao inexplorados, trouxe peles no valor de duzentas mil liras.952 
Além do Mississípi, os franceses que percorriam as planicies do 
Oeste, do Missouri, do Arkansas, do Canadian e Red River, 
talvez ainda encontrassem mais abundante vida animal do que 
no Leste. Bisoes, cervos, antílopes americanos, ursas, marmotas, 
perus, galinholas e outras aves povoavam a regiáo. Nao cons
tituía problema alimentar permanentemente, só com o produto da 
ca~a. divisóes inteiras de ca~adores, mercadores e soldados.953 
Nas antigas crónicas, muitas vezes se descreve com expressoes 
de admira~áo e espanto a assomhrosa profusáo da ca~a de pena, 
sobretudo da pamba de bando ou avoante, que foi aniquilada 
em massa, sendo boje completamente extinta. Seus bandos, no 
verdadeiro sentido da palavra, ofuscavam o sol e escureciam o 
céu. Sob seu peso, quando desciam a terra, se partiam grossos 
galhos de árvores. Contra elas atiravam com canhoes, investiam 
com gases tóxicos ou cacetes. Essa ca~a de pena fornecia tem ... 
porariamente grandes quantidades de carne a Colonia e aos pastos 
isolados na mata. Considerável parte das provisoes anuais das 
feitorias ou entrepostos de peles na regiáo da baía do Hudson 
consistía de gansos selvagens e aves aquáticas semelhantes. Com 
o come~o da agricultura, porém, o aparecimento dos enormes 

950 . Perrot, p . 62, 99, 126. 199. La Potherie, I. 313. Gravier: Rela
tion ou Toumal, p. 9; matavam-se bisees a tiro, dos barcos, como passa
tempo, sem se importar com a carne ou a pele. Charlevoix, loe. cit., V. 129. 

951 . Gravier, loe. cit., p. 9, 14. Charlevoi:r., loe. cit., V, 169-176. 
Bir~beck : Notes on a Journey in America (London, 1818), p. 128, 147-148. 

952. Perrot, p. 340. O Journal de Croghan em Barly Western Journals 
<Cleveland, O ., 1904), p . 131-133, 140, 143. F. Cooper traz um bom quadro 
do rico e variado cardápio que a selva fornecia a guarni~Ao dos postos 
c9rnerc1a1s avan~ados e dos fortins de fronteira. The Pathfinder, chapt. IX 
(p. 94-95) . 

953. E . James: Account, loe. cit., l. 132-133; 111. 2-4. 10. 11, 68. 
[Rufus B. Sage) : Scenes in the Rockg Mountains etc .. and the Grand Prairies 
(Philadelphia, 1846), p. 186. 195, 204 e pass.; p. 234-236. 
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bandos de aves nos campos de trigo tornava-se, muitas vezes, 
praga catastrófica para o lavrador canadense, que, de boa von
tade, teria desistido de tanta carne. O hispo de Quebec chegou 
mesmo a ordenar preces públicas para que o céu libertasse o País 
da praga.954 

As causas do malogro das tentativas de coloniza~ao por parte 
dos franceses no Brasil, na Guiana ·e na Flórida devem ser pro
curadas, em primeiro lugar, na má sele~ao, no nivel moral inferior 
das pessoas julgadas aptas para planejar e realizar tao impor
tante obra cultural. Excetuados alguns oficiais, religiosos e uns 
poucos elementos melhores, a tropa de Villegaignon compunha-se 
da escória da populac;áo da Franc;a, ajuntada a forc;a, de rebo ... 
talhos, vencidos da vida, e, sobretudo, de gente arrebanhada nas 
cadeias, de criminosos, dos quais, a pedido de Villegaignon e 
segundo disposic;ao do rei, seu vice-almirante livrara os institutos 
correcionais de París e Rouen e aliviara os carrascos. Mais tarde, 
na colonia do Maranhao, a situac;ao também nao foi melhor.955 
As várias tentativas na Guiana revestiram-se do mesmo aspecto: 
já no conjunto de participantes aqueles empreendimentos traziam 
a marca do insucesso. Os relatórios sao inexoráveis em seu julga ... 
mento: caterva de malandros, gente de toda a laia, arrebanhada 
nas ruas, vagabundos, filhos degenerados das classes melhores, 
negociantes falidos, monges f~gidos em trajes civis, tarados, 
.crianc;as, prostitutas. Eis a causa do lamentável malogro: "Deus 
nao .quis dar sua benc;áo onde havia tanta gente que lhe pravo.-· 
cara a vinganc;a" .956 Muito semelhante era a situac;áo nas co.
lonias de Ribaut e Laudonniere, em Port Royal e na Flórida, 
como já mencionamos. Entre toda aquela gente trazida nao havia 
camponeses ou verdadeiros colonos, mas apenas fidalgos aventu-

954 . La Potherie, JI, 80. La Hontan, l. 93-94. Bossu ( 1768) , 1, 128. 
Le Page du Pratz, 11, 129-133. P . Gravier: Relat. ou Journ., p. 13. F . Hall. 
p . 18. Umfreville (1790), p. 38-39. Le Beau. p. 93-94. 

. ?55. A. Heulhard: Villegagnon (Paris, 1897), p. 100-101. Gaffarel : 
Bresrl, p . 171-175, 179, 182, 196; p. 73: interessante disserta~~o sobre colonias 
penais, que Gaffarel aprova e cujo inventor, Ville-gagnon, ele enaltece: " ... cette 
excellente idée, con~ue par un Fran~ais.''· 

. 956 .. Biet (1664), p. 7-9, 19-21: " ... plusieurs ieunes débauchez plus 
propres a filouter qu'a se donner tant soit peu de peine pour le trauail"; uma 
multidlio de mulheres sem moral, da pior laia, que por si só, "par leur 
mauuaise vie, suffisoient pour attirer sur la Colonie la colere de Dieu". Ter
naux-Compans : Notice Historique, p . 39-40, sobre a colonia Poncet de Bre
tigny: " ... a l'exception de quelques officiers ce n'était qu'un rarnassis de 
vagabonds et de . gens sans aveu .. . " 
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reíros e levianos, soldados excluídos das fileiras, marinheiros de
sertores com instintos de pirata, artesaos e negociantes insatis
feitos ou falidos, com algumas famílias, todo o conjunto formando 
uma súcia heterogenea, indisciplinada, sempre pronta a rebeldia.957_ 

Em todos os grupos que partiam para essas tentativas de 
colonizac;ao iam urnas poucas mulheres e mo<;as, a nao ser logo 
no inicio. na primeira frota. Mas as poucas mulheres honestas. 
casadas, e moc;as respeitáveis que logo encontraram marido, eram 
superadas pelos bandos de mulheres de vida livre. Foram estas, 
finalmente, que deram o tom a sociedade. Villegaignon, Cava .. 
leiro da ordem, fiel ao seu juramento, agiu com leis draconianas, 
que previam até pena de morte, contra as relac;oes entre franceses 
e as mulheres dos Tupis dos arredores. Mas os desertores que 
o deixaram aos bandos e os que ficaram na terra, quando ele 
partiu, pensavam de modo diferente. Estabeleceram com as índias 
as ligac;oes amorosas habituais em todas as colonias, povoando 
as selvas com uma multidao de filhos mestic;os.958 "Os fran
ce.ses", afirmou certa vez um dentre eles, "sao maus coloniza .. 
dores: sempre procuram igualar-se aos que os cercam; assim, 
quando vivem entre selvagens e nao conseguem transformá-los 
em franceses, tratam de transformar-se em selvagens". Esta foi 
a sorte de muitos franceses: dos que ficaram para trás: dos da 
colonia de Villegaignon, na ba~a do Rio de Janeiro e da de 
Ravardiere/Razilly, no Maranhao; dos náufragos que deram a. 
costa, por acaso, em qualq'uer parte do Brasil, refugiando-se entre 
os naturais; dos que, na Guiana, foram viver entre os Caraíbas, 
tornando-se sauuages. Aos poucos, seu número foi aumentado, 
acrescido de elementos desgarrados, enquanto perdurava a nave
.ga~ao mercante francesa. Todos se casaram com mulheres na
tivas, várias de urna vez, sobretudo entre os Tamoios e Poti
guares, gerando com elas verdadeiras chusmas de mamelucos, 
que, por sua vez, viviam como Tupis entre Tupis e que, como 
o assegura Soares de Sousa, eram ainda mais bárbaros do que 
os próprios bárbaros canibais. O convívio com Tupis, a suces
siva e completa fusao com eles fez dos franceses que viviam 
entre os Tamoios da baía do Río de Janeiro tao perfeitos indios, 
que chegavam a tomar parte ativa nas festas do matador, onde 
se imolavam os prisioneiros de guerra. O Padre Anchieta nao 

957 . Bancroft: Col., 1, 65. 

958. Léry (1578), p. 80-81. Yves d'~vreux, p. 14-15. He-ulhard, p. 
151-152. Gaffarel: Brésil, p. 244. 
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diz se também compartilhavam do banquete canibal após a festa . 
Para Ferdinand Dénis, porém, é incontestável que alguns nor.
mandos nao recuavam mesmo ante tais extremos, participando 
do festim. Em tudo aquilo, os verdadeiros bárbaros náo foram 
os índios, mas os franceses, segundo a opiniáo de Montaigne.959 

Na história e no caráter, a popula~ao das Antilhas francesas 
é algo diversa da das colonias no Brasil, na Guiana e na . Flórida .. 
Já dissemos em outra passagem que essa popula~áo descendia, 
em suas origens, dos bucaneiros e flibusteiros. Sobreviera o 
declínio e ulterior extinc;ao destes, e a conseqüencia imediata foi 
cessar a afluencia de homens arrojados e ativos da Fran~a. lsso, 
por sua vez, trouxe a paralisac;ao quase completa do desenvolvi
mento das colonias das indias Ocidentais, sobretudo de Sao Do
mingos. Para remediar tao crítica situac;áo, o governador ~va 
disposto a aceitar toda e qualquer categoría de imigrantés, con
tante que lhe trouxessem bra~os para o trabalho. "Devia-se dar 
uma busca nas prisoes e hospitais, catar todos os vagabundos e 
pobres diabos e lhos enviar", escrevia, por volta de 1690, o Go
vernador Du Casse. Propos, também, enviar irlandeses a Sao 
Domingos e autorizar os judeus de Curac;au e Jamaica a estabe-
1ecerem-se em sua Colonia. Foi, na realidade, um mundo bem 
estranho, que, durante os últimos anos do século XVII e a pri
meira metade do século XVIII, comec;ou aos poucos a acumular
se, em nova camada, sobre outro mundo nao menos estranho: o 
sedimento constituido pelos bucaneiros e flibusteiros. Alguns 
desses piratas, transformados em habitants, retomavam ocasional
mente sua antiga profissao. Surgiam entáo, esporadicamente, pe ... 
quenos bandos de bucaneiros, sob o nome de gens de bois ou 
9arrons chasseurs e volontaires, e as colonias pululavam de vaga
bundos, desordeiros e criminosos, que, naquela sociedade, com 
seu nítido cunho de colonia penal, nao gozavam menos prestígio 
do que gente honesta. "De todas as necessidades da Colonia ... 
escrevia o mesmo Governador Du Casse, "nenhuma é mais 
urgente do que a constru~áo de cadeias e o emprego de caree-

.___ ___ _ 
959. Des Allemands par un Fran~ais (Paris, 1846), p . 216. Soares 

de Souza, p. 341-342. Revista Trimensal, 111, 255. Cardim: Do Principio, 
p. 50. Fernández Duro: Disquisiciones, VI, 466. Southey: Hist. Brazü ( 1810), 
1, 135-136. Anchieta, carta de 8-1-1566 a Lainez, em Ann. Bibl. Nac. Río .. 
vol. 11 ( 1877) , p. 92. F. Denis: U ne F ete Brésilienne célébrée a Rouen en 
1550 (París, 1850), p. 11. Claude d'Abbeuille, fol. 13 recto. Terna~..G:>m
pans: Not. Hist., p. 19, 23, 25~26, 31, 55. Barrere: Nouvelle Rclstion de 
la France Equinoxiale ( Paris, 1743) , p. 44. Montaigne: Essais, 1, chap. XXX 
~ édit. Garnier, Paris, 1925) 1, 236. · 
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reiros, pois", acrescentava, "il faut ici tenir aux gens le cordeau 
roide". :asse núcleo original da popula~ao francesa das Antilhas 
foi depois acrescido por engagés, que os ingleses chamavam in
dented servants, alguns protestantes honestos, judeus, presidiários, 
moedeiros falsos, sentenciados, galés, filhos degenerados de boas 
famílias, desertores, maridos desgra~ados, todos com suas taras, 
seu legado de maus costumes, que trouxeram a Colonia. Mal 
haviam aportado, porém, tomado pé, ou, no caso dos engagés, 
servido os tres anos a que eram abrigados por contrato e aspi
rado o hálito da Colonia, enchiam ... se de presun~ao e arrogancia, 
ostentando perante os negros, os Caraíbas ainda existentes, e, 
finalmente, perante todos, a soberbia de que estavam eivados, 
sentindo-se como algo de superior, como classe mais elevada da 
sociedade, espécie de aristocracia colonial. E isso apesar de serem 
os engagés .- ancestrais das melhores familias de crioulos fran ... 
ceses - tratados por seus senhores, durante os anos de servic;o, 
do modo mais degradante, com a máxima brutalidade e dureza, 
sendo vendidos como cavalós ou escravos, rebaixados e humilha ... 
dos. Enfim, o modo pelo qual eram tratados em nada ficava a 
dever aos horrores que Las Casas recrimina em muitos capítulos 
da Brevísima Relación.960 

Ao caráter dos homens correspondia o das mulheres. Os 
bucaneiros e flibusteiros praticamente nao haviam tido entre si 
mulheres brancas, francesas. Entao, ao iniciar ... se a fixa~ao ao 
solo e a verdadeira colonizac;ao, chegaram regularmente, nos 
na vi os. grupos de mulheres catadas nos bairros mal afamados de 
Paris e outras cidades. Nas ilhas, náo tardaram a encontrar 
homens casadouros que, na falta de melhor artigo, se prontifi ... 
cavam a pagar as despesas de viagem, para desposá-las legal
mente. Dessas unióes se originaram os descendentes do núcleo 
primitivo da popula~áo francesa das Antilhas, que, gra~as as livres 
rela~óes entre homens brancas e escravas pretas, recebeu o acrés..
cimo de mais uma camada étnica, de pele escura.961 

960. du Tertre (1667), n. 453 e SS. Exquemelin (1678), p. 7-8, 23. 
30-31. de Vaissiere, p. 49-56; p . 55: em 1700 escrevia M . de Brach, lieute
nant de roi, de S . Domingos: "11 n'y a aucun homme dans cette colonie 
qui ne se croie plus que nous officiers du Roy, quoiqu'ils ne soient pour la 
plupart que des engagés, banqueroutiers ou gens de sae et de corde, galériens 
qui se soot sauvés ici ou y oot esté envoyés, gens saos honoeur et saos 
vertu". 

961. La Fontaine : Oeuvres Completes, édit. Régnier, t . IX, p. 410, citado 
em Salone, p. 114-115 (Carta de La Fontaine de 18-12-1687). "On asistait 
joumellement a Paris et dans les ports, a des départs de repris de justice et 
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A popula<;áo assim composta correspondia o baixo nível moral 
das colonias, onde, sob govemadores, funcionários e oficiais tru
culentos, gananciosos e desonestos, e no meio da mais sórdida 
rusticidade e geral inseguran~a. vivia todo um povo empenhado 
em acumular bens materiais, em ganhar dinheiro por todo e qual
quer meio, menos pelo trabalho pessoal, e que, entregue ao luxo, 
aos gozos sensuais, e ostentando atitudes pomposas e um fausto 
que, na realidade, nao existia, tentava ocultar e esquecer sua 
baixa origem e sua procedencia de cárceres, presídios e bordéis. 962 

A primeira colonia francesa em solo norte-americano, f un-
dada na terceira viagem de Roberval e Cartier, fora planejada 
por Francisco 1 como colonia penal e, no come~o. de fato, nao 
fora outra coisa. Cerca de cinqüenta malfeitores e criminosos 
foram reunidos nos institutos penais da F ran~a. pos tos a ferros, 
levados ao porto e embarcados na flotilha de Roberval. A maioria 
dos participantes da viagem de La Roche também se compunha 
de gentalha reunida nas cadeias.963 Certos laivos de colonia cor ... 
recional, tal como a projetara Francisco I, caracterizavam a Co
lonia Nova Fran~a de Henrique IV e, sobretudo, a Luisiana de 
Luís XIV, desde a sua funda~ao até seus derradeiros días. Desde 
o início, inúmeros maus elementos, perversos, brutais e criminosos, 
chegaram ao Canadá, de permeio com gente honesta e valorosa, 
e aí se introduziram. Ladróes, traidores, libertinos, gente sem fé 
nem moral sao mencionados em grande número; cavalheiros de 
indústria e canalhas, filhos malandros de boas casas apareceram 

de filies de joie, qui étaient destinés au peuplement des Antilles". Ba ráo de 
Wimpffen : Vogage a St.-Domingue pendant le.s années 1788, 1789 et 1790 
(París. 1797) , 1, 108: "On envoya aux premiers habitants de Saiot-Domin
gue des catins de la Salp~triere, des salopes ram~ssées dans la boue, des 
gaupes effrootées doot il est étonnant que les moeurs. aussi dissolues que le 

· langage, ne se soient pas plus perpétuées qu'elles n'ont fait chez leur posté
rité". 

962 . R.elation du V ogage des premieres Ursulines, edit. J. G. Shea. p. 
23. J. de Dampierre: Essai sur les sources de l'histoire des Antilles Fran
~aises (Paris. 1904) , p. 147-148: além de du Tertre sobretudo o Anonymu~ 
de la Grenade : " ... ne soogent plus qu'a joulr grassement, cruellement, en 
hommes pressés et qui se soucient peu du sort de leurs semblables: et parmi 
ces soudards déserteurs, ces notaires tarés, ces ancieos for<;;ats. dont les chefs 
désiraient faire oublier leur origine, s'insinuent des pretres de mauvaise vie 
et d'esprit véoal, et des femmes perdues ramassées daos les bouges et expé
diées la en fourriere". du T ertre, 11, 474-475. Laba t (1722), I , 30-32; V , 
191. 

963. Harrisse: N otes, p . 4. 12, 256-258, 260-264, 270-271. de la 
Ronciere, 111, 315-317. Biggar : Carlier and R oberval, p. 131-132. 212, 228. 
267. 326. 
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na Nova Franc;a para tentar a fortuna que a velha náo mais 
lhes dava. Sempre e por toda parte, a Colonia refletia, de algum 
modo, os aspectos da sociedade da Metrópole. Mas, ao tempo 
<los últimos Valois e Bourbons, náo era boa a imagem refletida.964 
Mesmo na franc;a daquele tempo, fazia-se mau juízo do estado 
moral da Colonia do Canadá, de seus homens e de suas mulheres-. 
Em representac;óes teatrais, biltres deportados e almas turbulentas 
apareciam como tipos característicos da Nova Franc;a nos palcos 
da Metrópole. Na realidade, porém, tal opiniáo, além de errónea, 
.era um insulto. Sem dúvida, entravam no Canadá elementos das 
piores camadas da populac;áo, mas em número relativamente redu
zido. Embora a Colonia, sobretudo entre os anos de 1723 e 
1749, se visse obrigada a tolerar que despejassem em seu terri
tório numerosos deportados, cac;adores furtivos, contrabandistas, 
moedeiros falsos e fidalgos arruinados, esforc;ava-se por zelar 
pela pureza de sua populac;áo, e de fato o conseguia. Vigiava 
'OS exilados e a escória descarregados em seus portes, sabia 
absorve-los _ sem grande dano e incorp.orá-los a sua sociedade. 
Quando os incorrigíveis e refratários • entre as levas escapuliam, 
-ganhavam as selvas, indo viver com os índios e coureurs de boi~, 
a Colonia pelo menos nao os tinha diretamente as portas e 
~vitava os prejuízos que poderiam causar a um povo ordeiro 
ainda em formac;áo. A fronteira, também ali, foi a válvula ele 
escapamento, como tantas vezes seria mais tarde, sobretudo nos 
Estados Unidos ainda em forma~o. Era-o, principalmente, para 
,os fils de famille e libertins, que as selvas absorviam ou na qual 
sucumbiam, ao passo que os outros, entre os quais, de modo geral, 
·náo havia réus de crimes graves, se revelavam acessiveis a in
fluencia do bom espirito da Colonia e de seu clero, podendo ser 
por estes abrangidos. 965 A eles juntou-se a numerosa classe dos 
serviteurs ou engagés - os indented servants da Inglaterra -, 

964. Oeuvres de Champlain, I, 593-594; II, 987, 1151, 1179, 1228. 
1229, 1231, 1249, 1272: "Fran~ais perfides, indignes du nom"· "mesé:hans 
larrons"; "perfide a son Roy et a sa patrie"; 'Tvn de'3 plus perfÍdes traistres 
et meschants qui fust en la bande"; "gens sans foy ni loy"; assassinos. Le 
Tac, p. 135. Journal des Jésuits de 29-6-1646 e 31-10-1646. de Baugy, p. 151 
.a 154, 158, 161, 166, 172, 178. Perrot, p. 131. Michelet: Histoire de France, 
Loe. cit., vols. X, XI e XII; o quadro que M. tra~a da vida na Córte e 
nas camadas sociais superiores ao tempo dos últimos Valois, Henrique IV 
e Luís XIII. mostra um nivel moral muito baixo. Lalanne: Brantome, p. 
194-197. 

965. Salone, p. 114-115, 346-350. Chinard: L'Amérique et le Réve,, 
.P· 275, 277. Kalm: Resa, III. 512. Pierre Boucher, p. 119 .. 
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geralmente laboriosa e útil · a Colonia, da qual, por volta de 1660, 
descendia o maior número dos colonos da Nova Franc;a.966 

A composic;áo, descendencia e origem da populac;áo branca 
foram estabelecidas com razoável seguran<;a e exatidao. Sabemos, 
assim, que a maior percentagem dos imigrantes é originária da 
Normandia, predominando sempre as Provincias costeiras. "A 
estirpe dos f ranco-canadenses foi normanda: oito décimos, pelo 
sangue, nao sao franceses, embora o sejam pela língua e, em 
parte, pelos costumes, mas germanices" ( Louis Hamilton). Aos 
normandos seguem-se os celtas da Bretanha, vindo em seguida 
os picardos e os habitantes das Provincias que se limitavam dire
tamente com os germanicos. A diferen~a entre os franco-cana
denses e os franceses da Europa era enorme; aumentava cada 
vez mais em conseqüencia da grande mestic;agem com ra~as es
curas, que se iniciara vinte anos antes. Os costumes e a língua 
confirmam essa estatística. O falar dos franco-canadenses é, em 
alto grau, normando e norte-frances, com muitas peculiaridades 
idiomáticas normandas.967 Na Acádia, isto é, onde mais tarde 
seriara as Provincias da Nova Escóci?, Nova Brunswick e nas 
ilhas do Príncipe Eduardo, o elemento bretao predominava ligei
ramente, o normando ocupando o segundo plano. Como se clava 
no Canadá, a maior parte da populac;ao provinha das Provincias 
costeiras, o que, também ali, é , em geral, confirmado pelo 
idioma.968 

Ao lado dos homens canadenses figuram as mulheres. Como 
costuma ocorrer po:r toda parte na vida colonial e como nao deve 
causar admirac;áo, considerando-se a imoralidade reinante na 
Metrópole entre quase todas as mulheres e moc;as nas altas rodas, 
ao tempo dos últimos Valois e primeiros Bourbons, foram as 
partes pouco satisf atórias da populac;ao f eminina que vieram para 
a Nova Franc;a.969 Nao há a menor dúvida de que assim foi, 
de que, entre urna ou outra leva chegada nos navios, houve mu-

966. P. Boucher, p. 166. Salone, p. 130, 158. 

967. L. Hamilton: Ursprung der franzosischen Bevolkerung Ganadas 
(Berlin, 1920). p. 22-23, 29-34, 35-54. 67-75. Um excelente trabalho! B. 
Sulte: The Origin of the French Ganadian em Proceed. a. Trans. Roy . 
Canad. Soc. (Montréal, 1905), p. 118. Rivard: Les Dialectes Pran~ais dans 
le Parler Franco-Canadien em Gongres lnternat. d. Américanistes, XVe sess. 
(Québec, 1907), p. 3-20. W . B. Munro : The Seignorial Sgstem in Ganada 
(New York, 1907), p. 9, 10. Maple Leaves (1873) p. 271 e s!'\. 

968. L. Hamilton, p. 54-63, 65-67. 
969. Lalanne: Brantóme, p. 243, 244 . 
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lheres sem virtude nem moral. Muitos o afirmam, e nao apenas 
La Hontan, sempre mal intencionado, sempre exagerando, fazendo 
de histórias desse genero o objeto de suas pilhérias inconvenientes. 
generalizando de modo injurioso e caluniando a mulher cana
dense.970 No início do povoamento, as mulheres eram muito 
menos numerosas do que os homens: eram todas casadas ou acha
vam logo marido, quando vinham solteiras. Essas condi~óes, um 
governo patriarcal e um clero. excelente amparavam a familia e 
mantinham-lhe a pureza e a moral dentro das fazendas e po
voados. Foram depois enviadas ao c ·anadá, em sucessivas levas 
e sob rigorosa vigilancia, umas oitocentas órfás jovens, sadias ·e 
irrepreensíveis, destinadas a serem esposas de colonos, as f üles 
du roí, na maioria oriundas da Normandia, portanto de sangue 
germanico e muito férteis. Eram mo~as camponesas, vigorosas. 
embora náo própriamente bonitas, une marchandise choisie, se
gundo Colbert - enfim, o que havia de mais adequado para 
gerar e criar uma ra~a forte.971 Cumpriram sua missáo e tor
naram-se as ascendentes das valorosas mulheres e mo~s da Co
lonia, das pioneiras que nunca fraquejaram, a alma do lar e da 
familia, em tempo de paz, e, ·durante a guerra, as companheiras 
heróicas, que nunca recuaram na defesa de suas casas. Marie
Madelaine de Vercheres e sua máe sáo tipos dessas mulheres e 
mo~as canadenses.972 Mais tarde, as intermináveis guerras contra 
Iroqueses e ingleses abriram . grandes claros entre os homens, e 
as mulheres atingiram tal superioridade numérica, que havia qua
tro para cada homem. A vida nas fronteiras asselvajou-se . . e, 
quando. por último, o inimigo penetrou no País, ocupando-o, 
houve certo afrouxamento na virtude das mulheres e filhas dos 
habitants. Muitos foram, entáo, os filhos ilegítimos, muitos os 
bastardos criados, sobretudo nos distritos em torno de Montreal. 
ponto de confluencia dos negociantes de peles e coureurs de bois. 
A mulher canadense mostrava muita complacencia para com os 
ingleses que, vencedores, entravam em triunfo. Eram, porém. 

970 . La Hontan, l. 11-13, 74. 77; II, 76, 80. de Baugy. p. 153. Cht
nard: L'Amérique, p . 171. 173, 275, 301-302. 

971 . Boucher, p. 164. Journal des Jésuites de 2-10-1665. Le Beau. l. 
91-92. Charlevoix: Nouv. Fr.. V, 209-210. Oierevilleo, trad. (GOttingen. 
1751) . p. 206-208. 303. Le Moine: Maple Leaves ( 1873), p. 275. Salone. 
p. 159-160. 163-164. Hamilton, p. 27, obs.; p . 41-42. 

972. Charlevoix, loe. cit., V. 183-185. 254. Parkman: Frontenac, p. 
302 a 309. Le Moine, loe. cit., p. 50-53. Revue des Questions Historiques, 62. 
année (Paris, 1934), n9 5, p. 128-134. 
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condi~óes excepcionais, casos isolados, que as guerras e a ocupa
~ao militar sempre trazem consigo. Se houve mo~as do povo ou 
algumas esposas ou viúvas dos habitants que caíram, houve, em 
compensa~áo, o grande número das altivas canadenses, cujo tipo 
P . A. de Gaspé caracterizou em Blanche d'Haberville.973 

Os antigos franco-canadenses, tal como habitaram as mar ... 
gens do Sáo Louren~o. aproximadamente até meados de 1660, e 
tal como se foram exp~ndindo rio acima, no decorrer dos anos, 
a partir da funda<;ao de Quebec, em 1608, constituíam uma popu
Ja~áo de simples lavradores, antes pobre que abastada. senda. ao 
mesmo tempo, ca~adores, pescadores e, muitas vezes, negociantes. 
O s métodos de ca~a destrutiv". generalizados por toda parte, 
nao tardaram a exterminar os animais, o que levou os habitants 
a dedicar-se mais a lavoura, ªº lado da qual, muitas vezes, ainda 
exerciam um oficio qualquer, inclusive as mulheres. Economica
mente. os artesáos eram remediados, e os comerciantes enrique
ciam em pouco tempo. Católicos fervorosos, com a indispensável 
dose da mais crassa supersti~áo própria da época, fiéis ao rei, 
bons soldados, aqueles canadenses formavam como que uma co
lonia militar, sob a severa vigilAncia eclesiástica, lembrando, muitas 
vezes, a disciplina conventual. O clima e os hábitos de vida 
eram árduos e rigorosos, mas sadios, os conceitos de virtude; 
muito austeros e sólidos, as mulheres fecundas. Casavam-se 
cedo. levando ·vida simples, frugal e parcimoniosa. Aumentaram 
grandemente, mesmo sem novas imigra~óes, e muitos, quando n:ao 
tragados pelas guerras indígenas, atingiam idade avan~ada. Sem
pre que nao se bandeavam para as fileiras dos coureurs de bois 
·e voyageurs, os habitants eram, em absoluto contraste com os 
anglo-americanos ao sul da fronteira, de hábitos sedentários, ape.
gados ao solo, patriotas, com entranhado amor ao seu torráo. 
até onde chegava o repicar dos sinos de sua paróquia, onde fi
cavam as sepulturas de seus antepassados. Para o censor e o 
carrasco hem pouco havia a fazer durante os primeiros períodos 
da coloniza~ao da Nova Fran~a. Traziam da Pátria certo tra~o 
de vaidade e a tendencia para fanfarrice e jactancia, bem como 
seus. costumes e trajes. A carapu~a. ou barrete de pon ta ( tµque) 
de hnho, usada pelos habitants, vermelha no distrito de Quebec. 

973. Salone, p. 355-356, .396, 433, 434. Kalm: Resa, 111. 271. 349. J. 
Lambert: Travels through Lower Canada, and the United States of America t Lond~n, 1.810), 1, 289-292. 294 e ss. J. Knox: An Historical Journal of the 

amparns rn North America (London. 1769), 11. 461-462. P. A. de Gaspé: 
Les Anciens Canadiens (Québec, 1863 )·, p . 302-338. 
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azul no de Montreal, tornou-se apanágio seu até há bem pouco 
tempo.974 Bondosos e pacatos entre si, alegres e corteses, eram 
crue1s para com o inimigo. Homens e mulheres sáo mencionados 
como loquazes, maldizentes, desasseados, atormentados pelos pio
lhos, e sempre exalando um tal cheiro de alho, que os estranhos 
tem de tapar o nariz, ao aproximar.-se deles. Por fora, suas 
casas ofereciam aspecto convidativo e risonho, mas a sujeira no 
interior e a praga de percevejos, que náo poupava uma só cabana, 
eram motivos de queixa geral. Conservadores por índole e pela 
influencia da lgreja Católica, ficaram nas suas aldeias e lugarejos 
nas margens do Sáo Lourenc;o, inalterados, vivendo com os cos
tumes, a religiáo e até o aspecto exterior de trezentos anos 
passados.975 1 

Bem outras eram, naturalmente, as condic;óes nas fronteiras, 
ponto de encontro dos maus elementos da Colonia. Aí atuavam 
coureurs de bois e traficantes de aguardente. Aí, oficiais e sol
dados indisciplinados, esquecidos da honra militar, montavam 
guarda, ociosos, tendo todos a disposic;áo mulheres indígenas a 
vontade e de toda a espécie. Em carta de 1700 ao Governador 
Callieres, o Padre Etienne de Carheil, com as mais inflamadas 
palavras, assegurando estar com a consciencia tranqüila por fala! 
a verdade, pintou um quadro desolador da horrível corrupc;áo e 
decadencia moral reinantes, mostrando assim a fronteira da Co
lonia francesa, tal como era na realidade. Ali nas fronteiras, 
só e sempre ali, viviam e agiam os homens que traziam a "cultura" 
européia aos habitantes do Novo Mundo.976 

. Mais ou menos a partir dessa época, comec;ou, porém, a de
cadencia dentro da própria Colonia, por mais que ela parecesse 
progredir, dado o gigantesco aumento de suas terras no interior 
do continente e através da expansáo da nova Colonia de Luisiana. 
A perversáo dos costumes na Pátria, o mau exemplo vindo de 
além-mar, a atmosfera colonial, que tao facilmente contaminava 
as pessoas, apossaram.-se de funcionários e oficiais e fatalmente 

974. Boucher, p. 99, 109, 137, 163. Perrot, p. 23. Le Tac, p. 25-16. 
Charlevoix, loe. cit., V , 117, 257. Kalm: Resa, III. 329, 410, 464: dentro de 
pouco tempo os mercadores viviam em grande opulencia. F. Hall: Trsvels 
in Csnada, and the United Ststes in 1816 snd 1817 (London, 1818), p. 95. 
Gameau, 2• ed., 1, 301. Gaspé, loe. cit., p. 131-385. de Rochemonteix, I. 
201-202. Salone, p. 134 a 136, 169-170, 228, 353-355. 

975. de Baugy, p. 152-154, 158, 178. La Hontan, l. 27. Kalm. Resa. 
111. 319, 462. Knox, 11, 214, 461. Lt. du Roi, junho 1776. 

976. ]e!uit. Rel. a. Allied Docum .• vol. LXV. Doc. CLXXVII. 

• 
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contagiaram também a populac;ao, os bourgeois e habitants. Os 
pronunciamentos acerca das condic;oes morais reinantes na Colo ... 
nia, durante os últimos decenios de sua existencia. sao-lhe desf a-
voráveis. 977 Mas o cerne sadio e vigoroso mostrou, no futuro, 
que o deslize no século XVIII náo fora culpa dos franco-cana-
denses, mas da sua Metrópole, da Franc;a. "Nao foi tao grande 
feito, por parte da F ranc;a, a fundac;áo. num período de cento e 
cinqüenta anos, de urna Colonia de aproximadamente sessenta e 
cinco mil camponeses incultos. incapaz de sustentar-se a si mesma. 
Mas, o fato de esses ses sen ta e cinco mil no C'anadá se tornarem 
dois milhóes, conservarem sua língua, sua crenc;a e seus costumes, 
se expandirem para além de suas fronteiras, e de boje Ontário 
e Manitoba serem bilíngües, e de tudo isso se ter passado sem 
novas imigrac;oes da Pátria e ainda com as tentac;óes, nao só 
por parte dos canadenses de língua inglesa, mas também dos 
Estados Unidos, isso, sim, é uma das maravilhas da História ... 97'iJ 

Os franco-canadenses, expandindo-se rumo ao oeste, ou para 
1á se evadindo, fixaram-se em Detroit, Vincennes, no Wabash, 
em Kaskaskia e no lllinois, junto ao baixo Missouri, na Luisiana 
Ocidental e até os limites do Texas. Levavam, em plena selva 
que os cercava por todos os lados, urna existencia patriarcal, 
idílica, feliz, segundo seu modo de ver, limitada a lavoura estri
tamente necessária, a cac;a e ao comércio de peles, enfim, a vida 
primitiva de gente sem grandes exigencias. Pouquíssimos eram 
abastados, a maioria pobre, mas sem passar privac;oes, experi
mentando todos a sensac;ao de viyer n um paraíso terrestre. Ao 
redor de suas moradas, onde a regiáo ainda era povoada por 
regulares manadas de bisóes, viviam exatamente como os fran-
ceses mestic;os do Red River of the North e do Saskatchewan no 
século XIX, enquanto ali ainda perduravam aqueles animais. 
Todos esses colonos franco.-canadenses do Oeste eram completa .... 
·mente incultos, na maioria analfabetos, bons católicos e devotos, 

9!~ · Elisabeth Charlotte von Orleans: Briefe über die Zustande am 
franzosischen Hofe unter Ludwig XIV (Stuttgart s. a., Franckh). pass. em 
~has as c.ole~é>es na maioria das cartas, p . ex. 1, 136: " ... nichts ist seltener 
~n Frankreich als der christliche Glaube. lch weiss nicht, ob etliche Leute 
1hr Laster noch für Sünde halten, allein für eine Schande wird kein Laster 
mehr gehalten". ( 1699). [Nada é mais raro na Fran~a do que a fé crista. 
~ª.º sei se ainda há quem considere seus vicios um pecado, mas nao há mais 
v1c10 que se considere urna vergonha.] Casgrain : Montcalm et Lévis, p. 214. 
Salooe, p. 290-291. Early Western Journals, I, 120. Diário do Lieutenant du 
Roy 1777. 

978. Hamilton, p. 5-6, 38-40. 
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a sua moda, porém, mais supersticiosos ainda. Mantinham rela
~óes de amizacie e muitas vezes de parentesco com as tribos 
vizinhas, desposando mó<;as indígenas. Os filhos mesti<;os fre
qüentemente recebiam sua educa~o ou se deixavam mesmo 
absorver de todo pela vida selvagem. Se nao gostavam de tra
balho metódico, organizado. em compensa~o apreciavam bastante 
a aguardente. Com sua tendencia para apegar .... se ao passado, 
as antigas tradi<;óes, faltava .... lhes todo e qualquer impulso mais 
elevado, progressista, e o ímpeto civilizador. Quando, por isso. 
se desencadearam sobre eles as ondas dos anglo ... americanos. que, 
sempre em busca do melhor, sempre fugindo ao menos bom, inun
davam tu do o que pudesse compensar um aperf eifoamento ( impro ... 
vement) , nao estavam os f ra_nceses a altura de resistir a avalanéha. 
As pitorescas colonias patriarcais e idílicas f oram levadas de roldáo. 
Na maioria, os colonos recuavam voluntariamente das aldeias e 
f azendas. que se tomaram insuportáveis para eles. Os que fica .... 
vam tinham de adaptar ... se o melhor possível, mas tanto uns como 
os outros, todos, enfim, desapareceram. tragados pela cultura 
anglo .... americana, niveladora e sóbria. 979 

A colonia mais nova da Fran<;a na América do Norte, a Lui
siana, era, em grandes tra~os, filha da Nova Fran~a. pelo menos 
o núcleo da popula~áo. A maior parte de seus melhores com
ponentes consistia de canadenses imigrados, oficiais, habitants, 
voyageurs e coureurs de bois. Entre os demais imigrantes, vin ... 
dos diretamente da Franta, havia urna multidao que, de fato, im
primia a essa possessáo francesa um cunho de colonia penal, que 
a Nova Fran<;a jamais possuíra. Na tropa de La Salle, em sua 
última expedi~ao, composta dos primeiros colonos franceses des ... 
tinados a Luisiana, figuravam malfeitores e a escória catada na 
rua. que. de fato. acabaram por causar a morte de seu desastrado 
chefe. 980 Nos anos de funda~áo e desenvolvimento da Luisiana, 
ao tempo das Companhias privilegiadas, foram enviados. sistema-

979 . Bar/y Western Joumals, p . 150. 152 e pass. Volwiler: Croghan, 
p. 186. History of the Expedition under the Command of Captains Lewis 
and C/ark ( New York. 1904), I. 38-39; ( edit. Thwaites 1904-1905. I. 24). 
Collot, I, 318~319. Volney. II, 381--421. [Edmund T . Flagg : ] The Far West: 
or, a T our beyond the Mountains (New York. 1838), II. 155. 161 a 162. 
Monette: History of the Discovery and Settlement of the Valle.ti of the 
Mississippi (New York. 1846), I. 182 e ss. Fer)and. I. 241. K. Coman: 
Economic Beginnin,qs of the Far West (New York. 1912). l. 91. 92. 

980. Garneau, II, 89. Heirich, p. XXVI: "Ramassés aux portes des 
églises de Rochefort ou 'ils avoient gueusé toute leur vie". 
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ticamente e em grande número, malfeitores e criminosos a Coló ... 
na: impostores, ladróes, vagabundos, mendigos, incendiários, 
contrabandistas, moedeiros falsos, galés, em geral todos os crimi .... 
nosos cujos delitos eram punidos com a galé, degenerados indese
jáveis em casa e cujos crimes constituíam escandalo e desgra~a 
para a familia, de modo geral, como o contam os relatos. des gens 
sans aveu e des pensionnaires de Bicetre. Eram tao numerosos, 
que, entre 1717 e 1720, por exemplo, quase urna quinta parte de 
todas as pessoas enviadas a Luisiana consistía de tais presidiários. 
Mesmo depois de 1730, continuou o transporte de diversas cate ... 
gorias de réus de crimes mais leves. 981 

Nao melhores do que estes homens eram as mulheres que ali 
desembarcavam. Chegavam as levas, enchiam navíos, emigrando 
aos bandos da Fran~a para a Luisiana. Até 1728, as m~as e 
mulheres trazidas na maioria desses transportes eram oriundas ' 
dos hospitais e reformatórios para m~as decaídas de todo o país. 
Ainda continuaram a vir, quando, já por muito tempo, se proibira 
a deporta<;áo dos malfeitores e vagabundos da espécie dos acima 
descritos. Essas mo~as e mulheres deportadas, de reputa<;ao dú ... 
bia ou má, na sua maioria, sempre achavam homens que as que ... 
riam, sem investigar sua& qualidades morais, as vezes até sem as 
ver pessoalmente, embora entre os homens da Colonia, inclusive 
oficiais e funcionários, as indias ( sauvagesses) lhes fizessem forte 
concorrencia. Conta Dumont que, certa vez, deis pretendentes 
q!lase se engalfinharam em Juta séria por causa da última mulher 
que restava de um transporte da cobi~ada mercadoria, recém .... che .. 
gada e esgotada em pouco tempo, "embora essa Helena fósse tudo, 
menos bela, mais parecendo um soldado do regimento da guarda 
do que urna mó~a". Algumas, de tao feias e mal feitas de corpo, 
só dificilmente encontravam procura e ficavam, por assim dizer, 
encalhadas nos armazéns, vendo ... se as autoridades abrigadas a 

. _ 981. ~e.~rich, p. 8-16, 32~38, 47, 259: entre os muitos julgamentos dos 
or~a?S . ~ol~~1a1s franceses sobre os que deviam ser despachados para o 
M~ss1ss1p1: d~s ~oleurs de profession"; "Libertin. filou. emprisionné plusieurs 
fois pour vol ; vagabond filou" ; "vagabond des plus dangereux"; Hchef de 
voleur~ et ~~. s~~lérats"; "libcrtin qui menace de tuer sa mere"; "sodomite des 
plus declares ; furieux vagabond, rodeur de nuit. voleur, joueur et méchant": 

un .abom.inable vivant dans la débauche la plus outrée"; "pour débarasser le 
~ubhcq d un bandit et d'un scélérat de cette espece. il serv1t a prospos de 
1 envoyer a la Louisiane";' "on · ne peut trop cacher aux yeux du publicq 
un ·rnal.heureux de cette espece, il se-rvit a propos de l"envoyer a la Louisiane";· 
etc. Fmalmente, a conclusao sumária: "La Louisiane n'a. semble-t-il. d-autr~ 
fonction. que de servir de lieu d'internement pour tous les mauvais sujets 
de París". 

28 
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alimentá .. las. Outras portavam .. se de modo escandaloso durante 
a viagem, chegando, além disso, "toutes nues, n'ayant ni linges. 
ni hardes, ni beauté". Os colonos .. presidiários da Luisiana e 
os mercadores de peles e coureurs de bois. vindos do ·Cana
dá, náo costumavam perguntar muito pelo passado moral das 
móc;as. Era-lhes, contudo, penoso ouvir da boca dos companhei
ros de viagem histórias acerca do comportamento escandaloso de 
sua futura esposa durante. a travessia. Além disso, queriam ver 
rostas mais ou menos bonitos e esperavam encontrar corpos de 
formas pelo menos aceitáveis; do contrário, diziam sem rodeios, 
prefeririam ficar com as indias. O desregramento entre as mu
lheres da Luisiana assumiu, de fato, tais proporc;óes, que o Con ... 
seil Supérieur da Colonia julgou náo poder mais remediar o nial,. 
_senáo por meios extremos, e revalidou, em 29 de julho de 1727. 
um edito de HE;nrique 11 para a Luisiana, que ordenava as mu ... 
lheres solteiras comunicar as autoridades qualquer indicio de gra..
videz, sob pena de marte para as infratoras. 982 

A populac;áo da Luisiana era, com efeito, bem diversa da do· 
Canadá, vizinha e aparentada, e muito deixava a desejar. Inú
meras qualidades desta faltavam aquela. Entre essas, figuram a 
extraordinária perseveranc;a e energia dos franco-canadenses, com 
razáo tantas vezes elogiadas, sobretudo nos coureurs de · bois e 
nos que tinham sangue indígena nas veias, os quais muito se 
destacaram na descoberta e desbravamento do interior do conti
nente. J á no Canadá, essas qualidades eram atributos de um 
número relativamente reduzido de habitantes, mas na Luisiana 
constituíam raridade. Le Page du Pratz declara expressamente 
que náo gostaria de levar ninguém de lá como companheiro de 
viagem. Todos os relatórios sobre a populac;áo da Luisiana fa
lam na incapacidade e no b'aixo nivel moral dos funcionários ad
ministrativos, na falta de préstimos dos soldados, no ócio, na 
imoralidade, soberbia e vaidade dos crioulos. Tomando-se em 
considerac;áo esses fatos, a qualidade inferior de tantas camadas 
da populac;áo e os grandes obstáculos opostos a colonizac;áo pela. 
natureza, sobretudo pelas enormes inundac;óes que alagavam vas-

982. Dumont: Mém. Histor., 11, 30-31. Bossu (1768), 1, 23. Lettres 
2difiant. et Cur. ( 1819), loe. cit., IV, 240. Friederid em Seler-Festschrift, 
p. 72-73. Gayarré, 1, 99-100, 105, 113: " ... s'il faillait renvoyer toutes les 
femmes de mauvaise vie de ce pays (NB. Louisiana}, il n'en resterait presque 
plus"; p. 121, 181. 189-190, 234. 235. 
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tíssimas áreas em todo o vale do baixo Mississípi, o que causa 
admirac;áo é ter .. se registrado algum progresso na Luisiana, com 
uma tao crítica situac;áo. Certamente, muitos dos colonos, de 
nacionalidade e origem bem conhecidas, devem ter sido de boa 
tempera, competentes e rijos. Ajudaram, além disso, a vencer 
rodas as dificuldades e obstáculos a maravilhosa f ertilidade na
tural da terra, as possibilidades de explorac;áo daquelas ricas re
gióes, abenc;oadas com um clima subtropical. e as curtas e cómodas 
comunicac;óes marítimas com . as Indias Ocidentais, entáo em fran
co progresso. Como vimos, parte apreciável da populac;áo pro
viera de raízes bem pouco sadias, mas, e~ convívio e por meio 
de liga<;óes com a outra parte, desde o inicio honesta e laboriosa, 
teve a ventura e a fórc;a de, evoluindo, tomar.-se a classe respeitá
vel e gentil dos crioulos franceses da Luisiana, a quem - como 
deixa transparecer o Major Stoddard e como, em geral, se sabe 
- as rela<;oes de 1803 em diante com os novos vizinhos e senhores, 
os anglo-americanos, nenhuma vantagem moral trouxeram. 983 

Como já observamos na parte referente as suas colonias tro
picais, os franceses, como na<;áo e como ra<;a, absolutamente náo 
se opunham a unioes com as mulheres indígenas da América, quer 
fossem simples unióes liv_res, quer matrimonios segundo. o código 
frances e católico. Naquele tempo, os conceitos reinantes a esse 
respeito na própria Metrópole eram muito mais brandos e livres 
do que na Alemanha, na Inglaterra e nos países nórdicos. Filhos 
ilegítimos nao desfrutavam de posi<;áo muito inferior a dos legí
timos. Qs bastardos dos reís e grandes de Fran<;a muitas vezes 
ocupavam cargos importantes, e os descendentes mesti<;os franceses 
de um índio tupi trazido a Fran<;a afirmavam com o~gulho que 
seu avo indígena, Essomeric, em sua pátria brasileira, entre os 
naturais, fóra o Rei Arosca ll, filho do Rei Arosca l. Outros 
descendiam de "princesas" indígenas. 984 

Já afirmamos que os aventureiros, os mercadores em longa 
viagem, os piratas e os colonos franceses do ultramar vinham, na 

983. Le Page du Pratz, I, 214-217. Gayarré. 1, 88-89. 103, 109 .. 118, 
119 e pass. Heinrich, p. 42, 171 e ss .• 174 e ss., 184, 250-252. A. Stoddard: 
Sketches, Historical and Desctiptive, of Louisiana ( Philadelphia, 1812), p. 
319-330. Sóbre as mulheres destinadas a América v. ainda Prévost: Manon 
Lescaut. 

984. Elisabeth Charlotte von Orleans, loe. cit., l. 27, 28, 58 e pass. 
Scrits 1 nédits de Saint-Simon, édit. Faugere { Paris, 1880), I, 352-354, 373, 376 
a 377, 398, 416. Ranke: Franz. Gesch., IV (1856), p. 306, 307, 401-402. 
404. d'Avezac: Gonnevil/e, p. 10-11. 50-51. 
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sua grande maioria, da Normandia e Provincias vizinhas, sendo, 
por conseguinte, de origem germanica, donde sua audácia e incJi .... 
nac;áo pela vida do mar. Isso se deu especialmente com os ma .... 
rujos e mercaderes que, durante mais de cem anos, visitaram, em 
grande número, as costas do Brasil. Coro a máxima facilidade 
e prazer estabeleceram relac;óes amorosas com as morenas filhas 
do País e deixaram numerosa prole mestic;a. Naquele tempo, 
podiam .... se ver, nas selvas do Brasil, muitas crianc;as mestic;as, de 
cabelos lauros, descendentes daqueles normandos e de suas mu .... 
Jheres tupinambás ou potiguaras, desposadas segundo os rito~ 

indígenas ou meramente amancebadas. Vestigios dessas unióes 
podem ser encontrados ainda boje nos sertoes da Paraíba e do 
Ceará. 

No C'anadá, desde o inicio, se deu o mesmo, registrando-se 
o concubinato e o casamento com mulheres nativas. Champlain, 
que acreditava no futuro da rac;a americana e no da rac;a mesti<;a 
franco-indígena e via também o futuro de sua Colonia numa liga .... 
c;áo táo íntima entre os dois povos, tentou aproveitar, em sua 
política com os naturais, a inclinac;áo de seus conterraneos, tor
nando-a útil para seus fins. Imaginou poder, por meio desses 
enlaces, afrancesar os indígenas e fundi-los a rac;a conquistadora. 
Reconheceu como legais todos os casamentos entre franceses e 
índias e equiparou aos franceses todo indio que integrasse a sua 
gente, naturalmente quando fosse batizado, e o enlace sacra
mentado na religiáo cristá. Por iniciativa de Talon, ~ mesma 
política na questáo das naturais foi depois seguida pelo governo 
de .Luís XIV, cujo objetivo principal era franciser les sauuages, 
o qual favorecia por todos os meios os casamentos entre franceses 
e indios, chegando até a instituir premios em dinheiro para a 
realizac;;ao de tais enlaces. Mas, na parte leste da Colonia, o 
resultado dessa política foi muito duvidoso: realizaram-se relati
vamente poucos casamentos dessa espécie, de modo que as boas 
famí1ias do Canadá se mantiveram essencialmente isentas de san
~ue indígena, embora, sobretudo na Acádia, através das rela<;oes 
livres e casamentos pelas leis indígenas, penetrasse certa d~se de 
sangue indígena na popula~ao. Também Frontenac defendeu 
vigorosamente a estreita uniáo entre as duas rac;as, na esperan~a 
de francesar os indios. As missóes, porém, tiveram na questáo, 
em parte, atitude retraída, em parte, de recusa, mas estavam sem
pre prontas a aben<;oar os casamentos realizados. Finalmente, 
quando se tratava de fortalecer a influencia francesa, católica, con .... 
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tra a inglesa, protestante, e atrair os naturais, tentaram estimular e 
incentivar unióes entre católicos franceses e moc;as indígenas. 985 

Na populac;áo francesa do Canadá oriental, encontrava .... se, 
pois, pouco sangue indígena, ao passo que na Acádia a dose era 
bem maior. 986 Nas fronteiras com os territórios indígenas, no 
grande Oeste, no Noroeste e Sudoeste, a mancebia, unioes livres 
e casamentos pelas leis indígenas eram prática corrente, consti
tuindo a regra quase sem excec;áo, pois os casamentos realizados 
com a oenc;áo crista nao eram melhores. M ulheres de puro san
gue frances praticamente nao havia naquelas regióes ou só apa
receram mais tarde, quando os habitantes do Oeste constituíam 
urna populac;áo mestic;a. Todas as crianc;as ali nascidas eram 
franceses mestic;os, dos quais urna pequena parte tornava a afluir 
a leste, pelo menos até Montreal. Franceses que compreenderam 
a extensáo do que ali se passava, como Dumont, recomendaram 
tais unioes mestic;as, e estranhos, como, por exemplo, o Capitao 
ingles Morris, reconheceram que, no ponto a que as coisas .. haviam 
chegado no Oeste e no vale do Ohio, a política indígena dos 
casamentos mestic;os era a verdadeira e a ma1s sadia para os 
franceses. 9s7 

Por toda parte aparecem esses "casamentos" dos franco-ca
nadenses com as mulheres da terra, unioes de que resultou a 
populac;ao mesti~a do Oeste canadense, forte, notável, que se 
destacou na gloriosa personalidade de muitos de seus filhos e deu 

985. Capistrano de Abreu: Capitulos, loe. cit., p. 66. R.el. d. Tésuit ., 
1633, p. 281; 1636, p. 1381; 1637, p. 159-160. Charleroix: Nouv. Fr., V , 132. 
Salone, p. 33, 43, 115-116, 192-193, 195, 263-264. Doc. Col. Hist. St. N. Y., 
V. (1855), p. 626. Lorin, p. 66. A opiniao da historiografia francesa sóbre 
esta política indígena e suas conseqüencias para a popula<;áo era dividida: 
ªº passo que, p. ex., Gaffarel a aprova e elogia ( Brésil, p. 207), Michelet a · 
censura com irada veemencia: "Regrettables colonies ou la sociabilité de la 
France adoptait les indigenes et les assimilait. La France épousait J'Amérique. 
au lieu de l' exterminer pour y substituer une Euro pe comme ont fait les 
colons anglais" Histoire de France, XI ( (1857), p. 141) . Michelet nao podia 
imaginar em que grande propor~áo, apenas urna a duas ~era~oes após a 
sua m0rte. "a Africa ia desposar a Fran~a". 

986. Oiário do Lieut du Roi em 29-5-1776. P . Boucher, p. 100; Boucher 
casou com uma ín<lia. La Hontan, II, 31. Coll. de Manuscr. Nouv.-France, 
11. 134. Uma árvore genealógica registrada pelo Abbé Maurault demonstra 
que pelo menos em cinco dos sete ramos da numerosa e cspalhada familia 
Gill circula uma forte dose de sangue abenaqui. Histoire des Abenaquis 
(Québec, 1866), p. 348-377. Church: Philip's War, loe. cit., p. 212. 

987. Dumont, 11, 75-78, 311-312. Th. Morris. em Earlg Western 
Journals, p. 318-319. 



l 

426 GEORG FRIEDERICI 

a popula~áo dos atuais Estados Unidos uma significativa e sadia 
parcela de seu sangue. Essas populac;óes mestic;as encheram o 
Noroeste e o Oeste distante, 988 predominaram no Illinois fran
cés, eram freqüentes na Luisiana, 9s9 cac;avam e negociavam nas 
planícies do Red River e náo faltaram na colonia de La Salle, no 
Texas. 990 Náo é necessário, nem é mais possível, ante a massa 
dos fatos documentados, demonstrar, em casos isolados, como o 
voyageur, o mercador e o coureur de bois, com sua squaw, ou com 
varias, e com toda uma récua de filhos mestic;os, eram figuras 
que raramente faltavam em todas as crónicas de viagem que du
rante cento e cinqüenta anos falam sobre aquelas regióes. To
mando como exemplo os lugares povoados do Illinois, a Colonia 
francesa que mais cedo se deslocara bem para oeste, demonstra
remos em breves palavras as condic;óes reinantes. lllinois tinha 
permanente comunicac;áo com a Nova Franc;a e com a Luisiana e 
estava, além disso, sob rigorosa vigilancia da missáo jesuítica, de 
maneiré\ que seus habitantes eram mais acessíveis as influencias 
civilizadoras do que os voyageurs, mercadores e coureurs de bois, 
espalhados por todo o Leste. A Colonia de Kaskaskia, nas mar
gens do Mississípi, no atual Illinois, compunha-se, desde a sua 
f undac;áo, de coureurs de bois e comerciantes de peles, com mu
lheres indígenas e prole mestic;a, a cujas unióes o Padre Gravier 
deu a bénc;áo da Igreja. A afluencia dos indios das cercanías e 
de franceses e mestic;os foi aumentando o núcleo, e, com éle, foi 
crescendo a populac;áo mestic;a que se formou de modo semelhante 
no W abash, no baixo Missouri, em Prairie du Chien e em outros 
lugares. Entre as máes dos batizandos, no antigo Kaskaskia, na 
maioria indias, ocorrem nomes como Maria Aramipinchicoue. 
Catarina Ekipakinoua, Marta Merounouuetamoucoue e Domitila 
Tehuigouanakigaboucoue, enfim, nomes táo genuinamente indí
genas e esquisitos, que ninguém os podía pronunciar. Os bons 
padres jesuitas, dos quais possuímos registros de batismo datando 
desde 1659, tinham de lanc;ar máo de letras gregas para poder 
escreve-los. Havia também crianc;as mestic;as de escravas indí-

988. Harvard: The French Half-Breeds of the Northwest em Ann. 
Rep. Smithson. lnst., 1879 (Washington, 1880), p. 312. Harmon: Joumal, 
p . 23-24. A.-G. Morice: Dictionnaire Historiqr,te des Canadiens et Métis 
fran~ais de l'Ouest (Quebec/Montréal, 1908). ' 

989. Gavarré, I, 88-89, 103, 109: " ... Chaque gar~on a des sauva-
gesses; les soldats comme les autres sans en excepter les officiers, qui les pré
ferent aux filies, qui viennent de France". 

990. Pages: Voyages. p. 44~ 47. Shea : Discov.. p. 229. Marc de 
Villiers: L'Expédit. de la Salle, p. 183. 
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genas, muitas escravas libertas - pawnees e paducahs - entre 
as quais Domitila Sacatchoucoua. Entre as máes, figuravam 
muitas escravas libertas, inclusive negras, e, em conseqüencia, 
intenso caldeamento de sangue. Se aos fatos citados acrescen
tarmos ainda 9s aspectos a serem descritos no décimo capítulo, 
oferecidos pela populac;áo mesti~a do Oeste, descendente de pais 
anglo-americanos, logo nos ocdrre que as populac;óes do Canadá 
e dos Estados Unidos tem mais sangue indígena do que em geral 
se admite. 991 

Assim, as inten<;óes de Champlain e de Luís XIV tornaram
se, de certo modo~ realidade, em reduzida extensáo, mas com re
sultado bem diverso do que tinham imaginado e planejado. Em 
vez de aproximar a si os indígenas, de os elevar e afrancesar por 
meio dessa mistura de ra~as, eles, os franceses, é que foram 
atraídos pela incultura, desceram ao nivel dos indios, tomaram ... se 
des franfais sauuages, indianizando-se. Caíram em sauvagerie. 
tornaram-se franceses encaribados, no dizer dos espanhóis, ou 
squaw-men e turned indian, segundo a expressáo inglesa. As 
esperan<;as e tentativas de Champlain, Richelieu, Luís XIII e 
Luís XIV de afrancesar ( franciser) os índios do Canadá redunda
ram em completo malogro. Muitos franceses, ao contrário, foram 
indianizados. 992 Quando Lewis e Clark atravessaram o Extremo 
Oeste, estendendo-o mais ainda, encontraram, por toda parte, en
tre as tribos montadas do alto Missouri, coureurs de bois e voya
geurs que viviam como maridos de squaws em suas aldeias. Vi
ram, também, que, entre seus próprios subalternos de origem 
francesa, alguns tomavam mulheres nas aldeias indígenas que a 
expedic;áo tocava ao passar, desertavam e ficavam nas tribos, 
como squaw-men. 993 Todos os franceses instalados nas frontei
ras, em povoados muito distantes, os mateiros que viviam insula
dos nas selvas, facilmente adotavam a língua, os costumes e os 
hábitos dos índios, acreditavam nas charlatanices dos xamás, ves
tiam .. se como os silvícolas, andavam seminus, em souliers a la 
sauvage ( mocassins) , mitasses ( perneiras altas de couro dos ani-

991. P. J. Gravier: Relation 1693-1694 ( 1857). p. 20. 41. 44, 45. 
Heinrlch. p . 22.. Flint: Recollect .• p. 131. E. G . Mason: Pierre Menard 
and Pierre-Menard-Papers (Chicago, 1890; Fergus), p. 50-51. ld., lllinois in the 
Eighteenth Century. Kaskaskia and its Parish Records (Chicago, 1881: 
Fergus), p. 5-15. 

992 . Charlevoix, loe. cit. , 11, 325. Sealsfield: Lebensb., 111, 77-78. 
Brackenridge: Views, p. 202. Kalm: Resa, 111. 369-370, 483. Kohl: KitM:hi
Gami (Bremen, 1859), 1, 54. Gameau, l. 198. Ferland, 1, 207-211. 

993 . Coman: Econ. Beginn., .J, 251, 276; 11, 29. 
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mais da mata) e braguet (tanga). e apareciam pintados e tatuados 
nas tropas de seus aliados vermelhos, ' quando estes atravessavam 
as selvas em expedi<;óes, para assaltar Schenectady e os lugarejos 
fronteiri<;os da Nova Inglaterra. Dizia-se que eles eram piores e 
mais cruéis que os próprios vermelhos ca~adores de . cabe<;as. 994 

O Barao de Saint-C'astin vivia a la sauvage nas selvas da Acádia~ 
o · governador, Conde Frontenac, · brandindo a machadinha · de 
guerra, conduzia, cantando e urtando, a moda indígena, a dan<;a 
guerreira de seus aliados vermelhos, no que era acompanhado por 
seus mais altos oficiais. Anos mais tarde, o Governador Callie
res · executou a mesma cena estranha, romantica e selvagem. 995, 

Mesmo sem contar esses casos extremos ou sensacionais da 
indianiza<;áo dos f raceses, a influencia recíproca das duas ra~as 
no território colonial frances era fatal e muito digna de nota. ·"Ao 
passo que todos os povos do mundo .civilizado váo tomando os 
~dstumes dos franceses", disse Peter Kalm, "eles mesmos vao 
assimilando, na Américá, os hábitos dos indios". 996 Isso nao 
ocórria apenas éom os mercaderes de peles, coureurs de bois e 
voyageurs. nem apenas nas fronteiras, como ainda hoje . se dá nas 
selvas do Brasil e da Bolívia, onde as classes mais pobres dos 
brancas sao fortemente indianizadas. No Canadá, o fenomeno 
atingia, em pro,por<;áo maior ou menor, todas as classes. A ina-
neira de Heródoto, que, nos capítulos XXXV e XXXVI de· seu 
segundo livro, estabelece o coafronto para demonstrar em quantos 
pormenores os antigos egípcios se distinguiam dos outros p·ovos, 
Pere· du Creux tentoú demonstrar as grandes diferen<;as exís~ntes 
entre francesés e índios. Quanto aos franco-canadenses, porém. 
isso só poderia ser aplicado aos primeiros tempos, e aos recém--· 
chegados. As diferenc;as, se as havia, apagávam-se em geral mui..: 
to deptessa. Pelo constante convívio. os canadenses franceses, in.:. 
clusive os gentilshommes e seigneurs, nao tardaram a assimilár 
os modos , de vida, hábitos e idéias indígenas, formados num' 
ambiente ·ainda virgem. Ao passo que na Europa, entre as cama-· 
das cultas da populac;áo, o idioma fran<:es se tornava cada vez mais 
predominante, na Nova Franc;a os naturais jamais falavam fra'nces. 
mas obrigavam os franceses a falar língua indígenél: ou a servir.-se 

994. Relations de la Louisiane et du Fleuve Mississippi em Recueil de 
Voyages au Nord, t. V (Amsterdam, 1720), p. 13-14. Knox: Hist. Journ., , 
l. 337; 11. 32. 259. Mrs. Grant: Memoirs. loe. cit., p. 217. Sagard: Voyage,. 
p . J31. Lafitau, IV. 15. . 

995 · La Hontan.. 11. 30. La PotheTie, 111. 97 ~99. Colden, p. 127 d.28~ 
996. Kalm: Resa, III. 463-464. Bossu (1768), l. 211. 
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de intérpretes. Nas suas colonias tropicais, porém, os franceses 
exerceram sempre absoluta influencia cultural, afrancesadora, na 
populac;ao composta de escravos pretos. lnteressante e curioso era 
observar como os negros franceses. em suas maneiras e atitudes, 
diferiam extraordinariamente de seus irmáos de rac;a, crescidos sob 
senhores ingleses. 997 

Indicamos aqui apenas como atuou a influéncia indígena 
sobre os canadenses, o que nao podemos pormenorizar ne.m de
monstrar em casos individuais. Externamente, a indumentária 
tornara-se em g-rande parte indígena. Nao só nas f ronteiras. 
~oíno dissemos, mas também entre a popula<;ao rural do Canadá 
e da Luisiana, hqmens e mulheres us.avam os Sapatos indígenas: 
( souliers sauvages, mocassins). as mulheres vestiam as saias cur
tas das índias ( ácolan, Petticoats), que 'passava~ um pouco ·além.1 
dos joelhos ÓU mal os atingiam. Muitos homens e, as vezes, ' 
também as mulheres, usavam as perneiras indígenas ( mitasses1 
r¡uestres. guetres, ieggings). Nas ftonteiras, os homens tam-
bém vestiaµi a tanga indígena ( brayer). Náo só · os oficiais e 
tropas pion:eiras canadenses, mas também os oficiais e soldados 
dos regimentes franceses, ao participarem de bátiaas e ca~adas · 
de escalpos através das florestas, usavam as vestimentas indíge .. 
nas: capot court, mita:sses, brayers et souliers de chevreuil. Ü '•' 
Capitao 'de Beaujeu, comandah te dos franceses e indígenas na 'ba
ta·Iha junto ab Mono'ngahéla, estava assim trajado, ao iniciar a 

_ofensiva contra o General Bradock. Os mocassins., que se gasta.-· 
vam relativamente depressa, ~ram fabricados com o couro de um · 
cervo da Virginia (chevreuil, Virgin'ia deer), dando o pe um ani
mal para cinco a seis pares; Um desses e o uros · para f azer san .. 
dálias, nippes. para forrá-las; quando fazia muito frio, e raquetas· 
indígenas perfaziam ó equipamento de campanha dos hábitants; 
voyageurs e soldados do' Canadá. ·Raquetas ( raquett'es) para 
o homem e o trenó indígena ( toboggan, traine sauvage) · para al .. 
guma bagagem e o transporte de feridos eram indispensáveis nas 
grandes opera~óe~ de inverno dos canadenses, durante as gwerras 

997. E. NordenskiOld: Modifications in lndian Culture through lnventions 
and Loans (Goteborg, 1930). p. 130. Franciscus Crevxius: Historiae Cana.-. 
densis. sev Novae~Franciae Libri Decem ( Parisiis, 1664), p. 62~9. [lib. I] . 
Charlevoix, loe. cit .. V, 253~254. Early Western Journals, p. 152. Kalm:· 
Resa, 111. 487. G. Pinckard: Notes on the West lndies (London; 1806). 
l. 383. 

998~ G. Friederici: Gang, p . 275-278. Sagard: Histoite du Cenada (París, 
186~). I. 188, 190; 11, 288. Hennepin: Description de la Louisian~ (París,. 
1683), Append., p. 25-26. Rel .. d. ]€suit., 1634, p. 34. 46~47. La Potherie,. 
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contra indios e ingleses. 998 Igualmente indispensáveis aos cana ... 
<lenses eram os botes dos indígenas: barcos europeus praticamente 
ainda nao existiam em toda a Nova Fran~a: embarca~óes maiores. 
só em número insignificante e exclusivamente destinadas a Jins 
militares. Pode.-se dizer que o "Griffon" de La Salle nao en ... 
controu sucessores. O bote indígena de casca de vidoeiro, porém, 
predomina.va de modo exclusivo por todo o Oeste e, no comércio 
<le peles, era a embarca~áo característica da Colonia. No Sao 
Louren~o. até mais ou menos Trois.-Rivieres, os habitants, pelo me-
nos nos~anos mais recentes da Colonia, empregavam, de preferen ... 
cia, canoas indígenas. Kalm nao encontrou ali uma só embarca~áo 
,de pranchas, de tipo europeu, e apenas uma única canoa de casca. 
As grandes vantagens dos botes de casca de bétula sobre barcos 
-europeus, sua perfeita adapta~áo a natureza circundante e aos 
servi~os que lhes cabiam náo podiam escapar a ninguém. De 
fato, os voyageurs desde logo os preferiram as embarca~óes eu.
ropéias. Mal superados pelos indios, eram tao destros no seu 
manejo, quanto desajeitados, se por acaso se vissem num barco 
de tipo europeu. O comércio britanico de peles, da Companhia 
No roes te, baseado no comércio frances, usava os famosos botes 
M ackinaw grandes e resistentes, que imitavam até na pintura as 
canoas indígenas de casca de bétula. Havia dois tamanhos: de 
La Chine .até a saída oeste do lago Superior, em Grand Portage. 
empregavam-se os grandes barcos tipo M ontreal ou Ottawa, cuja 
caoacidade ia até cinco toneladas, e de G'ran Portage ou Fort 
William para oeste e noroeste, os barros do norte, com urna capa ... 
cidade de uma tonelada e meia. 999 

Muitos voyageuirs e habitants tatuavam-se a moda indígena 
e fumavam tabaco em cachimbos iguais aos dos índios. O milho 
'Onde quer que ainda crescia, era cultivado a maneira indígena e. 
na maioria das vezes, também consumido assim, como sagamité. 
Aprend~ram dos selvagens o preparo das abóboras, mas náo o 
método de obten~áo do a~úcar de oordo, que os índios apenas 
sabiam extrair na forma de seiva doce, fazendo talbos nas árvores, 
tendo os franceses. pelo fim do século XVII. passado a ferver e· 

l. '40. La Hontan, 1, 84-95. Knox, 1, 81. 220. Belkrap: The Historg of New
Hampshire (Dove-r. N. H., 1812). 11, 196, 199. Kalm: Re!& 111, 282-283. 
304-305, 398, 479, 486, 487. Brackenrid~e: Views, p. 137. Lambert. I, 93--94. 
Gaspé: Le!J Anciens Canadiens. p. 399. 

999 · Rel. d. Jésuit.. 1636, p. 621. Ross: Fur Hunters, 11, 203, 241. 
Kohl: Reisen im Nordwesten. p. 373. Adventures and Recollections of Colo
.ne! Landmann, late of the Corps of Royal Engineers ( London, 1852), l. 
303-306. Kalm: Resa, 111, 247-248, 468. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AMiRICA PELOS EUROPEUS 431 

evaporar o sumo, produzindo a~úcar sólido. Mas o quadro ame ... 
no e risonho. tantas vezes descrito, do entalhe dos oordos e. em 
caso de necessidade, também das bétulas, para extra~áo da seiva, 
é autenticamente indígena e completa, juntamente com tantos outros 
pormenores, a firme impressao de que as colonias da Fran~a na 
América do Norte, sobretudo o Canadá e a Acádia, apresentavam 
nítida característica indígena. 1000 

Como por toda parte da América onde europeus e seus des.
cendentes• entraram em contato mais íntimo com a populac;ao na ... 
tiva, a influencia dos franceses sobre indios foi muito má. embora, 
de modo geral. nao tao nefasta como a dos anglo ... americanos e 
ingleses sobre os aborígenes de seus territórios. Todos os cro
nistas judiciosos e honestos da época sao unanimes em afirmar 
que os indios eram moralmente tanto melhores e tanto mais ele
vados como homens, quanto menos haviam entrado em contato 
com os franceses. Até os missionários. que, por todas as partes 
do globo por onde andaram, quase sem exce~áo, encaravam e 
julgavam as coisas e os indígenas de um ponto de vista unilateral. 
de modo mesquinbo, estreito e muitas vezes rancoroso. freqüen ... 
temente inclinados a pintar a vida dos gentios nas mais negras 
cores, para depois poderem alardear o quanto tao maus selvagens 
se tornaram bons cristaos - até os missionários da missáo cana .. 
dense tiveram de admitir que, com a doutrina crista, entra.va tam
hém no País a maldic;ao de Deus. 1001 

Sem dúvida, os índios das Américas foram inimigos brutais, 
cruéis, perigosos e temidos. Seu paganismo. sua religiao e seus 
costumes xamanistas eram um horror para a missáo. Mas, p·or 
outro lado, eram os melhores amigos, fiéis e merecedores de con ... 
fianc;a no comércio e nos seus tratados, sóbrios, amorosos e cari ... 

1.000. La Potherie. 111. 43. Kalm. loe. cit.. 111. 443-444. 475. 499: 
Kalm publicou em 1751 um extenso trabalho sobre a produ~áo de a(úcar 
de bórdo. Boucher, p. 134. Bossu (1768), 1, 216-217. Brissot (Warville): 
Nouveau Vogage dans les ~tats-Unis de l'Amérique Septentrionale (Paris. 
1791 ) , 11, f:IJ-67. F. A. Michaux: Voyage a r ouest des Monts Alleghanie!J. 
etc. (Paris, An Xll-1804), p. 117. Ross Cox. l. 248. 

1.001. Relat. lnédit. Nouv.-France, 1, 358. Perrin du Lac: Vogage 
dans les Deux Louisianes, et chez les Nations sauvfJges du Missouri, ... en 
1801. 1802 et 1803 (Lyon. 1805)'. p. 264 : "L'on peut regarder comme regle 
certaine, que moins les lndiens ont eu de communications avec les peuples 
policés, plus ils sont bons, généreux et bienfaisans a leur égard". Bressany, 
p. 167: "Les fléaux de Dieu entrerent dans ce pays avec la foy ... " Sa
gard: Histoire. 111. 708: "O Oieu, i'ay tousiour peur que nos malices auec 
oos delices y passent aussi tost que la fov". 
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tativos entre si. Em toda a América, ao norte do rio Grande 
desconheciam-se bebidas alcoólicas. Em geral, nao ocorriam cri
mes entre eles; eram educados pelos pais e caciques para a ordem 
e a virtude, sem o emprego de rigorosos castigos corporais ou 
que tirassem a liberdade, e viviam em severa obediencia ao seu 
próprio código moral, que, embora nao fóssem cristao-europeu, 
absolutamente nao era mau. O primeiro contato com a civiliza
<;ao ocidental e as primeiras i~éias impressivas e duradouras a 
seu respéito foram trazidas aos indios pela popula<;ao ~ronteiri<;a 
- sentinela avan<;ada da onda de civiliza<;ao crista que vinha 
vindo - , pelos portadores dos aspectos sombrios de urna cultura 
que neles se 4avia transformado em incultura, e cujo caráter já. 
foi minuciosamente descrito em passagens anteriores. Seus an
seios e aspira<;óes eram materiais e profanos: buscavam unica
mente lucros e gozos, entregando-se ao roubo, quando nao os 
podiam alcan<;ar de outro modo. Logravam os indios nas transa-. , 
<;oes de peles, assaltavam suas aldeias a noite, iam de cabana em 
cabana seduzindo suas mulheres e filhas ou compravam o favor 
destas por um pre<;o vil pago aos homens. Sua volúpia desen
freada, sua falta de decencia, sua insinceridade e desonestidade .. 
as moléstias que arrastaram consigo e a aguardente que introdu
ziram, tudo atuava de modo dissolvente e devastador. 1002 A 
antiga cultura dos indígenas foi completamente solapada, seu có
digo moral abalado; o que . havia neles de bom foi sufocado e 
substituído pela incultura tomada de empréstimo aos pioneiros. 
T ribos que, ab entrarem no ambito de nossa história, aparecem 
como comunidades respeitáveis e, a sua maneira, de elevado nivel 
moral, degeneraram e perderam-se por completo; os Dacotas, para 
<:itar um só exemplo, cujo bom caráter, coletivo' e individual, antes 
do contato com os franceses, é elogiado muitas vezes, transfor
maram-se nos mal afamados Sioux do Extremo Oeste, dos quais 
a história da fronteira no século XIX conta fatos horripilantes.1003 

Mais urna vez devemos apontar o grave erro, táo freqüente, 
quase generalizado, no julgamento dos índios e de sua atua<;ao 

1.002. Boucher, 11, p. 148, 153-154. Perrot, p. 226, 312. La Hontar •. 
U, 125-126, 142, 220-222. Gayarré, 1, 85. 118. 119. Yves d'~vreux, p. 75. 

l. 003. Perrot, p. 233-235. [Nicolas] Denys: Description géographique 
et historique des costes de r Amérique Septentrionale. avec r histoire naturelle 
du país ( Paris 1672), contém um excelente capitulo sobre essa trágica e 
fatal transforma~áo das tribos indígenas do Canadá na atmosf era venenosa 
e sem cultura das regióes ffonteiri~as francesas; p. 393-477: "L::a, différen~~ 
qu'il y a entre les coustumes anciennes des Sauvages et · celles da present · 

' 
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na História, o qual mostra seu caráter por um prisma completa
mente falso. Cronistas e observadores, em geral competentes e 
honestos, mas que só conheceram indios decaídos e corruptos 
pelo contato com a civiliza<;ao européia, nada sabendo acerca do 
verdadeiro estado de coisas ao tempo das descobertas, nem da 
decadencia entao iniciada, nem da crítica histórica, deixaram, com 
demasiada freqüencia, de incluir em seu juízo a influencia des
moralizadora de nossa cultura, cometeram o grave equívoco - e 
o o cometem ainda hoje - de julgar os índios ainda virgens do 
passado pelos remanescentes degenerados que eles mesmos che
garam a ver, unicos selvagens que conhecem. l004 

Deve mencionar-se ainda a introdu<;ao do alcoolismo pelos 
franceses entre os índios de seus territórios, que até entáo nao 
conheciam nenhuma espécie de bebida inebriante. Trouxeram
lhes a aguardente em enormes quantidades e deram-lhes o exemplo, 
com o uso da cacha<;a. O vicio da bebida entre os voyageurs 
franceses assumia propor<;óes indescritíveis, sobretudo ao come
<;arem e ao terminarem suas longas viagens, e aparece, bem como 
a embriaguez dos habitants. descrito com todas as minúcias nas 
crónicas antigas e modernas. 1oos Através de toda a história da 
época das descobertas e da coloniza<;áo, depara-se-nos o quadro 
entristecedor de europeus ensinando o uso das bebidas embria
gadoras aos primeiros indígenas que encontravam. Os exemplos 
sao quase táo numerosos como as próprias viagens. Grijalba deu 
vinho espanhol aos índios tabascos, que logo demonstraram sua 
predile<;ao por bebidas fortes. Como já observou Argensola, 
ele levou os indios, em toda a América, ao uso ilimitado da aguar ... 
dente e a embriaguez desenfreada. Quando Henry Hudson s~
biu o rio que hoje 'temo seu nome, saudou os habitantes ribeirinhos, 
oferecendo-lhes aguardente. Os Peregrinos ingleses deram ca
chac;a aos primeiros indígenas que encontraram. Na fundac;ao 
da Colonia da Virginia, surge exatamente o mesmo quadro la
mentável. Os tasmanianos foram saudades pelos franceses com 
a água de fogo. Nas ilhas do Pacífico, os mais eficientes for
necedores de rum e mosquetes eram os anglo-americanos dos 
Estados Unidos, que, nessa missao cultural, encontravam ampla 

1.004. V. entre muitos outros o excelente Audubon: R. Buchanan: Life 
and Adventures of Audubon. The N aturalist ( London. r 1924]. Dent). p. 324. 

1.005. Como exemplos: Brackenridge: Views, p. 201. La~.bert: 
Travels, I. 160-161. Gaspé, /oc. cit., p. 385 e pass. no livro todo. As ~u
teilles de l'eau-de-vie" acompanham o leitor a cada passo através ?esse 
romance cheio de vida. figurando também como remP.dio indispensável 1unto 
ao Jeito da parturiente canadense. · 
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ajuda por parte dos presidiários ingleses fugidos da Austrália. 
para, como vanguardeiros da civilizac;ao européia que se aproxi ... 
mava, contaminar e envenenar ésse encantador arquipélago re
cém..-descoberto. 1006 

A aguardente, que os Algonquinos do Baixo...Canadá chama ... 
vam le capot du diable - os Caraíbas das ilhas tinham batizado 
o veneno de brusle..-ventre - era o meio indispensável aos comer
ciantes de peles para atingirem seus fins. Com cachac;a, de fato. 
tudo se comprava na Nova Franc;a; obtinha .. se o que se queria em 
troca de aguardente. Quando nao era possível conseguir os mais 
indispensáveis alimentos por pre~o algum, um barrilete de cachac;a 
tinha sempre o mágico poder de arranjá ... Jos em grande quanti
dade, num -abrir e fechar de olhos. Cavelier de La Salle, comer .. 
ciante de peles e coureur de' bois de grande envergadura, já fizera 
suas experiencias nesse sentido. No comércio, os índios eram 
sistematicamente engodados com aguardente, embriagados, em 
seguida logrados, quando nao assassinados e roubados. A nao 
ser os religiosos, quase toda a Colonia partilhava, de um modo 
ou de outro, do comércio de peles e de aguardente. Os habitants 
de Trois ... Rivieres e Montreal, os seigneurs~ os soldados e funcio-
nários franceses, até mesmo o Govemador de Montreal e da Acá.
día, Fran~ois Marie Perrot, e o Govemador ... Geral Frontenac. 
todos tomavqm parte. 1001 Na concorrencia no comércio de pe-
les - inicialmente, franceses contra ingleses, depois, a Compa ... 
nhia Noroeste contra a Companhia da Baía de Hudson, e, em 
geral, todas as empresas urnas contra as outras - considerava.-se 
o rum a isca mais eficiente, o maior f ator de sucesso no mercado 
de peles, e nao se podia mais por termo a táo torpe método co
mercial, funesto e degradante tanto para o comprador, como para 
o vendedor, enquanto o concorrente nao o fizesse. O primeiro 
a faze ... Io veria fatalmente os indios ca~adores de peles, sedentes 
por cacha~a. cair nos bra~os -do competidor. A concorrencia nas 

1 . 006. Leonardo de Argensola: Primera Parte de los Anales de Ara
gon (<;arago<;a, 1630), p. 573. Coll. N. Y. Hist. Soc .. vol. 1 ( 1811 ). p. 35. 
140. The Storg of the Pilgrim Fathers, ed. Arber (London, 1897), p. 451. 
456. 457. Smith: W orles, p . XL V. XL VII-XL VIII. Labillardiere: Relation 
du Vogage a la R.echerche de La Pérouse ( Paris, An VIII), 11. 34-35. S. 
Dibble: A Historg of the Sandwich Islands (Honolulu, T. H., 1909). p. 37. 
105-106. Mariner: An Account of the Natives of the Tonga lslands (London. 
1827), I, 72-73. 

1.007. Cuoq: Lexique de la Langue Algonquine (Montréal, 1886). 
p. 147. du Tertre (1667), II, 359. Shea: Discov .• p. 162. Perrot, p. 117. 
118, 253-256. Gameau, 2. édit., l. 357 -359: 11, 147. 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CONQUISTA DA AM:filUCA PELOS EUROPEUS 43S 

duas modalidades da fé crista teve em alguns pontos resultados 
semelhantes. ioos Embora os selvagens conhecessem perfeitamen-
te o maldito efeito do álcool, f altava ... lhes por completo a for~a 
moral de combate--lo. Os caciques sabiam de tudo isso, conhe-
ciam as conseqüencias desastrosas e aviltantes dessa dádiva da 
cultura que o homem branco tirava da sua boceta de Pandera e 
lan~ava entre eles. E conheciam .. se também a si próprios. Sa .. 
biam que a aguardente rebaixava seu povo ao nivel de animais, 
fazendo-o cair, a ponto de homens oferecerem suas mulheres aos
brancos por uma noite, em troca de pequena por<;áo de rum, e
deixando--o incapaz de qualquer disciplina e ordem tradicional. 
O álcool subtraía os jovens a influencia dos caciques, que sempre,, 
mas em váo, pediram como especial favor aos governadores. co
mandantes ou capitaes impedissem a entrada da água de fogo em 
suas aldeias e entre sua gente. 1009 As descri<;óes dos lamentá
veis estragos. das devastadoras conseqüencias da aguardente entre 
os índios, da louca embriaguez a que homens e mÚlheres se entre .. 
gavam, das monstruosidades e do grau de baixeza de que entáo, 
eram capazes; os quadros e narrativas das cenas devassas e efe ... 
tivamente horríveis nas aldeias, nas quais os missionários julgavam· 
ver o inferno, com satanás e todos os demonios a salta, devem
ser lides por aqueles que querem fazer urna idéia exata das con.
seqüéncias do contato entre a Europa e a antiga América. 1010-

0 clero. cuja atividade missionária em tais condi<;óes naturalmente 
era inf rutíf era e nula, tomo u posi<;áo a favor dos índios e contra 
o comércio da aguardente. Travou-se renhido' debate entre o 
Governador d'Avaugour e os colonos de um lado, e o Bispo Lavar 
e os missionários do outro, no qual a vitória temporária do hispo 
foi. apesar de tudo, baldada no fim. A paixáo dos indios, a 
vantagem dos colonos, a participa<;áo de altos oficiais e funcio-

1 nários no sórdido comércio, o dinheiro e os subterfúgios dos co .. 
merciantes de peles tornaram todas as medidas proibitivas nulas-

1.008. La Potherie, 11, 201, 205. Doc. Col. Hist. St. N. Y ., 111, 462-463;
IX, 308. Sc-hoolcraft: Pers. Mem.., p. 326-327, 336. Lorin, p. 430-431. 

. 1. 009. La Potherie, IV, 204, 258, 259. Perrot, p. 330. R.el. d. Jésuit., 
1636, p. 55-56. Bossu (1768), l. 137. 225-226. Friederici: lndianer und' 
Anglo--Amerik., p. 22-23. 

1.010. R.el. d. Jésuit., 1632, p. 9-10: 1633, p. 32. Coll. Manuscr. Nouv.-
Prance, 1, 541-551. La Potherie, 1, 344-345. La Hontan, 11, 147. Charlevoix. 
loe. cit., V. 164-165, 208-209. Faillon, 111, 29. R.evue áEthnographie. VI 
( 1887), p. 322: O. Ordinaire: " ... Ja ou la civilisation apparait sans ses: 
gendarmes. elle est pire que la barbarie". 
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e ineficientes. 1011 J;: verdade que continuaram as ordonnances 
.contra o comércio com a eau-de-vie. Os Governadores Courcel
les, em 1667, e De la Barre, em 1683, entre outros, as expediram 
sob ameac;as de severas punic;óes contra os infratores. Essas or
dens nao visavam unicamente a protec;ao aos naturais, dos quais 
se necessitava, mas eram muito especialmente golpes assestados 
contra os coureurs de bois, aos quais se quería tirar a base do 
comércio. Esperava-se, assim, fazer desses vagabundos e fli
busteiros em terra firme - pois nao eram outra coisa - culti .. 
vadores do solo e gente de hábitos sedentários. Mas, nos dois 
s entidos, essas tentativas estavam condenadas ao malogro. O 
próprio Talen, o grande Intendente do Canadá. e todos os seus 
sucessores em cargos de autoridade nao podiam decidir-se a en
trar em campo contra o comércio da aguardente, temendo preju
dicar o mercado f rances de peles, centro nervoso da Colonia, pois 
fariam os indios, ávidos por aguardente, cair com todas as suas 
peles na unha dos ingleses, que nao tinham tais escrúpulos e nao 
regateavam a cachac;a. 1012 Pois, na contenda, a energia e a 
influencia dos rnissionários, pelo menos, tinham conseguido que 
os franceses mantivessem certa ordem nas transa<;óes da bebida, 
em todo caso mais do que os vizinhos britanicos. lot3 

A venda de aguardente constituía apenas parte do comércio 
canadense, que, corno já observamos, desde o inicio dominava a 
Nova Franc;a em prejuízo da lavoura e, por conseguinte, de toda 
a Colonia, dando-lhe o cunho de colonia comercial. A pesca do 
bacalhau e a ca<;a a baleia, indústria sempre em máos dos euro
peus, matanc;a de focas e pesca de delf ins para obtenc;ao de óleo, 
sempre muito lucrativas para os canadenses durante toda a época 
colonial, atraíram, a partir de 1549, normandos e bretóes ao es ... 
tuário do Sao Lourenc;o e ao comércio de peles. 1014 Havia tam
bém comércio de madeiras, embora fraco, mas o de peles, daquela 
época em diante jamais interrompido, ocupava toda a vida da 
Colonia, a partir dos primeiros tempos após a fundac;áo de Quebec, 
sob a Compagnie des Cent Associés e contra as tendencias e a 
vontade de Champlain e dos monges recoletos. Continuou a de-

1 .011 . Boucher, p. 148, 154. Le T ac, p. 187-188. Rel. l nédit. de la 
N ouv.-France, 1, p. XXI. Gameau, 1, 141 .. 144. de Rochemonteix, 11, 314 .. 325. 

1.012 . Coll. de Manuscrits, l. 186. 187. de Baugy, p. 166. 173-174. 
La Potherie, 1, 366. Salone, p. 257. 

1.013. Early Western fournals, p. 319. Stone: W. fohnson, 11. 446. 
S alone. p. 395. 

1.014. Oeuvres de Champlain, p . 355, 374. Gameau (2.), II. 147 e ss. 
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sempenhar seu papel, apesar de julgadores circunspectos e pre
videntes, como Champlain e' Pere Le Jeune, seIJ?.pre terem sali
entado a importancia vital da agricultura para o povoamento. As 
.grandes companhias de peles nao se limitavam a dedicar-se exclu
.sivamente ao seu comércio, desprezando tudo o mais. Em seu 
rnesquinho espirito de mercaderes, procuravarn até evitar que a 
t erra fosse povoada e cultivada e que a missao aparecesse por lá. 
Ante o comércio de peles tudo recuava, a c ·olonia praticamente 
vivia dele e só dele se compunha. 101s Os coureurs de bois lanc;a .. 
vam-se a ele e o levavam para além das fronteiras, as selvas oci
dentais do continente, despovoando assim a Colonia. Surgiram 
as invejas comerciais e vilezas de toda espécie entre os próprios 
franceses, dando lugar a desordens e tumultos, que, na Acádia, 
degenerararn em verdadeira guerra civil e, no inicio, impediram 
toda e qualquer tentativa de fundar urna colonia agrícola. As 
·guerras indígenas e as viagens de reconhecimento de Champlain, 
além de condizerem com suas tendencias pessoais, foram itnica
·mente empreendidas para comprar a boa vontade e o mercado 
de peles dos indios para a sua companhia; ele mesmo o afirma. 1016 

A maioria dos funcionários, a partir dos mais elevados, os oficiais 
do rei, o clero, os seigneurs e as primeiras famílias do País viam 
na cac;a e no comércio de peles sua ocupa~ao principal. Enco
ra javam ou empregavam na mesma profissao os soldados e os 
jovens ~oh suas ordens, cabendo..-lhe-s. naturalmente, qrande parte 
do produto: achavam-se também entre os especuladores e con
t rabandistas em artigos para fumar. Atrás de ,todo e qualquer 
·empreendimento estava a cupidez; os funcionários e oficiais. até 
·os rnais elevados. eram chefes de empresas e mercadores as ex
oensas do Estado. Na Luisiana, clava-se coisa muito semelhan .. 
·t e. 1º17 Para os franceses, o Canadá e a Acádia eram o Peru; 
t=\S peles, o ouro e a orata que os conquistadores procuravam na 
América. 1018 Os índios só lhes interessavam como elemento ah-

----
1·015 . Roch€'111onteix. l. 133. 163. Oeuvres de Champlain, l. 593-594. 

La Hontan, I. 346. Garneau (2.), 11, 64. 134. 139. 
1.0 16 . Champlain. loe. cit., l. 415, 416. 439. Garneau (2. ), l. 65. 147-

149. 151 a 153. 

1 · 01 7 · . de Baugy, p. 155, 188. La Hontan. l . 26-29. 70-71. 83: 11. 29. 
·Garneau (2.). l. 337. 357-359: 11. 11, 79, 127. 139. 140. 158-159. 199. 200. 
Salone, p. 234, 250, 252-254. 390-391. Bossu (1768), 11. 9. 

1.018. La Potherie, 11, 86: " . .. c'étoit un Perou pour eux". Oviedo o 
'reconheceu bem cedo, ao exclamar, queixando-se da desenfreada e vil cobi~a 
dos europeus na América : "¡Oh maldito oro!; ¡ oh thessoros é ganancias de 
tanto peligro! ¡oh martas ~ebellinas !" Hist. Gen. 111. 596. 

:29 
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solutamente indispensável no comércio de peles, que lhes absorvia 
a quase todos a vida, as fórc;as e o trabalho. Fora disso, a sorte 
e 0 bem-estar dos indígenas eram-lhes indiferentes, nem queriam 
saber de sua religiáo, salvo os missionários. Na grande maioria 
nem desejavam a catequese e a conversáo dos índios. Descu~
davam até de explorar as conhecidas jazidas de cobre do Canada, 
bem localizadas, ricas e de fácil minerac;áo, a tal ponto viviam 
absorvidos por seu comércio de peles. 1º19 A enorme importancia 
do comércio de peles para o Canadá, a Acádia e grandes regioes 
da Luisiana, que nao pode ser demais encarecida, nos aparece a 
cada passo, através de inúmeras pequenas ocorrenicas. Quando 
F rontenac liberou as imensas quantidades de peles empilhadas 
no Oeste, cuja venda se achava interditada, salvando assim o 
comércio, foi aclamado pere du peuple, e o aniquilamento do 
comércio frances de peles, no qual se alicerc;ava a Colonia do 
Canadá, talvez contribuísse mais do que tudo, para, finalmente,. 
abrigar os franceses a deixar o País. 1020 

No comec;o, até por volta de 1660, os mercaderes e colonos 
esperavam em Tadoussac, inicialmente, também em Quebec e 
Trois-Rivieres, pela visita dos indios que traziam as peles a cidade. 
Após a queda dos dois mercados, em conseqüencia do desapare .. 
cimento da cac;a e extinc;áo dos indígenas em sua hinterlandia, o 
ponto de confluencia foi sobretudo Montreal. As grandes feiras 
em frente a cerca de estacadas desta localidade, com seus varia .. 
dos aspectos da vida indígena e colonial, os tipos altivos e insó,.. 
litos vindos de regioes ocidentais ainda pouco conhecidas, o fala
tório dos· franceses empenhados em pechinchas e barganhas, no 
negócio de trocas, que os Huronianos achavam ocupac;áo femi,.. 
nina, as cenas degradantes e corruptas da sórdida cupidez e da 
ganancia européias devem ter sido algo como a grande sensa~o 
do Canadá. 1021 O comércio com os indios era de tracas, sem 
dinheiro. Os franceses levavam ao mercado armas de fogo, mu
nic;áo, machados, facas, panelas, arame de latáo e farpado, cob~r .. 
tores, tecidos vermelhos e azuis para saias ( petits jupons: petti
coats), pemeiras para homens ( mitasses: leggings) , tintas para 
pintar, pérolas de vidro, espelhos, tabaco, lentes para acender 
cachimbo, jamais faltando o artigo da mais poderosa fórc;a aqu1-

1.019. Sagard: Grand Voyage, p. 236. 

1.020. La Potherie, ItI. 176. 185; IV. 271. 

. 1 

1.021. Sagard, loe. cit., p. 129-130. La Potherie. l. 364-365. Le Beau. 
I. 86-90. Salone, p. 213-214. 
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sitiva, a aguardente, embora mercadoria proibida. 1022 Em traca, 
os indios forneciam peles, o produto de sua cac;a, sobretudo peles 
de castor, que constituíam a unidade básica para o cálculo de 
valor de todas as outras peles. De fato, a pele de castor tomou
se, em pouco tempo, o dinheiro mais importante e de maior circu
lac;áo, a moeda unitária da Nova Franc;a. Todos os objetos eram 
reduzidos ao valor das peles de castor e assim calculados. To
davia, o valor real dessa moeda canadense estava sujeito a osci
lac;óes, pois permanecia, afinal de cantas, em constante depen
dencia do pre~o alcanc;ado por uma pele crua de castor nos 
mercados da Metrópole. Assim, em 1646, pagavam-se na Franc;a 
dez francos por uma libra de castor; em 1672, porém, apenas 
quatro francos e meio. Até os últimos tempos da Colonia, os 
pagamentos eram muitas vezes efetuados em peles, nao em di
nheiro ou cartas de crédito. 1023 

Essas simples e cómodas condi~óes comerciais persistiram, 
enquanto nao faltaram a cac;a e os cac;adores nativos nos campos 
nao muito distantes, nem apareceu séria concorrencia européia. 
Mas uma e outra coisa nao tardaram a acorrer, fazendo .. se sentir, 
de modo desagradável, em escala sempre crescente. Os indios 
de Massachusetts - entre os quais, ainda em 1614, comerciantes 
franceses haviam permanecido durante seis semanas, empenhados 
em transac;óes de peles - e, a seguir. também os que moravam 
mais ao norte, foram sendo influenciados, a partir de 1620, pelos 
Peregrinos e Puritanos, comerciantes finórios e ousados. A oeste, 
na regiáo dos grandes lagos, primeiro os holandeses, d~pois os 
ingleses iniciaram sentida concorrencia. Nao compensava mais 
esperar pela vinda dos fornecedores de pele: era necessário sair 
ao seu encontro, procurá-los em seus campos de cac;a. As ca .. 
deias de entrepostos comerciais fortificados franceses, avanc;ando 
muito pelo Extremo Oeste, com as feitorias Pascoya, a mais dis .. 
tante, no alto Saskatchewan, e La ]onquiere ou Des Prairies, ainda 
mais para oeste, mostram o resultado das condic;óes modificadas. 
Já vimos a participac;ao importante desse comércio de peles a dis
tancia na penetra~áo e elucidac;áo geográfica do grande interior 
do continente norte-americano. 1024 Todavia, o complicado pro-

1.022. Kalm: Resa. III. 47M81. d'Avezac: Gonneville, p. 91. 

1. 023. Rel. d. Tésuit., 1636, p. 48.-49. Ferland. l. 356. Faillon. 111. 309. 
Gameau (2 .. ), II, 153. 

1.02i. Smith: Works, p. 209. Davidson, p. 32-33, 35. Gameau (2.), 
II. 141-144. 
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cesso frances de venda de peles, em consequencia do monopólio 
da companhia concessionária, os caminhos extremamente longos 
e, em parte, muito difíceis, os pre~os elevados para as mercadorias 
de trae.a, embora inferiores as dos ingleses, as grandes dispari
dades entre os pre<;os do castor em Albany e Boston, de um lado, 
e Montreal, do outro, prejudicando os indígenas do território 
frances, e, finalmente, um sem-número de irregularidades e tra.
móias no comércio frances, com sua instilui~áo dos . congés, que 
levava a corrup~áo, tudo contribuía para que os franceses náo 
resistissem a concorrencia do hábil e ativo comércio ingles. 
Com que exaspera<;áo lutavam contra ela, como tentavam opor.
lhe resistencia, mas sem resultado, mostra.-nos, por exemplo, a 
serte de um jovem canadense fuzilado sumariamente por seus 
compatriotas, por ter pilotado barcos mercantes ingleses nos gran
des lagos em tempos de paz com a Inglaterra. Tais eram os 
métodos de Dom Joao 11 d~ Portugal, dos quais falamos no capí.
tulo quarto. 102s Os lucros eram muito grandes, e ainda maiores 
os dos ingleses e anglo .... americanos, após terem escorra<;ado os 
franceses, excluido os espanhóis e obtido assim o monopólio do ' 
corriércio americano de peles e o dominio do mar. Até a paz de 
Utrecht, os franco.-canadenses ainda tinham visto sua vantagem 
nrincipal no comércio de peles, como tamhém os franceses da 
Metrópole só estimavam o valor de sua Nóva Fran-;a pelo· da 
T'enda desse comércio. Mas acontecera com os riquíssimos co ... 
merciantes de peles o mesmo que antes aos conquistadores espa
nhóis e magnata·s de minas brasHeiros. J~ ao tempo das viagens 
de Charlevoix, era precária ·a situa<;áo financeira da maioria dos 
seigneurs e gentilshommes; ele nao foi capaz de citar pelo nome 
urna só das grandes familias canadenses que tivesse. conservado 
as imensa~ r.iquezas adquiridas no comércio de peles. 1º26 , 

. Ainda dois ram,os peculiares do comércio frances na América 
de:vem ser mencionados: o tráfico de armas e o de escravos indí.
genas. Ambos estao intimamente ligados entre si, pois, além da 
ag~ardente, as armas eram o meio mais eficiente para adquirir 
nao, só peles, mas também escravos. 

1.025 . La Hontan. l. 79-81. 117: 11. 28. 89. La Potherie. 11. 142. 
Coll. de Manuscr., l. 476. Garneau (2.), 11, 144-146. 

1 . 026. Garneau. loe. cit., 11. 64. Lieut. du Roi. Diário. iunho de 1776. 
Charlevoix: Nouv. Fr .. V. 130: "On seroit néanmoins assez embarassé a 
nommer aujourd'hui une seule Famille, que se Trafic CNB. Comércio de 
peles) ait enri!=hie. On a vft des fortunes aussi immenses, que· rapides, s'elever 
et disparoitre presqu' en meme teros. commes ces Montagnes mouvantes. dont 
parlent quelques Voyageurs"; V. 253. 
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Em 1609, Champlain fez em Ticonderoga exatamente a mes ... 
ma experiencia já antes realizada na Flórida pelo Sieur d'Erlach, 
tenente de Laudonniere: os estampidos e o efeito de uns poucos 
arcabuzes puseram em fuga os índios atónitos e deram aos aliados 
franceses fácil vitória. O efeito e a impressao causada no animo 
indígena permaneceram e propagaram ... se por toda parte, desper
tando nos filhos das selvas o ardente desejo de apoderar.-se, a 
qualquer prec;o, dessas armas de fogo sobrenaturais, que os tor
navam tao temíveis para qualquer inimigo que nao as possuísse. 
A evoluc;ao histórica nao deixou tempo e oportunidade aos indios 
norte.-americanos para reconhecerem, como haviam feito os Tupis 
do Brasil, que seus possantes arcos e flechas c.erteiras etam armas 
muito mais eficientes e perigosas do que os fuzis dos eÚropeus, 
entao ainda muito imperfeitos. ~º2~ As armas de fogo abriam, 
pois, aos mercadores, OS caminhos as a_ldeias, as cabanas e áOS 

corac;oes dos indígenas. tornavam.-nos hóspedes bem-vindos, ~os 
quais nada se negava, e davam.-lhes poder e projec;áo. Aos seus 
olhos, as espingardas aumentavam muito o valor combativo das 
tribos assim armadas, ficando ao mesmo tempo a sua S?nha e 
merce os indios ainda desarmados, pusilanimes e queixosos. l028 

Os franc_eses parecem ter sido 'os primeiros a . aproveita~se, com 
vantagem, dessa circunstancia. Em 1620, dois navíos, de setenta 
e quarenta e cinco toneladas, vindos de La Rochelle, apareceram 
no estuário do Sao Louren<;o, subiram o rio até Tadoussac e 
dedicaram.-se · ativamente' a compra de peles, pagando.-as com ar.
mas de fogo e munic;ao. Em 1636, os habitantes de Boston quei ... 
xaram.-se de que os franceses tinham armado os índios setentrio
nais com espingardas. 1029 Armas e munic;oes transformaraiµ.-se 
em meios de pagamento nas grandes feiras de Montreal. Com 
armas, compravam-se peles, canoas de casca e escravos. e paga
vam.-se também premios por escalpos. Por urna espingarda, cujo 
.prec;;o, naturalmente, oscilava, o indio pagava, em 1665, seis .peles 

1.027 . Oeuvres de Champlain, l. 343-344. 362: II. 822. Laudonniere. 
p . 108-109. Vol. II, p. 177.-178. 

1.028 . La Potherie, 11. 121-122. 166, 245. 255-256. 

· 1 .029. Oeuvres de Champlain, II. 986-987. Faillon. l. 165. Winsor: 
Cartier to Frontenac, p. 123, deixa transparecer aí certa dúvida, aliás perfei
tamente supérflua: "If we may believe Champlain". Porque náo dev1amoi; 
~creditar em ·Champlain, se Leclercq confirma o fato desse antigo comércio 
de armas dos huguenotes? Calendar of State Papers. America and the W est 
lndies, 1574-1660, p. 239. 
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de castor. 1030 Armas de fogo e munic;ao figuravam também na 
série de presentes oficiais com que o govemo angariava servic;os, 
aliciava tropas amigas e gratificava feitos meritórios. Oferendas 
de mosquetes e munic;oes feitas pelo governo, sobretudo pelo fim 
do dominio frances na América do Norte, assumiram periódica
mente tao enormes proporc;oes, que equivaliam a armar tribos 
inteiras contra os inimigos da Fran<;a. As tribos do" baixo Sao 
Lourenc;o e da regiao litoranea, entre as quais também as da par
te setentrional da Nova Inglaterra. foram sucessivamente providas 
de armas de fogo. Seguiram-se as mais distantes, os Sauks Qu ... 
tagamis ( Foxes) e os lllinois, todos adversários dos Iroqueses e, 
por conseguinte, tropas auxiliares para os franceses. O efeito 
dessa atuac;áo era fatal: criava novas hostilidades e guerras, re
sultava em assaltos, chacinas, lutas de exterminio de indios contra 
indios e em decadencia cultural e numérica de todas as partes 
atingidas, levando ao aniquilamento completo de alguns. 1031 Na 
Luisiana, silvicolas em grande número eram empregados pelos 
franceses como cac;adores, equipados com espingardas e munic;áo, 
adestrando...se, assim, no manejo de armas de fogo. Armeiros 
eram instalados nas aldeias de índios amigos, para cuidar da con .. 
servac;áo das espingardas. Aliás, os ingleses faziam exatamente 
o mesmo nas tribos por eles influenciadas. 1032 O comércio fran ... 
ces no Brasil armou com espingardas n,umerosos tupis contra os 
portugueses e seus apaniguados. 1033 

Dessa maneira, as numerosas tribos que ainda existiam · e 
eram acessíveis aos franceses a leste do Mississipi foram supridas 
de armas de fogo, vindo a seguir os indios das grandes planicies 
a oeste do rio. Ali, náo tardaram, porém, a aparecer tribos já 
influenciadas pelos espanhóis, que, no tocante ao armamento dos 
indígenas americanos. havia duzentos anos seguiam política bem 

1.030. Gameau (2.), 11, 142. Hennepin: Descript., p. 294. Heinrich. 
p. 25-26, 157. Temaux-Compans: Not. Hist., p. 78. Coll. Manuscr. Nouv.
France. 1, 179. 180. 

1.031. La Potherie, IV, 255. Villiers du Terrage: Les Vernieres 
Années de la Louisiane Franfaise (París [1904] )', p. 84. 169-170. Belknap: 
New Hampsh., 1, 130-131. Perrot, p. 85, 86, 102, 233-234. La Hontan, J. 
29, 77, 241; 11, 10, 71-72. Rel. lnédit. Nouv.-Prance. 11. 266, 280, 285. Shea: 
Discov .. l. 151. 152. La Potherie. 11, 251 e pass. em todo o 2° vol. Heinrich, 
p. 26. 182-183. 

1.032. Dumont: Mém. I, 145. Charlevoix: Nouv. Fr .• V, 210. La 
Potherie. IV, 161. Bossu ( 1768), I, 167, 168. 

1. 033. Gaffarel: Brésil, p. 112-113, 357, 358. 
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diversa da dos franceses e ingleses, os quais Jª náo conseguiam 
pór termo ao comércio de armas com os indios, após te-lo intr0 ... 

duzido. 1034 Pelo menos desde 1501, os espanhóis tinham criado 
·severas determina~óes, freqüentemente revalidadas, em 1509 e nos 
anos seguintes - por exemplo em 1536, 1551, 1563, 1566, 1567, 
1570 - , que proibiam aos indígenas e a quaisquer outros homens 
de cor a posse e o porte de armas de fogo ou outras armas euro .. 
péias. Era também vedado aos armeiros ou alfagemes ensinar 
aos indios a arte de fabricar armas e entrar em aldeias indígenas. 
A importac;ao de armas e munic;óes nas colonias limitou-se ao mí
nimo possível e passou a ser rigorosamente vigiada. Mesmo a 
entrada de armas de uso pessoal nao era permitida sem ordem espe
cial do rei para cada caso. Proibiu ... se a f abrica~ao de pólvora na 
Am·érica. Todas essas determinac;óes nao eram como tantas outras 
cédulas e ordenanzas régias, reconhecidas teórica e externamente, 
mas desobedecidas na prática: encontravam plena obediencia e 
efetivo apoio por parte dos funcionários e, em todo o País, foram 
mantidas até o fim, pois se viam as conseqüencias funestas de seu 
náo-cumprimento entre franceses e ingleses. 1035 Alcan~ou-se. 
pois, o fim desejado. Mas a medida, se, de um lado, fora feliz, 
trazendo certas vantagens, tivera, por outro, a conseqüencia de
sastrosa de viver a América espanhola um período de dois séculos 
e meio numa crónica falta de armas, a ponto de, em extensos ter
ritórios, nao se conseguir obter armas e munic;óes por pre~o algum, 
e de estas nao existirem, quando o traidor Aguirre e Drak inva..
diram o País, nada se podendo fazer contra os piratas fundeados 
na baia do porto de Calhau durante uma calmaría. 1036 Os pira.
tas franceses sabiam dessa carencia ,de armas e dela se aprovei .. · 
tavam, aparecendo, atrevidos e arrojados, prontos a saquear tudo, 
mas fugindo, assim que alguém armado lhes mostrasse os dentes. 
Essas más condi~oes def en si vas das costas hispano ... americanas, 
como conseqüencia da continua falta de armas e munic;oes, cons ... 
tituíram um dos motivos principais para os sucessos dos flibustei ... 

1.034. Kalm: Resa, 111, 477-478. 

1. 035. Recop. de Leyes de las Indias. loe. cit., lib. 111. tít. V, leves 
XI, XII, XIV; lib. VI. tít. 1, ley XXXI; lib. VII, tít. V, leyes XIV-XVIII; 
lib. IX, tít. XXXV, ley XXXVI. Navarrete, 11, 367. Las Casas: Hist .. 
IV. 302. de Morga (edit Retana), p. 31, p. 387, 428. Ulloa: Noticias 
Americanas, p. 270-271. 

1.036. Cartas de Indias, p. 284, 285, 318, 330. Col. Doc. lnédit. Hist. 
.España, t. XXVI ( 1855), p. 387-388. Ortiguera, p. 401. Lizárraga, p. 613. 
-615, 616. Vide M. S. 111. 10. fol. 46. · 
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, 
ros. 1037 Tudo isso os franceses sabiam muito bem, 1038 ao 
suprirem de espingardas e pistolas os indígenas a leste do Mis
sissípi, entre os quais também os N atchez, que mais tarde se tor
nariam seus inimigos de marte. Sabiam-no, quando, a partir do 
inicio do século XVIII, trataram de continuar seu comércio de 
armas entre as tribos das grandes planicies a oeste do rio, as 
quais, até entao, ainda desconheciam armas de fogo. Para os 
espanhóis, elas se tornaram, assim, vizinhos extremamente peri .. 
gosos. Os franceses " continuaram fornecendo armas e muni~oes 
as tribos do baixo Missouri e das pradarias vizinhas, aos Kansas, 
Otoes, loways, Pawnees. Armavam as tribos nas fronteiras se
tentrionais e orientais do Texas espanhol, sobretudo os perigosos
Paducahs (Comanches), nenhuma das quais conhecia a espin .. 
garda, tendo recebido dos espanhóis, quando muito, facas de má 
qualidade. Em paga, obtiveram cauros de bisao, cavalos e mulas 
roubados aos espanhóis, assim como prisioneiros de guerra, sobre .. 
tudo Apaches, como escravos.1039 Os índios do Texas em liga~ao 
com os franceses, afirma Pages, possuíam espingardas, ao passo 
que os influenciados pelos espanhóis ainda viviam sem armas de 
fogo. Até o fim do dominio frances, estas ainda nao tinham 
chegado as tribos do alto Missouri.1040 

Se era grande o desastre que preparavam para os espanhóis, 
armando os Comanches e outras tribos do Texas, infortúnio maior 
ainda sucedera a eles mesmos, franceses, pelo armamento dos 
Iroqueses e Chickasaws por parte dos holandeses e 'ingleses. 
Embora só se manif estasse através de encontros esporádicos, eón .. 
tinuava latente a guerra entre Iroqueses e franceses, com seus 
aliados vermelhos, come~ada em 1609 com o ataque de Champlain 
contra os Mohawks. quando estes ainda nao possuíam mais do 
que algumas machadinhas de guerra. As lutas mais violentas 
surgiram nos anos de 1610, 1615, 1622, quando os Iroqueses 

1.037. Cartas de Indias, p. 369, 371. Raoenau de Lussan, p . 226. 
Burney, IV:, 218. 

1.038. L. Hennepin em Recueil de V oyages au Nord (Amsterdam, 1715-
1738). vol. V (1720). p . 370. Margry: M ém. et Doc .. VI. 279. 

1. 039. Le Page du Pratz, l. 86-87, 179, 183-184; 11, 89; 111. 35. 39 
e pass., 154, 170, 171, 174, 180, 184, 192, 203, 206, 212-213. La Harpe em 
Margry, loe. cit., VI. 279, 289, 290. M ota Padilla. p. 384. 511, 512. H. H. 
Bancroft: Hist. Pacif. St .. t. XII (1888), p. 245, note. Bolton: T exas in 
the XVIII. Cent., p. 35, 36, 87, 90, 329, 336~338. Id.: A . de Mezieres, l. 
47-48, 88-92, 127 e SS. • 

1.040. Pages, 1, 88, 89. Perrin du Lac (Lyon, 1805) , p. 341 , 344. 
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ame~avam até Quebec, e em 1633. É preciso lembrar que, a té: 
1633, os Iroqueses só lutavam armados de arco e flecha . Daí 
por diante, até 1641, deu-se o rearmamento com armas de fogo· 
holandesas e, certamente, também inglesas. É perfeitamente 
admissível que o principal impulso tenha partido da tremenda 
derrota infligida aos bravos Pequods, cujo aniquilainento por um 
punhado de fuzileiros puritanos aumentou, nos selvagens, o desejo 
de equipar--se com armas tao destruidoras e fez com. que se apres .. 
sassem em rea1izá-lo. Fósse lá como fósse, em 1641 -, os Mohawks, 
já armados de espingardas, come~aram seriamente a guerra de· 
agressáo e vingan~a contra os franceses e seus aliados. Possuíam, 
no ano seguinte, duzentas espingardas e, em 1643, até trezentos 
ferozes guerreiros com armas de fogo, bem municionados e hábeis 
no manejo de suas novas armas. A invulgar parcimónia com· 
que os indios setentrionais gastavam muni~ao e a explora~ao de 
uma mina de chumbo pelos· Iroqueses, para o fabrico de projetis, 
tornaram ... nos relativamente pouco dependeiltes dos mercadores.104r 
Em 1673, os Chickasaws, que ocupavam o segundo lugar entre· 
os grandes inimigos dos franceses na América do Norte, várias 
vezes vitoriosos, possuíam armas de fogo provenientes dos comer .. 
ciantes ingleses da Carolina. Em 1700, já se encontraram 
Arkansas armados de fu zis ingleses, oriundos do comércio de 
tribo com tribo, ou dos · a ti vos negociantes ingleses da Carolina.1042

. 

Armas ~ ~uni~oes serviam· em grande parte co~~ . meio d.e· 
pagame~to na compra de escravos. Ao passo que, em suas ten-
tativas de coloniza~áo ef etuadas no Brasil e na Guiana, os f ran--· 
ceses empregavam prisioneiros de guerra das tribos vizinhas como 
escravos, e na Guiana ainda introduziram negros africanos. nas 
suas colonias principais, isto é, nas Antilhas, no Canadá e na 
Luisíana, tinham ainda outros- tipos, de origens diversas. O s 
Caraíbas das ilhas, povo soberano, preferiam morrer a se dei-
xarem escravizar. Por isso os franceses matavam seus prisio .. · 
neiros caraíbas, quando nao podiam trocá .. los por homens seus, 
f eitos prisioneiros pelos índios. Mas os Caraíbas das ilhas lhes· 
vendiam os Aruaques que traziam como prisioneiros de guerra
de ~uas batidas na terra firme da América do Sul. Havia, ainda, 

1.041. Parkman: Pioneers, p. 348. Faillon, l. 203-205, 355-357, 361. 
362. Rel. d. Jésuit., 1643, p. 62-63. F. Martin: Le P. Isaac ]ogues, 4. édit .. 
f Paris, 1888), p. 179. Bressany (1852), ' P· 191. 210. Creuxius, p . 72. 
Boucher. p. 157. Dumont, 1, 151. 

1.042. Bancroft: Col., 111, 160, 161. Winsor: Miss. Basin. p. 61. 
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·duas categorias de indios sul--americanos - os Tupis e os Tapuias 
( Cariris) - , que os holandeses, em sua viagem de regresso do 

'Brasil e quando se retiraram definitivamente de lá, carregaram 
consigo, vendendo--os como escravos em Guadalupe e Martinica, 
·em troca de alimentos. -esse contingente de cativos foi acrescido 
-de quatrocentas mulheres e criantas da tribo dos Natchez, apri-
sionadas pelos franceses da Luisiana em suas inglórias expeditóes 
contra aquele povo e vendidas no Haiti. Vinham, a seguir, as 
levas cada vez mais numerosas de negros africanos.1043 A partir 
·de fins do século XVII, havia escravos pretos no Canadá, mas 
·seu número sempre permaneceu reduzido por nao suportarem o 
·clima. Numerosos eram, porém, os escravos indios, sobretudo 
nas fazendas de Detroit e lllinois. No Canadá, e, mais tarde, 
também, na Luisiana, os escravos indios eram conhecidos pela 
designatao genérica de pani, proveniente de Pawnee, nome da 
tribo indígena das pradarias ocidentais que foi a primeira a for-
necer escravos em maior número, do mesmo modo que, na Ale
manha, durante a ldade Média, a palavra Sklave ( escravo) se 
derivou de eslavos, naquele tempo o povo do qual saíam os es
-cravos dos alemáes. Embora nao muito numerosos, os panis e 
·escravos negros eram, assim mesmo, tantos, até a extintáo da 
Colonia francesa, que, no tratado de capitulatáo entre Amherst 
·e Vandreuil, em 1760, tomou-se necessária uma cláusula especial 
para decidir de sua sorte.1044 Na Luisiana, colonia que, mais 
tarde, até 1863, veio a figurar entre os países caracterizados pela 
enorme multidáo de escravos negros, ainda havia, por volta 'de 
1714, muito mais panis do que negros em poder dos colonos. A 
propor~áo era de aproximadamente treze por um.1045 

Em parte, os pa1nis haviam sido adquiridos em comércio apa
·rentemente legítimo, na maioria das vezes em troca de espingar ... 
das, e em parte, do modo mais vil, pela compra de prisioneiros 
feitos nas guerras de escravos, instigadas pelos traficantes, que 
ati~avam as tribos umas contra as outras; outros, finalmente, ti ... 
nham sido capturados pelos próprios franceses em suas ocasionais 
batidas em busca de escalpos e escravos, quando escalpavam .os 

1.043. du Tertre, loe. cit .• 11, 484-492. Charlevoix: N. Fr .. IV, 387. 
·Gayarré, I , 280, 282, 292. 

1.044. Ferland, 11, 393. Parkman: Old Rég.. p. 438. Lt. du Roi: 
Tagebuch. Juni 1776. Cuoq: Lex. Langue Algonqu., p. 328 Knox: Hist. 
Journ., 11, 438: Articlc XLVII das negocia~6es de capitula~lio de 8-9-1760. 

1 . 045 . Heinrich, p. LXVI. 
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homens e carregavam as mulheres ao cativeiro.1046 Era, geral
mente, horrível a sorte dos escravos as maos dos franceses. 
Ressalta-se sempre a crueldade brutal, grosseira e sensual contra 
os escravos, mulheres e débeis, constando, muitas vezes, que as 
mulheres francesas, as crioulas das Indias Ocidentais e da Luisiana 
foram os pi ores algozes de escravos e escravas. "Ter um f rances 
como senhor", diz um adágio dos negros na Luisiana, "ou ter 
o próprio satanás em carne e osso, vem a ser a mesma coisa". 
Bem melhor era a sorte de um escravo cujo amo fosse espanhol 
ou ibero ... americano. Ao descrever o tratamento desumano dado 
aos escravos negros por seus conterraneos em Mauricio, Ber
nardin de Saint-Pierre, abalado, exclama: "Minha pena está farta 
de narrar tantas monstruosidades: meus olhos estao cansados de 
as ver e meus ouvidos de as escutar".1047 Também através da 
História francesa mais recente passa como que um hálito de cruel
dade, que, no tempo dos últimos Valois, se manifestou até nos 
mais altos círculos, assumindo aspectos assustadores, transpare
cendo nos homens, nas mulheres e até nos reis, nunca mais se 
desvanecendo por completo, uma crueldade que, de tempos a 
tempos, se revelou como em tremenda explosao, em erup~6~s do 
mais negro barbarismo, mostrando-se, na América, sob seu aspecto 
mais abjeto, mas náo sem encontrar muitas vezes ali a sua neme
sis.1048 Reportar--nos-emos, mais tarde, ao tratamento dispensado 
aos pris~oneiros de guerra. Por ora, observe-se que os engagés. 
ta~bém chamados engagés de trente--si.x: mois, a cujo trabalho 
tanto deviam as colonias francesas das Indias Ocidentais e da t 

Guiana, eram tratados quase táo mal como os escravos pretos 
ou, em alguns lugares, ainda com maior crueldade e dureza, sem 
nenhuma piedade ou compreensao. ~ que, para os lavradores. 

' 
1.046 . Gayarré, 1, 87, 101. 103. Bolton: Texas, loe. cit .• p. 120-121. 

Margry, loe. cit .• V, 460; VI, 315, 316, 406. Umfreville (1790), p. 176-178, 
188. Dumont: Mém. Hist., 11, 103-108, 208. Sobre os Iroqueses, dos quais 
os franceses se apoderaram por meio de pérfida trai~~o. mandando-os a 
Marselha como escravos de galé, v. Friederici em Seler-Festschri~, loe. cit., 
p. 102-103. Perrot, p. 311. 

1.047. du Tertre, I, 186: II. 529 .. 534. Stoddard: Sketches. p. 324, 332 .. 
336, 340. Dumont, loe. cit., 11, 244. Chinard: Amérique, p . 255, 263, 265. 
Sealsfield: Lebensbilder, III, 154. von Tschudi: Reisen, I, 184 a 185. A. 
von Humboldt: Voyage, V, 132. Duque Paul von Württemberg: Erste 
Reise nach dem nordlichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824 ( Stuttgart 
e Tübingen, 1835) , p. 61. Voyage a l'lsle de France .. . par un Officier du 
Roi (Amsterdam, 1773), 1, 190-204, sobretudo p. 198 .. 199. 

1.048. Oeuvres de Branti>me, V, 255 .. 258; VII, 421. Lalanne: Bran
tdme. p . 162-164, 255-261. 
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os negros vaHam mais que os engagés brancos, que só lhes per
tenciam por prazo limitado e a quem, por isso, exploravam e 
esgotavam até o máximo- que um homem podia suportar, embora 
fossem, na maioria das vezes, seus compatriotas.1049 

No presente trabalho, a forma de governo e a política admi
nistrativa das colonias francesas só podem ser explicadas de pas
sagem, em poucas palavras, através das instituic;óes da Nova 
F ranc;a, que bem servem de modelo, pois todas as outras colonias 
eram semelhantes. Nos dias de Champlain, ao tempo da com ... 
panhia monopolizadora do comércio de peles. reinavam no Canadá 
os interesses materiais e a desordem. vendo ... se o honesto fun
dador da Colonia impotente para combate-los com exito. Só 
quando a Coroa tomou a administrac;áo - em suas próprias máos. 
a vida foi-se tornando sucessivamente mais ordenada. Mas o 
sistema frantes e a direc;áo sob a qual o mesmo funcionava impe .. 

· diram ·que a Nova Franc;a atingisse ou, pelo menos, s.e aproxi,.. 
rnasse do progresso alcanc;ado pelas colonias inglesas vizinhas. A 
administrac;ao era encabe~ada por urn governador nomeado pela 
Coroa, o qual, a cada passo, tinha os movimentos tolhidos pela 
Metrópole, além de lhe seiem antepostos obstáculos na própria 

, Colonia. Nem sempre era feliz a escolha desse funcionário, em 
cujas máos se achava o destino da Colonia ultramarina, despre,.. 
zada e negligenciada, cujo valor a Europa só reconheceu, quando 
a Franc;a a perdera para a Inglaterra. Se h0uve ·governado_res 
competentes e enérgicos, como o Conde de. Frontenac e o ~ar .. 
ques de la ·Galissonniere) houve tanibém toda urna sucessáo .de 
medíocres e alguns frustrados. como o ganancioso Lauson, o 
Marques de D~nonville . e de la Barre; cuja atividade foi extre,.. 
mamente desastrosa. O clero, sobretudo a Companhia de Jesus, 
exercia grande influencia e sempre tendia a intrometer-se em 
_assuntos profanos, em nac;la pertinentes a sua atividade espiritual. 
A Franc;a, . que sempre tivera meios suficientes para subornar o 
Parlamento, os ministros e os reis da Inglaterra e suas amantes, 

, nao sobrava dinheiro para cuidar de suas colonias, de maneira 
que, muitas vezes, as melhóres intenc;oes de governadores e in
tendentes capaz es se malograram em fa ce dos cofres vazios do 
'Estado. · A ganancia e· a · imoralidade entre os funcionários con .. 
tribuírarn com sua parte. 

A Colonia era organizada miHtarmente e governada de modo 
patriarcal, admitindo .. se instituic;óes militares feudais e tutela 'do 

1 .. 049 . du . Tertre: 11, 4:77. Ternaux~Compans" Not. Hist. Guyane 
Fran~., p. 91. Exquemdin ( 1678), p. 7-8, 23, 30-31 e pass. 
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povo até nos pormenores da vida particular. Territórios imensos, 
só mais tarde reduzidos por Talon a limites razoáveis, eram en
tregues como fe u dos ( manoirs) a seigneurs que gozavam de 
múltiplos e nao pequenos privilégios perante seus censilaires, em ... 
hora nao tantos como os de sua classe na Metrópole. Havia 
seigneuries leigas e seigneuries religiosas. As últimas, sobretudo 
as dos jesuítas, prosperavam rnuito, ao passo que, das pertencentes 
aos fidalgos, só muito poucas progrediram, nao se podendo dizer 
tivesse algurna- atingido grande prosperidade. Qual um território 
medieval, a Acádia assistia as tropelías e hostilidade~ desses 
senhores feudais e comerciantes de peles, que se sentiam apel\aS 
mui frouxamente ligados ao seu se9hor, o rei de Franc;a, e ·que 
se combatiam mutuamente em Juta aberta e feroz, tomando uns 
aos outros suas pra<;as fortificadas. Charles de Charnisay 
d' Aulnay, os dois de La Tour, os dois baróes de Saint .. Castin, 
Denys de Bonaventure, Le Moyne de Bienville e Auger de Su .. 
bercase s~o os no~es de algumas das figuras características que 
desempenharam um papel naque]~ cenário feudal. Os arquivos 
coloniais estáo cheios de · ordens e decretos que, se proporcio .. 
navam ao povo paternais cuidados, impunham ... Ihe, ao mesmQ 
tempo, restri<;óes, proibi<;óes, obediencia. O governo cuidava das 
desavenc;as conjugais, de porcos extraviados, do número máximo 
de cavalos que era permitido ao habitant manter, e impedía · que 
fosse negligenciada entre os cidadáos a arte de andar com raque .. 
tas .sobre a neve. Pois aquela era afina} urna colonia militar; e, 
numa emergencia, cada morador era soldado e marchava para 
a luta, obrigando-se os oficiais e prac;as reformados a abandonar 
sua lavoura e guarnecer as f ronteiras, com Irequeses e ingleses 
ante portas. ' 

Só em 1764, após a retirada dos fra_nceses, por conseguinte 
cento e cinqüenta e seis anos após sua funda<;áo, instalou .. se, no. 
Canadá, a primeira · tipografía. Isso quer dizer que na Nova 
Franc;a jamais foi impresso um livro. Todos os livros, todos os 
impressos vinham da Metrópole, naturalmente submetidos a cen .. 
sura.1050 Em conseqüencia, na Nova Fran<;a. a incultura e a 
ignorancia assurniam proporc;óes mais graves ainda do que na 
velha, onde, sob Henrique IV e depois dele, a cultura do povo_. 
- com excec;ao de alguns distritos onde predominavam elementos · 
hugµenotes - descera a tim nivel baixíssimo e onde, ao teqipo 

1.050. Garneau (2.), l. 165, 169, 183. 190, 213; 11, 74:, 388. Kalm: 
Resa, 111, 399-400. 
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de Montaigne e depois, quase toda a aristocracia se achava pos
suída de verdadeiro "ódio ao livro" .1º51 Embora existissem es
colas paroquiais ao longo do Sao Louren<;o, a massa do povo . 
nao sabia ler nem escrever. A única instru<;ao que as crian<;as 
recebiam era a ministrada aos meninos pelos jesuítas, que, a 
partir de 1635, mantinham escalas, e as meninas pelas ursulinas. 
Estas, parece, lograram melhor exito, pois ouvimos que, nos po
voados do Sao Louren<;o, a mulher foi a professora da familia, 
nos casos em que consta ter havido quem ensinasse alguma coisa. 
Nos lugarejos situados mais a oeste, por exemplo no lllinois, 
todas ou quase todas as mulheres nao sabiam escrever. A vida 
intelectual da Colonia era representada essencialmente pelo clero; 
seu centro era o colégio jesuítico de Quebec.1052 

J á nas suas primeiras tentativas reais de coloniza<;áo, os 
franceses introduziram animais domésticos europeus. Em sua 
terceira viagem, Cartier trouxe cabras e porcos; Ribaut importou 
tóda espécie de gado, tendo descarregado na Flórida porcos (ca ... 
cha<;os e marras), ovelhas, dois casais de jumentos e tres cavalos; 
Laudonniere introduziu cameiros e galinhas.1053 Entretanto, como 

, todas as suas primeiras tentativas nas Américas se malograram, 
também os animais domésticos se extinguiram, nao constando 
que se tivessem propagado entre os indígenas. 'Quando se reini
ciaram as tentativas de coloniza<;ao, nos primeiros anos do século 
XVII, animais domésticos cruzaram de novo o oceano. Nesse 
mister os franceses nao foram, contudo, enérgicos e metódicos. 
Nao trataram de povoar a terra com animais úteis de todas as 
espécies, como tinham feito os espanhóis, havia mais de cem 
anos, nos territórios por eles dominados. Os animais domésticos 
multiplicaram-se relativamente pouco em todas as colonias fran
cesas, exceto, talvez, os porcos, que prosperaram por toda parte, 
sem exigir trato e sem o acréscimo de novos plantéis. Em 1628, 
quando a Colonia contava vinte anos de existencia, parece que 
nao havia cem cabe<;as de gado em todo o Canadá. Na Luisiana, 
que Iberville proveu de porcos e gado reprodutor das Antilhas, 
só e:xistiam, dezessete anos depois da funda<;ao, aproximadamente 

1.051. Philipson: Westeuropa, obra principal, p. 499. Montaigne: 
Easais, loe. cit., lib. 1, chapt. XXV (1, 188)': "la haine des livres". Lalanne: 
Brantome, p. 10, 290: "la haine des lettres". 

· 1.052. Casgrain: Monte. et Lévis, p. 30. Salone, p. 277.-278. Boucher, 
p. 99. Mason: lllinois, loe. cit., p. 9. Rochemonteix, I, 222--223. 

1.053. Hakluyt (Goldsm.), 11, 148. de la Ronclere, 111, 318. Ruidíaz 
Y Caravia, 11, 90, 460. Laudonniere, loe. cit., p. 185. 
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quatrocentas cabec;as de gado. Os jumentos, que causaram 
grande impressao aos indios e, por causa de suas longas orelhas, 
foram por eles chamados "lebres selvagens", nao passavam, até· 
1683, de quinze cabec;as; as cabras, cujo número, em 1686, era 
de vinte e quatro, haviam desaparecido completamente ao tempo· 
de Kalm. Um pouco mais numerosas eram as ovelhas, mas, em 
1686, tinham apenas alcanc;ado a cifra de novecentas.1054 Con .. 
tudo, no decorrer dos decenios, o gado foi-.se propagando e chegou 
as tribos vizinhas dos franceses. Nao é certo, porém, que os. 
animais criados pelos índios nao tivessem vindo dos holandeses: 
e ingleses, mais bem supridos de animais domésticos, sobretudo 
de galinhas. Passando de tribo a tribo grac;as ao comércio inter-
mediário, chegaram aos lugares mais distantes. Denonville en-· 
controu cavalos, bois, parcos e galinhas nas aldeias iroquesas, e, 
entre os Arkansas, a oeste do Mississípi, La Salle deparou-se, 
em 1682, com grande número de galinhas domésticas, a mesma 
coisa sucedendo a lberville, em 1700, nas tribos da parte baixa 
e na zona do delta do mesmo rio. A partir do século XVIII, 
a galinha doméstica, vinda do Leste, propagara-se pelo vale do. 
Mississípi, ultrapassando-o a oeste.1055 

Tudo isso foi enumerado com o fito único de esboc;ar um· 
quadro do que constituiu o inicio da cultura francesa na América. 
T odavia, na história do território colonial frances, o cavalo merece
men~áo especial, mais pormenorizada. Praticamente, nao desem
penhou papel algum na conquista e penetra~áo da América pelos 
franceses, em absoluto contraste com o que se deu na conquista
~spanhola, na qual sua atua~ao foi verdadeiramente relevante. 

Em 20- de junho de 1647, chegou a Tadoussac um navio, 
vindo da Franc;a, trazendo o primeiro cavalo a Colonia, que entáo· 
já tinha quase quarenta anos de existencia. Os habitants o ofere
ceram ao govemador, M. de Montmagny. Durante toda a sua· 
vida, esse animal foi o único representante de sua ra<;a na Nova 
Fran~a. Depois, até 1665, nao existiu um só cavalo no Canadá. 
A causa, dizia-se, era a impossibilidade de preparar feno de in-
verno, durante as guerras iroquesas, bem como o alto custo do 
transporte. Naquele mesmo ano, 1665, chegaram os primeiros-. 
cavalos com os transportes de tropas comandadas por De Tracy 

1.054. Sagard: Histoire, 111, 675--676; IV, 835. P. J. Hamilton: Colo
nial Mobile (Boston and New York, 1897), p. 38. Coman, 1, 82. La Po
therie, IV, 181. Coll. Manuscr. N. Fr., I, 309, 390. Kalm: Resa~ 111, 407--408. 

1.055. La Hontan, 1, 12.2. P. Membré em Le Clercq: Etabl. d. l. Pof 
em Shea: Discov., p. 169. Margry, loe. cit., V, 394. 396, 397. 
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ie pelo Marqués de Courcelles, com o regimento Carignan .... Salieres 
e com T alon. Nos anos seguintes, foram importados doze, treze 
QU quatorze cavalos por ano e distribuidos entre os morador~s, 
<le modo que, em 1681. a Colonia contava com setenta e 01to 
exemplares. Aliás, naquele qno, a falta de cavalos ainda era 

1 f A , · 1056 D · premente em todas as co onias rancesas na menea. a1 
por diante, porém, come<;ou a aumentar sensivelmente o número 
de animais no Canadá. Em 1685, havia cento e cinqüenta e 
seis cavalos: em 1692, aproximadamente quatrocentos: em 1706, 
mais de mil e oitocentos; em 1719, mais de quatro mil; em 1721, 
já cinco mil e seiscentos; mas, em 1734, havia apenas cinco mil 
e cinqüenta e seis cavalos. Neste ano, havia, por conseguinte, 
na Colonia. menos cavalos do que treze anos antes.1°57 Contri..
buiam para tal acréscimo a importa<;ao continua da Franc;a, a 
multiplica<;áo natural, o comércio, embora clandestino, com a Nova 
Holanda, onde havia muitos e bons cav~llos, e, finalmente, a presa 
de guerra: no assalto a Schenectady, por exemplo, foram apresa ... 
dos cinqüenta cavalos.105s O decréscimo foi conseqüencia de um 
regulamento estipulado pelo governo, que a tudo provia com zelo 
paternal e temia que cavalos em excesso viessem a sobrecarregar 
as pastagens, em prejuizo do gado vacum, e, ainda, com a conse ... 
qüente generalizac;áo do hábito de montar, pudessem trazer a 
decadencia do uso de raquetas; em 1713, um decreto proibiu, pois, 
aos habitantes, sobretudo aos de Montreal, sede do governo, 
manter mais de dois cavalos e um potro.10s9 o comércio com as 
f ndias Ocidentais francesas, que incluía exportac;áo de animais, 
influiu no número de cavalos existentes no Canadá, diminuindo .... o; 
mas, apesar dessa queda, ainda eram tantos, que constituiram 
importante reserva alimentar, quando a Nova Franc;a, no ano da 
guerra de 1757, dependia exclusivamente de carne de cavalo para 
seu sustento. Desde o início, os cavalos canadenses pertenciam 
a variedade norte .... francesa , grande e de forte ossatura, e tinham 
boa fama entre os vizinhos ingleses.1000 

1.056 . Journal d. Jésuit., registr. Junho 1647. Boucher, p. 139, 159. 
Coll. M anuscr. N.-Fr., I. 195, 277, 278, 287. Faillon, III, 222-223. Garneau, 
1, 192. Ferland, II, 36, 63. 

1.057 . Coll. Manuscr. N .-Pr., 1, 351. Doc. Col. Hist. St. N . Y ., IX. 
896 .. Garneau, II, 105, 439. 440. Salone, p . 198-199, 328. 
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O que tornou dispensáveis os cavalos durante os primeiros 
oitenta anos de existéncia da Nova Franc;a e fez também, mais 
tarde, com que desempenhassem papel insignificante, foi a natu .... 
reza do terreno, o caráter dos franceses, que nao aproveitavam 
o cavalo militarmente, o rio, com seus lagos e afluentes, tornando 
a via aquática o meio ideal de locomo~ao, e, finalmente, sua 
substituic;áo vantajosa, nas áreas rurais, pelo cavalo do homem 
pobre, isto é, pelo cachorro. Ainda ao tempo de Kalm e do 
Tenente Du Roi ( 1776), urna espécie de caes grandes e fortes 
tomava em larga escala o lugar do cavalo; esses caes puxavam 
trenós na superficie congelada do rio Sao Louren~o . pequenos 
carrinhos nas íngremes ruas de Quebec e os trenós com a ha ... 
gagem dos oficiais e das tropas, até duzentos quilos, nas campa ... 
nhas contra ingleses e indios. Durante todo aquele primeiro 
oeríodo colonial, foi o único animal de tra~áo dos franceses, como 
~ eram os caes das hordas indígenas nómades nas pradarias e 
planicies do Oeste.1061 No Canadá, os caes também eram em ... 
pregados para fins militares, como vigías, sentinelas, batedores e 
patrulhas, e nas Indias Ocidentais, ainda eram adestrados na 
ca~a ao homem, segundo o modelo espanhol, e lan~ados contra 
os Caraíbas. Os anais dos pioneiros canadenses e das guerras 
iroquesas deixaram ... nos algumas belas histórias de caes.1062 

Os cavalos canadenses nao chegaram até a regiao dos gran
des lagos, nem a que fica ao sul ou a oeste deles, onde as con ... 
di~óes eram tao vantajosas para seu emprego. Nas Colonias do 
lllinois, os cavalos dos franceses eram oriundos do Extremo Oeste, 
dos espanhóis, como o eram, igualmente, os de posse de tribos 
indígenas a leste do Mississípi, os Choctaws e Chickasaws. Os 
franceses os recebiam por intermédio dos Caddos e Pawnees, 
que possuíam muitos cavalos, e, mais tarde, também dos Kansas, 
Missouris, Osages, Y owas ou Otoes: pagavam com espingardas, 
pólvora e chumbo.1063 Em 1708, a Luisiana ainda nao possuia 
um só cavalo. No decenio seguinte, porém, os franceses inicia-

1.061. Kalm: Resa, 111, 403--405. Lt. du Roi. junho 1776. La Hontan. 
I, 21. Casgrain: Monte. et Lévi.s, p. 82. Friederici: Der lndianerhund von 
Nordamerika em Globus, vol. LXXVI, n9 23 ( 16-12.-1899), p. 363. Le Page 
du Pratz. III. 163.-164, 212. Margry, loe. cit., VI, 279. 414, 446. 

1.062 . de Baugy, p . 198-199. Friederici : Hundegeschichten aus Amerika 
em Hunde-Sport und Jagd, vol. XV, n9 7 e 8 (Munique. 1900). p. 128 a 
130, 148-150. com documenta~áo. du Tertre, I, 468. 

1.063 . Margry : Mém. et Doc .. V, 489..-490, 502, 504: VI, 312. Winsor: 
Miss. Basin, p. 84, 260. Le Page du Pratz. 111. 144. 153.-155. 157, 158, 181-
182. Bossu (1 768). l. 177. 
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ram. com grande impulso, um movimentado comércio de cavalos~ 
no qual o principal meio de pagamento eram espingardas e murii-· 
<;óes, o que os espanhóis nunca faziam, pois só cometendo trans
gressao e desobedecendo as determina<;oes de seu governo, ven
diam pequenas quantidades aos índios. Os espanhóis nao que
riam dar armas nem cavalos as tribos das grandes planícies. O 
comércio frances de armas e cavalos e a procura desses animais 
pelos franceses e pelas tribos a inda sem animais de montaria 
puseram em movimento as poderosas tribos . vizinhas dos espa
nhóis, sobretudo os Comanches e Apaches. . Grandes manadas 
de cavalos, de milhares de cabe<;as, eram tocadas das missoes e 
povoados do rio Grande, Novo México e Texas; ,através de 
trarisa<;oes lícitas ou de roubos repetidos entre as tribos, iam sendo 
distribuídos pelas planícies e pradarias, até alcan<;a.rem os fran
ceses e os indios a oeste do Mississípi. Dessa maneira, no de ... 
correr dos decenios, tribos poderosas do Texas oriental, com pelo 
menos dois mil e quinhentos guerreiros, e outras no Red River, 
Arkansas e Missouri, que, por volta de 1719, tinham possuído 
poucos cavalos ou nenhum, foram supridas de animais e, em 
parte, também armadas de. esping_ardas, tornando-se um perigo. 
Mesmo se as crónicas nao o contassem, o termo espanhol para 
cavalo; em uso corrente em muitos dialetos indígenas, revelarla 
de modo eloqüente de onde eram oriundos esses animais. Enormes 
eram a prócura e o consumo de cavalos, tanto mais que os índios, 
quando chegam a possuí-los, nao andam nunca mais a pé, mas 
exploram e esíalfam sem piedade seus animais, arruinando um 
após o outro. Mas as batidas das tribos montadas, pelas pro
vincias limítrofes espanholas até Sonora e Chihuahua, traziam 
sempre, as grandes planicies, · novas manadas de cavalos roubados 
e supriam temporariamente a necessidade, superando a procura, 
chegando-se a poder comprar, no Texas, um cavalo por um par 
de botas ou ·por duas piastras.1064 É essa urna diferen<;a digna 
de nota entre a coloniza<;ao espanhola e a francesa e seus méto
dos, e por ela se ve até onde a primeira atuou, mesmo na América 
do Norte, enviando seus cavalos do Novo México e do Texas 
ocidéntal até os Chickasaws e Choctaws, no atual Estado do 
Mississípi, aos quais, duzentos anos antes, De Soto mostrara os 
primeiros cavalos, tendo entao o cacique dos Chickasaws, a julgar 
pelos anais, sido o primeiro indio norte-americano a montar um 
cavalo. T ransparece aí uma ocorrencia notável: nao f oram fran-

1. 064. Gayarré, I. 84-86. Hamilton: Colonial Mobile, p. 58. 
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ceses nem ingleses, mas- os espanhóis da América do Norte que, 
dando cavalos as tribos das grandes planicies e aumentando assim 
seu número, sua motilidade e fór<;a combativa, criaram as condi
<;oes políticas e militares com que, muito mais tarde, os anglo ... 
americanos dos Estados Unidos tiveram de contemporizar.1065 

J á em 1597, vemos, na regiao da foz do Sao Louren<;o, tre
zentos guerreiros indígenas como aliados dos bascas e franceses 
meridionais serem lan<;ados em campo co·ntra os ingleses.1066 A 
partir desse tempo, até o fim da soberania francesa na América 
do Norte, nunca deixaram de existir alianc;;as de urna ou outra 
espécie entre franceses e indígenas contra europeus ou naturais. 
A política de alianc;;as com indígenas, de Champlain, já foi men .... 
tionada. Se uma tribo, de um ou outro modo, pecava contra 
os franceses, estes organizavam a expedi<;ao punitiva, armando 
com espingardas um bando composto de seus antigos inimigos 
tribais, os quais castigavam os transgressores, quando nao os· 
aniquilavam logo de urna vez. Acirravam o animo de seus alia
dos vermelhos e os soltavam, irritados, para certos erilpreendi
mentos que eles mesmos nao se arriscavam a por em prática ou 
cuja autoria nao gostavam de confessar.1067 Os representantes, 
na América do Norte, das duas grandes nac;;óes rivais, Inglaterra 
e Fran<;a, viam com absoluta clareza o quanto era vital ter os 
indios ao seu lado, como amigos, e que imensa perda a sua 
inimizade significava para o adversário. Essa certeza da impe
riosa necessidade da alianc;a com o homem vermelho levou cons
tantemente os franceses a empregar todo e qualquer meio para 
angariar aliados.1068 A partir de 1692, franceses e ingleses 
equipavam e mobilizavam seus aliados vermelhos, lanc;ando-os uns 
contra os outros. lsso comec;ou depois de terem os franceses, 
já quatro anos antes, instituido e pago um premio ·de dez peles 
de castor para cada escalpo trazido, quer fosse de vermelho, quer 

l .065. Le Page du Pratz. l. 297-298. Marqry, loe. cit., VI. 279. 288, 
406, 440. 445. 483. Pages, l. 69. 87. P. Joseph Och em von Murr: N achri
chten von verschiedenen Landern des Soanirehen Amerika (Halle, 1809), 
l. 227. Gatschet: Zwolf Sprachen aus d;m Süclwesten Nordamerikas (Wet
mar, 1876), p. 106-107, 132·. Bolton: Texas, p. 110, 188. 336-337. Fidalgo 
d'Elvas, p. 65: 

1 . 066. Hakluyt ( edit. Goldsm.), 11, 65. 
l .067. Le Page du Pratz. l. 106. Heinrich, p. XXXII. Channing: A 

History, II. 197: Whenever Frenchmen felt aggrieved, lndian attacks were 
sure to follow ··. 

1.068. Doc. Col. Hist. St. N. Y., V, 625. Colden, loe. cit., Papers, p. 
193 a 194. 
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de branca, de cristáo ou de gentio. Pela quantia recebida, o 
feliz cac;ador de escalpos podia comprar urna espingarda, quatro 
libras de pólvora e quarenta de chumbo. Já em 1693 e 1694, o 
governador, Conde Frontenac, recebeu solenemente escalpos in ... 
gleses das máos de seus aliados vermelhos.1069 Sstes chamavam
se a si mesmos franrais sauvages, lembrando, pela analogia, o 
que se deu na grande guerra de 1914 a 1918, quando negros do 
Senegal e outros elementos civilizados de cor nos exércitos da 
F ranc;a, paladinos na luta pela "conserva<;ao da civilizac;áo euro ... 
péia.,, apareceram nos relatórios militares alemáes como franceses 
prétos.1070 

O conteúdo de um livro muito difundido, L' Eleve Soldat 
(9te édit., Paris, 1929), no qual o jovem frances aprende as 
idéias fundamentais do homem válido e futuro soldado frances, 
é característico da arrogancia e egolatria com que se pode esca
motear o auxilio de numerosos aliados de todas as cores e de 
todas as partes do mundo, sem os quais só se pode esperar a 
derrota e o aniquilamento. Coisa muito semelhante deu ... se com 
os aliados vermelhos dos franceses em suas guerras coloniais na 
América, embora aqui se deva acrescentar que, nesse sentido, 
espanhóis, portugueses e ingleses náo agiram de modo muito mais 
honesto. Em todos os seus territórios coloniais americanos, os 
franceses, sem seus aliados indígenas, teriam sucumbido. Nas 
lutas contra os silvícolas, como nas guerrilhas contra os ingleses, 
sem as quais, naqueles campos de batalha de além ... mar e com 
a constituic;áo geográfica da época, operac;óes de monta eram 
praticamente impossíveis, os índios formaram o grosso de suas 
tropas, foram a forc;a de apoio e, muitas vezes, os salvaram de 
situac;oes desesperadas. A História o prova, a cada passo, em 
numerosos exemplos. O Marques de DenonviJle, atacado pelos 
Iroqueses, só logrou safar-se grac;as a enérgica intervenc;áo de 
seus amigos indígenas. Os vencedores da famosa batalha de 
Monongahela, contra o General Braddock, foram os indios, nao 
os franceses. ~ verdade que, na maioria, os oficiais e cadetes 

1 . 069 . F riederici : Skalpieren und ahnliche Kriegsgebrauche in Amerika 
(Braunschweig, 1906), p. 47-48, 52 e ss. Gameal (2 .. ), I, 330, dé uma 
exposi~ao errónea, tomando o partido dos franceses. Os ingleses, aliás, em 
nada eram melhores: os franceses. entretanto, estavam na dianteira. ao conce .. 
derem premios também por escalpos de adversários brancos. Colden, loe. 
cit .. p. 150; Papers, p. 156, 157, 159, 163, 164. 180. 181. Belknap : New 
Hampshire, 1, 221 a 222, segundo Cotton Mather: M agnalia • . lib. VII, p. 86. 
La Potherie, 111, 154.-155, 162, 219. 

1.070. Kohl : Kitschi-Gami (Bremen, 1859}, l. 54. 
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franceses, sobretudo o comandante, Capitáo De Beaujeu, t0 m .. 
bado logo no início da luta, e seu sucessor, Dumas, juntamente 
com De Ligneris e o comandante de uma parte dos indios, Charles 
de Langlade, combateram com bravura. Mas, aos primeiros tiros , 
a metade da tropa, composta de soldados franceses e canadenses, 
fugiu aos gritos de "Sauve qui peut", para nunca mais voltar ao 
campo de batalha. Vencedores foram os seiscentos e trinta e 
sete índios, terror dos ingleses. Perfaziam mais de dois terc;os 
da tropa de Fort Duquesne. Realizaram o furioso assalto, liqui
daram os ingleses e contaram também o maior número de mortos 
e feridos. Os franceses, porém, que tinham permanecido no 
campo de batalha nao perderam um único soldado, além dos tres 
oficiais tombados, e só tiveram uns poucos f eridos. N áo fosse 
a ac;áo desses indios franceses, Braddock, sem dúvida, te ria to ... 
mado o forte Duquesne, e bem diferente teria sido o curso da 
guerra. Quando, tres anos mais tarde, o General Forbes repetiu 
a campanha de Braddock, seu avanc;o estava muito menos amea
c;ado, e o forte frances foi evacuado quase sem disparar-se um 
tiro. Conseguiu Christian F riedrich Post, por meio de um tra .. 
tado, a neutralidade dos Delauares, Schawanos e Mingos, de 
maneira que, ao comandante do forte, Capitáo De Ligneris, 
f altaram, des ta vez, os indios que, antes, sob comando seu e do 
Capitao Dumas, tinham dado aos franceses a grande vitória no 
Monongahela.1011 

N;áo procede a orgulhosa afirmativa de que os franco ... cana .. 
denses de 1690, em número de apenas doze mil e quinze ·mil. 
lutaram contra duzentos mil habitantes ingleses das colonias bri .. 
tanicas do Atlantico Norte, nem que se tomaram perigosos e 
tao temidos pelos ingleses. Os únicos adversários reais foram 
a Nova Inglaterra e Nova Jorque, tendo a Nova Fran~. de modo 
geral, combatido até o fim apenas urna parte das forc;as armadas 
da Colonia britanica. A Nova Inglaterra e Nova Jorque sozi .. 
nhas nao teriam temido aqueles quinze mil franco ... canadenses e 
os teriam dominado, se os franceses nao tivessem tido seus aliados 
indígenas. O que se sentiu como verdadeiro perigo foi o modo 
pelo qual os franceses preparavam e instigavam seus aliados 
vermelhos para uma brutal guerra de exterminio, lanc;ando .. os 

1.071. W. Sargent: The Historg of an Expedition against Port du 
Quesne, in 1755 (Philadelphia, 1855), p. 223 e ss. Channing: A Historg, 
11, 571, note. Parkman: Montcalm and Wolfe (Boston, 1894). I, 210-223: 11, 
149-159, 424-425. Casgrain, loe. cit., p. 66, 78, 207. 211, 213 e pass. Barlg 
U' este,.n Journals, p. 180. 
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contra a popula<;ao civil das fronteiras inglesas, sobretudo no 
período entre a desalmada destrui~ao de Schenectady e a paz de 
Utrecht. Nas guerras seguintes, em todas as ocasióes, a pre .. 
sen<;a da F ran<;a em solo norte .. americano pairava como amea~a 
sobre as colonias inglesas. Ela perdurou, sempre a vista, até 
1762, embora por si sós, em número e em poder combativo, os 
franceses ficassem muito aquém dos ingleses. Sstes nao conhe .. 
ciam escrúpulos e, por sua vez, nao hesitavam em soltar sua 
malta vermelha de ca<;adores de escalpos contra os franceses. 
Mas a fronteira francesa era muito mais curta, mais difícil de ata
car e nao oferecia alvos tao valiosos como a inglesa. Sobretudo 
a partir do come<;o do século XVIII, a Liga Iroquesa, enfraquecida 
numericamente, sem a perfeita harmonía de outrora, e muitas vezes 
neutra, já náo representava para a Nova Fran<;a o mesmo perigo 
que no século XVIII. l072 A situa~áo da fronteira britanica, após 
a derrota de Braddock no Monongahela e o recuo precipitado dos 
destro<;os de seu exército, mostram-nos o barbarismo com que 
atuavam os furiosos e sanguinários mastins da Fran<;a nas selvas 
americanas. O Capitáo Dumas, novo e enérgico comandante do 
forte Duquesne, lan<;ou suas divisóes de escalpamento, compostas 
de indios e alguns canadenses, contra a popula<;áo fronteiri~a . 
cujos sofrimentos e perdas no veráo e no outono de 1755 foram 
tremendos. Toda a fronteira foi devastada, por atos de verda .. 
deiro vandalismo e sem maiores perdas para os atacantes, já que 
os ingleses nao contavam com índios que os pudessem proteger, 
tendo malogrado sua tentativa de recrutar colonos e enviá-los. 
disfar<;ados em indios, a linha de frente. Dumas pode anunciar, 
triunfante: "Conseguí devastar ( ruiner) as tres Provincias vi
zinhas, Pensilvania, Maryland e Virginia, escorra<;ar os morado
res e destruir completamente as fazendas e povoados numa regiáo 
de cento e trinta e cinco quilómetros de largura, a contar do forte 
C umberland. N em uma semana havia que M. de Contrecouer 
( seu predecessor no comando da fortaleza) se afastara do cargo, 
e já · eu tinha de seis a sete destacamentos volantes em campo, 

1.072. Gameau (2. ), 1, 289; 11. 22-23. Coll. Manuscr. N .-Fr., 1, 484-
501. The Documentary History of the State of Neu•-York (Albany, 1849-
1851 ), 1, 298-312. Doc. Col. Hist. St. N . Y .• IX, 411-439, 466-474. Andros 
Tracts: with notes and memoir. edit. W. H. Whitmore {Boston, 1868-1874, 
Prince Soc.), 111, 114. Colden, loe. cit., p. 113-121. S. E. Sewall: Diary, 
1674-1729 em Coll. Mass. Hist. Soc .. 5. ser., vol. V -VII (Boston, 1878-1882), 
1, 311-321, 391. Parkman: Frontenac, p. 208 a 218. em todos os volumes 
seguintes e em todos os anais, biografías, I ndian captivities. etc. da Nova
Inglaterra, pass. 
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todos acompanhados por franceses. Até agora, só perdemos dais 
oficiais e alguns soldados; mas as aldeias dos indios estáo reple .. 
tas de prisioneiros dos dois sexos e de todas as idades. Depois 
do combate, o inimigo teve mais baixas do que no próprio dia da 
derrota". Quanto aos indios amigos, seus aliados, alma desses 
assaltos, que tudo tinham feito pelos franceses, arcando com a 
carga mais pesada e arrostando os maiores perigos, e cujas per .. 
das, segundo dados ingleses, nao podem ter sido pequenas, seu 
relatório, como de costume, silencia. l073 O hábito que os pio
neiros tinham de sair em campo disfar<;ados em indios existiu 
também entre os franceses, apesar de ser proibido pelo governo. 
Eis mais um indicio de que, naqueles campos de batalha, o índio 
era considerado o adversário mais perigoso e de que era mais 
temido que os brancas. 1074 

A propor<;áo numérica entre franceses e canadenses, de um 
lado, e seus aliados vermelhos, do outro, jamais foi tao desfavo-
rável ao branca co~o entre os espanhóis e portugueses. Na 
:g·uerra de escaramu<;as, alias, a mais comum, característica das 
lutas da América colonial, o número de indígenas sempre superava 
de muito o de franceses. As pequenas divisoes de escalpadores 
compunham-se exclusivamente de indios, ou eram acompanhadas 
por um ou deis canadenses ou franceses. Em geral, em empre-
.endimentos maiores, a proporc;ao numérica dos primeiros para os 
últimos era aproximadamente de tres ou quatro para um. Em 
,operac;oes militares .maiores, porém, nas quais, além dos canaden ... 
ses, tomavam parte soldados regulares franceses, o número dos 
aliados de cor era menor que o dos brancas. Assim, no exército 
do General Barao Dieskau, a propor<;ao entre aqueles e estes era 
de dais para tres, no do Marques de Denonville contra os Iro
queses, de um para cinco ou seis, e na tropa com que Montcalm 
avanc;ou contra o forte William Henry, era, por último, de um 
para seis ou sete, e antes, de um para tres. Naquela ocasiao, 
Montcalm levava consigo novecentos e setenta e nove índios, 
r epresentantes de quarenta e uma tribos ou partes de tribos, os 
~uais, após a queda do forte, nas tremendas chacinas de William 
Henry, se mostraram indisciplinados e perigosos. A situa~ao po .. 
lítica do momento, a veleidade e indecisao dos naturais faziam 
oscilar o número de indios com que os franceses podiam contar 

1.073. Doc. Col. Hist. St. N. Y., X. 469. Stone : W .. ]ohnson, 11. 44 ... 
i-5. Parkman: Montcalm a. Wolfe, 1, 329-330. 
. 1.074. Knox: Hist. Journ., 11, 17, 29, 31. 32. Doc. Col. H. St. N . Y .• 
X. 245. 



160 GEORG FRIBDERICI 

numa determinada emergencia. No ano de 1737, por exemplo, 
estimou .. se em vinte e cinco mil a trinta mil o número de guerreiros, 
dos quais, porém, talvez apenas tres mil estivessem realmente em 
condi~óes de servir e dispostos a faze..-lo. io7s Mais dignos d~ 
confian~a eram os indios das missóes a frente dos quais, muitas 
vezes, ia o missionário jesuita ou o curé, freqüentemente em trajes 
indígenas. Havia entre eles os Huronianos de Loreto, os Algon
quinos de Two Mountains. no Ottawa, mais tarde, os Iroqueses 
bandeados, convertidos ao catolicismo, e muito especialmente os 
Abenaquis de Sao Francisco, Batiscan e Bécancourt. Aparecem 
em todos os empreendimentos, com Denonville, de La Barre e 
Montcalm contra William Henry; constituíam a mais importante 
muralha protetora da Fran~a contra a Nova Inglaterra, nas guer .. 
ras do Rei Guilherme e da Rainha Ana. Ao atacar a aldeia dos 
indios de Sao Francisco, em 1759, o Major Robert Rogers en .. 
controu, sobre as portas das cabanas, perto de seiscentos esca} ... 
pos - Abbé Maurault. seu missionário e historiógrafo, cita mes .. 
mo seiscentos a setecentos - na maioria, de ingleses, sendo muitos 
de mulheres e de crian~as louras. Estava ali a prova eloqüente 
de mais uma imensa desgra~a que assolara a popula~áo pioneira 
da Nova Inglaterra. 1076 

Os indígenas eram fanatizados pelos missionários e enviados 
contra os hereges ingleses, julgando achar ... se numa espécie de · 
guerra 'santa, o que, juntamente com velhos ódios raciais contra 
muitos índios que estavam do lado britanico, os tomaya encar ... 
ni~ados inimigos de um povo no qual seus curas viam os adver ... 
sários de Deus na terra. Os outros indios, os náo catequizados, 
que lutavam contra os Iroqueses, ingleses e seus aliados verme
lhos, náo o f aziam por respeito e afei~áo aos franceses, mas mo .. 
vidos por ódio hereditário e tradicional aos seus velhos inimigos 
de ra~a. e mediante pagamento em armas' e outros "presentes". 
Mantiveram sempre sua independencia, e jamais aceitaram ordens; 
para obter seu apoio, eram necessárias intermináveis negocia~óes, 
levadas a efeito com toda a diplomacia e rigorosa observancia da 
etiqueta indígena, era preciso implorar, oferecer presentes e, se 

1.075. Journ. Guerre du Mieisippi, p. 41...-43, 47, 85. Garneau (2.), 
11, 225, 22·9, 2ti0. de Baugy, p. 58, 86. Parkman: Monte. s. Wolfe, I , 485 
a 487, 508-513. Casgrain. loe. cit., p. 100. Salone. p. 358-359. 

1.076. Rel. lnéd. Nouv.-Fr., II, 360. Charlevoix: N. Fr., V, 133, 164 
a 165. La Potherie, 1, 363. Maurault: Hist. des Abenakis,. loe. cit., p. 183, 
491. Journa[s of Msjor Robert Rogers (Albany, 1883), p. 147. Belknap, 11. 
234-235. 
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depois um detalhe qualquer náo fósse de seu agrado, iam-se em .. 
hora. As rela~óes entre os franceses e seus aliados indígenas 
eram bem diversas das que os espanhóis, na época das conquistas, 
mantinham com os seus. Os espanhóis eram chefes e senhores 
absolutos de seus indios, sem que estes exercessem a mínima in .. 
fluencia. Eram chamados "indios amigos", mas náo passavam 
de fór~as auxiliares, obrigadas a acompanhar o branco contra a 
própria vontade. Os franceses, porém, deviam sempre acatar os 
désejos e as exigencias, quase sempre atrevidas, de seus amigos 
silvícolas, lisonjear ... Ihes os hábitos e costumes, comprar-lhes a 
vinda, a ajuda e a permanencia com aguardente e outras dádivas, 
sujeitar ... se, enfim, as suas obstina~óes e caprichos. lsso chegava, 
muitas vézes, a tal ponto, que o verdadeiro chefe de determinada 
divisáo mista náo era o comandante francés, mas o cacique indí ... 
gena, cuja vontade decidía acerca das medidas a serem tomadas 
e da sorte da empresa. Se o chefe frances fósse homem de alta 
posi~o. de grande importancia e, ao mesmo tempo, enérgico e 
empreendedor, como o Governador Conde Frontenac, e compre
endesse o caráter dos indios, soubesse lidar com eles em todas 
as ocasióes, tornava .. se estimado, podía explorá-los muito e faze .. 
los seus adeptos. Assim ocorreu com éste govemador, brutal ~ 
intrigante, que fomentava hostilidades e .guerras, instigando con ... 
tinuamente as tribos, apesar de muitas delas já ansiarem pela paz 
e estarem, há muito, fartas e cansadas das eternas guerras contra 
os Iroqueses. Para quase todos os outros comandantes france .. 
ses, porém, de todas as gradua~oes e cargos, ' aqueles aliados sel .. 
vagens, com sua indecisáo e teimosia, seu orgulho e seus capri .. 
chos, sua arrogancia e suas exigencias atrevidas, que beiravam a 
amea~as, em suma, com sua insuportável tirania, eram fonte ines .. 
gotável de aborrecimentos e náo pequenas humilha~oes. Sua de .. 
sobediencia e obstina~áo provocavam incidentes desagradáveis e 
muitas vézes até sérios desastres, como Bienville, da Luisiana, 
costumava contar. 1077 As queixas de Dieskau, Montcalm e Bou .. 
gainville náo sáo menos insistentes e calorosas que as de Bienville. 
Bougainville qualifica seus conterraneos de escravos dos seus 
aliados vermelhos, os quais, por sua vez, chama de "monstros" 

1 . 077. Salone, p. 324-325. Tournal de Is Guerre. loe. cit., p. 58-59, 61, 
63, 79-80: 85: o autor fata da expedi~Ao de Céloron. com 200 canadenses e 
300 indios contra os Chickasaws, em 1740: "Mais nous croyons que la 
volonté de ses sauvages décidera de sa conduite". La Potherie, 111, 2.74 ... 275, 
286, 306: IV, 19, 24, 28. 29. 35, 37. 49 e pass., 58 ... 72. 97. Helnrich, p. 242-243. 
269-270. 
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e de "mal necessário". As vezes, davam mesmo largas aos seus 
instintos canibais, a vista dos aliados brancas, que nao ousavam 
impedir aqueles atos horrendos; entregavam ... se a devastac;óes e 
.a saques, como se viu no forte William Henry e, mais tarde, no 
local onde trucidaram partes da guami<;ao inglesa, em retirada, 
·com mulheres e crianc;as, bem como no campo de batalha de 
'Saint Foy, onde mataram os ingleses feridos e escalparam todos 
·os mortos. 1078 

Em virtude da sua posic;ao, os aliados vermelhos dos fran ... 
·ceses recebiam, após a empresa, recompensas e agradecimentos, 
diferindo nisto dos espanhóis e portugueses. Eram remunerijdos 
·prodigamente, de acordo com suas exigencias, e, em muitos casos, 
os servic;os especiais eram ainda gratificados com presentes, ar ... 
mas, munic;ao e condecorac;óes (des marques de distinction). De 
·vez em quando, até o grande Onontio, na Franc;a, se dignava en ... 
viar uma promoc;ao e uma ordem. Assim, o cacique dos Tonicas 
recebeu o título de Brigadier des Armées Rouges e urna medalha 
de prata em fita honorífica azul. Calculavam-se, em geral, os 
-méritos de cada um pelo número de escalpos trazidos e entregues 
aos franceses, ocasiao em que os valentes matadores nao deixa ... 
vam de tentar lograr o comandante frances, trazendo ... lhe escalpos 
falsificados, feítos de pele de urso, penteados, ou preparados ha ... 
bilmente. O número de escalpos entregues era a escala pela qual 
se mediam o valor, a fidelidade e a competencia dos aliados ver
·melhos. 1079 

1.078. Parkm~n: Monte. a. Wolfe, l. 297. Cas~rain: Montcalm €f 

Uvis, p. 42, 56, 57, 59, 65-66, 94-98, 112, 118, 121. 147, 165. 246. 251, entre elas, 
-do Journal de Bougainville: "Les sauvages ont fait sur le champs de bataille 
des cruautés dont le récit meme est horrible"'. "Les sauvages ont avec eme' 
dix-sept prisonniers. Ils en ont déja assomé quelques-uns". "Les cruautés et 
"i'insolence de ces barbares font horreur et repandent du noir dans l'áme. 
·e· est une abominable f a~on de faire la guerre; la représsaille est effrayante 
et l'air qu'on respire ici est contagieux pour l'accoutumance et l'insensibilité". 
"Cha cune de leurs étapes sur le parcours du Lac Saint-Sacrement et du Lac 
'Champlain avait été marquée par des scenes d'horreus qui défient toute des; 
cription. lis étaient ainsi arrivés a Montréal, chargés de butin, gorgés de 
Rang et de chair humaine exaltés par une suite de succes qui dépassait tout 
ce qu'ils avaient imaginé. Leur insolence ne connut plus de homes. La 
ville de Montréal, completement dégarnie de soldats, fut a leur merci". "Mon-
1réal devint alors le thé!tre de bacchanales indescriptibles". "Le 15. a deux 
heures apres midi, en présence de toute la ville, ils en tuent un (NB. dos 
prisioneiros de guerra ingleses), le mettent a la chaudiere, et forcent ses 
·malheureux compatriotes a en manger". Pere J. A. Ribaud em The Tesuit 
Relations (ed. Thwaites), vol. LXX, p. 95 e pass., sobre1:udo p . 179, 183-199. 
1<nox, loe. cit., 11, 324. Garneau (2.).. 11, 350. ]ournal de la Guerre, p. 48. 

1.079. Casgrain, loe. cit., p. 144. Le Page du Pratz, 11, 220, 412~13. 
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J á de tempos anteriores consta a decapitac;áo de Iroqueses 
pelos franceses. Naqueles tempos, também na metrópole, náo 
constituía procedimento desconhecido por cabec;as a premio, pa ... 
gando ... se elevadas quantias. Assim mesmo, nesse particular. os 
Puritanos da Nova Inglaterra estavam cinqüenta anos na dian ... 
teira das autoridades canadenses. Em 1688, estas, em compen
sac;ao, estenderam o costume também aos inimigos brancas. Os 
premios oferecidos pelos franceses eram sempre bem menores que 
os pagos pelos ingleses, sobretudo pelos puritanos da Nova In ... 
glaterra, o que, aliás, náo era motivado por maior humanidade dos 
franceses, mas pela menor capacidade de sua bolsa, quase sempre 
vazia. A Luisiana pagava mais ou menos os mesmos prec;os que 
o Canadá: quarenta a sessenta livres por unidade. Os escalpos 
entregues pelos índios eram, muitas vezes, recebidos com certa 
solenidade pelo mais alto oficial ou funcionário presente. Em 
seguida, o governador comunicava ao ministro em Paris o número 
de unidades recebidas. ioso Canadenses e franceses escalpavam 
como verdadeiros indios e, ocasionalmente, também tiravam a um 
inimigo tombado a pele do brac;o para f azer urna bolsa de tabaco. 
Na Luisiana, oficiais saíam com seus soldados em regulares batí ... 
das para cac;ar escalpos. Entre os coureurs de bois, pelo menos 
os métis - os mestic;os -. sempre tiravam o escalpo ao adver
sário liquidado. Como fenómeno conjunto, o costume de esca) ... 
par certamen te nao se difundira tanto entre canadenses e f rance ... 
ses, como entre ingleses e anglo.:.americanos, onde, por muito 
tempo, nas fronteiras, cada ranger e colono foi também cac;ador 
de escalpos. 1º81 

Em meados do século XVII, sobretudo durante os dezesseis 
anos compreendidos entre 1648 e 1664, a Nova Franc;a enfrentava 
uma situac;áo penosa e humilhante. Em conseqüencia do egoísmo 
da Companhia de comércio de peles, achava ... se o País quase 
indefeso; nao havia soldados, e os habitants canadenses eram 
inermes e inativos. Enquanto os Iroqueses, ano após ano, am ... 
pJiavam sua ofensiva com incomparável galhardia, espirito em
preendedor e animo combativo, e faziam devastadoras incursóes 

1 . 080. Friederici: Skalpieren, p. 4~52, 58, 62, com extensa documenta~áo. 
Faillon. 11. 403. Voltaire: Siecle de Louis XIV .. loe. cit .. chap. V (p. 41 )._ 
La Hontan, 1, 120. Bossu ( 1768), J, 114, note. Casgrain, p. 205-206. 

1.081. Casgrain, p. 140, 245, 248, 251. 283. Dumont, 11. 103-108, 208. 
Knox, II, 380. Margry: Mém. et Doc .• V, 479, 480; Pénicaut: todos os 
Alibamus tombados na luta foram escalpados pelos franceses, "comme e' est 
la coustume de la guerre en ce pays-la". 
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na Província e nos territórios dos aliados da Franc;a. onde ani ... 
quilavam uma tribo após outra, os franceses, numericamente in ... 
feriores, permaneciam em fraca defensiva. Com o correr do 
tempo, os indígenas, sobretudo os Iroqueses, iam-nos conhecendo 
melhor e respeitando cada vez menos, acabando por desdenhá ... los. 
Por volta de 1650, a Colonia comec;ou, afinal, a tomar-se auto ... 
suficiente, por meio da agricultura e da economia coordenada, 
mantendo-se sem a necessidade de importac;oes de monta da Me
trópole, progredindo razoavelmente, ainda quando os Iroqueses, 
devido ao caráter passivo e indef eso dos habitants. inutilizavam 
tudo novamente. Bem pouco faltara para que expusessem a Co
lonia - esta, em 1653, podia mobilizar e armar, quando muito, 
de trezentos a quatrocentos homens válidos - a mesma sorte de 
algumas das Capitanias brasileiras, destru~das pelos Tupis. 1082 

Em 1648 e 1649, os Huronianos foram destruídos pelos Iroque
ses, e, nos seguintes sete anos, o mesmo destino atingiu as tribos 
próximas, os Tionontatis ( Petuns, Tobacco N ation), Attiwen ... 
daronk ( neutrals) e Eries, sem que os franceses viessem socorrer 
seus aliados. A audácia desafiadora e o desdém dos Iroqueses 
atingiram entáo o auge. Seguiram-se, em 1656, o assalto dos 
Mohawks a ilha de Orléans, as vistas dos franceses, e o desfile 
dos Iroqueses, que, escamecendo, passaram triunfantes por Que
bec, levando mais de oitenta prisioneiros H uronianos, entre os 
quais móc;as em grande número, ao alcance dos canhóes da guar
nic;áo, que persistiu em sua covarde inatividade. No ano seguin ... 
te, Mohawks e Onondagas repetiram o audacioso feito, aprisio
nando Huronianos - homens, mulheres e crianc;as - sob as vis
tas dos franceses e em frente as muralhas do forte Sao Luís de 
Quebec; massacraram alguns deles no caminho de regresso e, dos 
restantes, queimaram, em Onondaga, algumas mulheres com seus 
filhos de tres e quatro anos. Em 1660, apareceu no vale do 
baixo Sao Lourenc;o, entre Montreal e Quebec, uma divisáo de 
oitocentos iroqueses, cuja vanguarda e patrulhas chegaram até 
trinta quilómetros abaixo de Quebec, difundindo o pavor em toda 
a reg1ao. Grac;as a sua forc;a e agressividade e a fraqueza e 
timidez dos franceses, su as perspectivas de vitória eram tao am
plas, que o autor da Relation, de 1660, considera verdadeiro mi
lagre nao terem as Cinco Na~óes liquidado a Colonia Nova Fran
c;a. 1083 o milagre, porém, nao fora realizado pelo grande e fes-

1.082. P errot. p. 84, 96. 106. 150. 151. Boucher, p. 101-104. 115. 
159-160. 163. Journ. des Jésuites, p. 190. 

1.083. R.el. des ]ésuit., 1657, p. 5-7, 19-23; 1658. p. 2-3; 1660, p. 4-5. 
Parkman: Old R.égime, p. 71-74, 81-83. 
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tejado herói da história do Canadá, Dollard des Ormeaux, nem 
este partira de .Montreal com seus dezesseis companheiros, já 
decidido a lanc;ar-se, qual Leonidas canadense, contra o exército 
iroques, disposto a sacrificar-se pela Nova F ranc;a. A verdade 
é que ele nem mesmo sabia da sua existencia em Ottawa e em 
Richelieu. Com sua gente e mais quarenta huronianos e quatro 
algonquinos, que mais tarde combateram sob seu comando, che
gou, por acaso, ao Long Saut, no Ottawa, e, nao tomando medida 
defensiva, foi surpreendido pelos Iroqueses. O combate findou 
com a vitória completa destes, embora conquistada a custa de 
grandes perdas. Os Iroqueses regressaram, levando prisioneiros 
quatro franceses e quatro huronianos. O restante da divisáo de 
Dollard des Ormeaux fora aniquilado, exceto alguns huronianos 
bandeados para os Iroqueses durante as escaramuc;as. ll pro
vável que Dollard des Ormeaux, com sua bravura, combatendo 
até a morte em defesa da Colonia, a livrasse de perdas, sem' 
dúvida, maiores do que a de seus cinqüenta e sete homens. Nao 
se pode, todavía, afirmar tenha ele, qual um segundo Leónidas. 
salvo a Nova Franc;a da extin~áo, como se tem propalado. 1os4 

Após tantas catástrofes e reveses, danos materiais e morais. 
após tamanha perda de prestigio aos olhos do inimigo e dos pró
prios aliados vermelhos, Luís XIV enviou, finalmente, tropas re ... 
guiares, comandadas por Tracy e Courcelles, no intuito de mos
trar novamente o espirito combativo frances e de levar a guerra 
ao território inimigo. Nao se pode. entretanto, alardear, em 
palavras retumbantes, as "vitórias" de Tracy e Courcelles sobre 
Mohawks e Oneidas. Destruíram, de fato, cinco aldeias forti ... 
f icadas, já desertas, e enormes provisoes de cereais, mas nem um 
só horaem, pois os ocupantes evadiam-se sistematicamente e se 
alimentavam, até ~ próxima colheita, com as reservas, ainda in
tactas, dos membros da Liga Iroquesa. 1º85 Reacendeu-se, porém, 
o espirito guerreiro, reconquistou-se a confianc;a, e o governador 
seguinte. Conde de Frontenac, soube mante-la e dilatá-la. T am-
bém os dois governadores subseqüentes, Lefevre de La Barre e o 

1.084 . R.el. d . Jésuit., 1660, p. 14-17. B. Suite: Lettres Historiques de 
la V énér. Mere Marie de l'lncarnation sur le Canada (Québec, 1927), p . 
104 a 117. Dollier de Casson: A Historg oF Montreal 1640-1672, edlt. R. 
Flenley (London. 1928). p . 253-265. Faillon, 11. 397...-426. Ferland. 11, 455-
462. Gameau, 1, 131- 136. 138-139. Le Moine: M aple Leaves (1873), p. 
13-22. 

1. 085 . Parkman: Old R.ég ., p. 242-249. Salone, pass., sobretudo p. 
150. 164, 165. 227. 
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Marques de Denonville, seguindo ordens recebidas da Metrópole, 
passaram a ofensiva contra os Iroqueses. Mas, depois do famoso 
encontro com de La Barre, em La Famine, os Iroqueses, após des
denhosa recusa das ofertas dos ingleses, tiveram a satisfa~áo de 
concluir com os franceses um tratado desonroso para a F ran~a. O 
mandato de Denonville, ainda mais desastroso, terminou com a 
grande e vitoriosa contra-qfensiva dos Iroqueses e a sangrenta 
catástrofe de La Chine, no ano de 1689. 1086 

Novamente veio da Fran~a, como salvador, o maior gover
nador do Canadá, o Conde de Frontenac. Foi ele que retomou 
a ofensiva, sem sofrer grandes reveses, organizando suas divisoes 
de escalpadores, indizivelmente cruéis, mas úteis a sua causa, e 
levando aos mais distantes lugares e ao auge do desenvolvimento 
o espirito agressivo dos franceses. canadenses e aliados indígenas. 
Aí, os canadenses entraram em cena como lutadores das selvas, 
resistindo galhardamente a prova e revelando-se muito superiores 
aos ingleses, quase nao ficando atrás dos indios. Os voyageurs 
e coureurs de bois eram homens afeitos a longas marchas e via
gens por terra, através da neve e por água. Essa vida fortalecia 
músculos e nervos e desenvolvia qualidades militares, constituindo 
uma escola de duros e rijos g,uerrilheiros. Na frente, ia a aristo
cracia, rque tanto fez para a honra e glória da Nova Fran~a e 
que tanto lutou em seus campos de batalha. Todos iam vestidos 
a maneira indígena, armados de mosquete ou espingarda e muni
dos da faca de cortar escalpos, com urna pequena reserva de 
armas no depósito de cada seigneurie. Os heróis da guerra 
francesa contra os ingleses, desde os dias de Frontenac, foram 
os chefes dos grupos volantes e de assalto, a guarda avan~ada, 
quase sempre canadense, seigneurs ou filhos de seigneurs. Sua 
tropa era geralmente composta de americanos, isto é, de canaden
ses e de indios ami_gos. Defrontando-os, os ingleses encontra ... 
vam-se em posi~ao difícil em suas longas frentes de combate, pois 
lhes falta va o espírito agressivo que anima va aquel es franceses. 
Permaneceram sempre na defensiva, raramente passando a ofen
siva. Consumiam suas for~as, guardando e guarnecendo as 
fortifica~oes das fronteiras, sempre de prontidao. com preparativos 
de mobiliza~ao muito falhos, ou perseguindo as ligeiras divisoes 
invasoras dos escalpadores franceses, que, muitas vezes, por falta 
de raquetas, nao conseguiam acompanhar. Custavam muito ao 

1.086. Game-au, 1, 258. Perrot, p. 138, 338: por muitas que tenham 
sido as baixas entre franceses e aliados indígenas na tropa de la Barre, 
os dados a respeito sao evidentemente exagerados e erróneos. 
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govemo da Provincia e nada produziam; pois, embora fóssem 
elevados os premios para escalpos e prisioneiros, só raramente 
eram capturados alguns, e assim mesmo por acaso. 1087 

De modo geral, os soldados do exército frances no Canadá 
honraram sua classe e sua missao, embora, em algumas ocasióes
- por exemplo, quando na Fran~a de Luís XV se levantaram 
queixas sobre o esmorecimento do espirito bélico - , .fossem cen ... 
surados por cobardia. 1088 Quanto as condi~6es absolutamente 
miseráveis e inseguras das tropas na vizinha Luisiana, porém,. 
nao persiste a mínima divergencia de opiniao. Sao qualificada~ 
de "ramassis de coquins", "f ripons avérés" .e "voleurs de profes ... 
sion". Com efeito, eram militarmente imprestáveis, cruéis, covar .... 
des e, como todas as tropas dessa espécie, inclinadas aos piores. 
desmandos. O Governador Périer confessava que teria preferido. 
comandar negros num comibate a tais poltróes brancas, se aqueles· 
nao custassem tanto. M. de Kerlerec viu-se abrigado a escrever
ao ministro, pedindo que lhe fossem enviadas tropas suí~as em 
lugar das francesas, "parce que les soldats fran~ais, par les: 
horreurs dont ils étaient coupables, avaient rebuté tous les habi-· 
tants". Em certos casos, o espirito de sedi~ao e desobediencia 
era tal, que "os tomava mai~ temidos que o próprio inimigo". E 
houve quem afirmasse, sem rodeios, que "les. seules forces véri ... 
tables de la colonie" eram os aliados indígenas. É, de fato. aos· 
americanos ·que a F ran~a deve a conquista dessa parte da Amé
rica. 1089 

Tanto ao Sul, na Luisiana, como no Centro, na estrada de 
liga~ao entre esta e o Canadá, tiveram os franceses do is adversá-
rios que jamais conseguiram dominar por completo. Correspon
diam, em suas posi~óes e atitudes, aos Iroqueses do Norte e 
ter-se ... iam tornado fatais, se nao tivessem os franceses contado· 
com a substancial ajuda de seus aliados vermelhos. Eram os 
Chickasaws e os Outagamis (Joxes ) com os Sauks e outros. 
adeptos. Como os Iroqueses, ao Norte, os Chickasaws, ao Sul. 
ocuparam uma espécie de posi~ao chave entre os franceses da Lui ... 
siana e os ingleses da Carolina, esfor~ando ... se cada um desses 

1.087. Casgrain. p. 210-211, 384. Kalm: Resa, Ill, 482-483. Belknap: 
N. H .. 11. 198-199. 222. Salone, p. 276. Os projetis das espingardas dessas· 
divisóes de escalpadores eram balas de chumbo, cartuchos com chumbo fino, 
ou só chumbo. [Ch. Thomson:] Causes of the Alienation of the Del&
ware and Shawanese lndians (Philadelphia, 1867), p. 169. Le Moine: Maple 
Leaves. 1873, p. 2 e ss., 11, 45, 46, 278; 1894, p. 92, 93, 96, 119, 176. 

1.088. Ranke: Franz. Gesch., IV, 510. Knox, loe. cit., 327 e pass. 
1.089. Le Page du Pratz, Ill, 407. Bossu (édit. 1768), II, 110-112,. 

120 a 132. Charlevoix, loe. cit., IV. 265-266. Gayarré, 11, 62-63. Heinrich, p .. 
10-11. 34. 57, 59. 61, 63, 239, 256. 
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povos europeus por oh ter seus favores. O Governador lberville 
bem cedo o reconbeceu e, logo após a funda~ao da Luisiana, propos 
a Coroa um plano segundo o qual, com um exército de doze mil 
índios ( sauvages), atacarla e destruiria as colonias inglesas do 
Atlantiéo, da Carolina a Pensilvania. Projetos como este foram. 
porém, frustrados pelos ·Chickasaws, fortemente influenciados pelos · 
comerciantes ingleses da ·Carolina. Os franceses só temporaria ... 
mente tinham conseguido reconciliá ... Ios e uni ... los com. seus pró
prios aliados, os Choctaws, que, poIT sua vez, tomavam. em muitos 
casos o partido da Carolina contra a Luisiana. As guerras contra 
os Chickasaws foram, na sua maioria, mal sucedidas e, em 1736, 
resultaram numa catástrofe. N um assalto malogrado a urna aldeia 
fortificada dos Chickasaws, o Govemador Bienville, ajudado por 
urna tropa de cerca de mil e duzentos indígenas, na maioria 
Choctaws e trezentos Peles Vermelhas do Norte, sofreu pesada 
derrota e viu-se obrigado a urna retirada, que mais era urna: · fuga,, 
na qual nem pode levar consigo seus feridos. Os Chickasaws 
trucidaram os feridos, escalparam e esquartejaram os mortos e, 
para escárnio, enfiaram os despojos. sangrentos nas pontas das 
pali~adas de seus burgos. Pior ainda Joi a sorte do Capitáo 
Diron d' Artaguette, que, quase ao mesmo tempo, com sua grande 
tropa e numerosos índiós, 'foi derrotado pelos Chickasaws, caindo 
em seu poder, como prisioneiro, e morrendo no poste de suplicio. ' 

O Governador Bienville · viu ... se, assim, perante os Chickasaws, 
em situa~áo ve~gonhosa, semelhante a de La Barre em La Famine. 
Só que este último, apesar de tudo, enfrentara os Iroqueses, adver ... 
sários bem mais perigosos que os Chickasaws. ·Embora conce~
trassem intensamente suas fór~as, jamais conseguiram os franceses 
uma desforra. Náo fossem seus muitos aliados indígenas, nao 
poderiam ter--se mantido na Luisiana. Suportavam, como vimos, 
exigencias e amea~as atrevidas dos mais fortes, sobretudo aos 
Choctaws, embora tratassem pessimamente os mais fracos, insti..
gando as tribos urnas contra as outras. 1090 Isso se observou mais 
claramente no levante dos' Natchez, que teriam preparado aos 
franceses urna véspera siciliana. se a traii;ao de urna índia náo 
tivesse, no último instante. evitado um desfecho fatal. A essa 
guerra, de tao funestas conseqüencias. que levou a Colonia a 
beira do ahismo, seguiu-se outra, de vingani;a, que os franceses 

1.090. Margry, loe. cit., IV, 587, 595-600. Heinrich, p. LI-LII. LXVIII 
a LXIX. Dumont: Mém. Hist .. 11, 99-101, 214-225. 228-230 (NB. p . 230 
falta, mas a p. 232 figura duas vezes), 234~239. Le Page du Pratz, 111, ~1-
424. Bancroft: Col., III, 365-368. Gayarré, I. 132, 138-140. 198-199, 202, 
254. 367; 11, 7-8. 14. 15. 36. 
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nao se atreveram a empreender sózinhos e que apenas logrou 
exito relativo - nao conseguiram vencer os Natchez completa
mente - , por terem conseguido comprar novamente os Cboctaws 
e obter seu apoio, pois estes. até a traii;áo da mulher. tinham sido 
fiéis aos Natchez. 1º91 Dos indígenas da América do Norte, os 
inimigos mais temíveis dos franceses, logo depois dos Iroqueses, 
foram os Outagamis ( renards. foxes). Armados pelos jesuitas 
contra os Iroqueses, juntamente com os. Sauks e Pottawattomis, 
tornaram-se, de mais ou menos 1682 em diante, até a conquista 
britanica, um inimigo da Franc;a contra o •qual era preciso pre
caver--se, ininterruptamente. Na primeira teri;a parte do século 
XVIII, formaram contra os :franceses urna confederai;áo composta 
de quase todas as tribos do alto Mississípi, entre as quais Mascou
tins, Kickapoos, Winnebagos e Dacotas. Assim unidos, bloquea
ram, de 1712 até 1730, a via fluvial Fox River-Wisconsin, 
tornando altamente perigosa a travessia do lllinois ao Maumee, 
e, unindo-se temporariamente aos Iroqueses, barraram ainda o 
acesso ao alto Ohio, separando desse modo a Nova Fran~a da 
Luisiana. As Colonias de lllinois f.icaram económicamente unidas 
a Luisiana e, além disso, estavam sempre amea~adas. O comér..
cio de peles de Quebec e Montreal perdeu sua liga~áo com o 
Oeste. A confedera~áo dos Outagamis bloqueou o Canadá e 
seu comércio com o Oeste. F rustraram ... se muitos empreendimen..
tos dispendiosos e de graves perdas contra a conf edera~áo, até 
que, em 1730, urna divisao de trezentos franceses e mil indios 
aliados conseguiu quebrar suas forc;as, sem, contudo, eliminar de 

• 
todo o perigo, ,embora houvessem perdido duzentos guerreiros· e 
seiscentas mulhetes. Também esse exito teria sido impossível, 
sem os aliados indígenas. 1092 

O sistema acima delineado, de empregar indígenas para de
vassar e dominar grandes regioes da América do Norte, repetiu ... se 
de modo análogo em todas as colonias da Franta no Novo Mundo. 
Também aí os indios americanos desempenharam o papef principal 
na penetra~áo e conquista da América pelos europeus. Nas lndias 
Ocidentais, franceses e ingleses valeram--se dos Caraíhas antropó
fagos como aliados, lan~ando uns contra os outros. Os últimos 

1.091. Gayarré, l. 237 e ss. ~le diz muito bem: "Ce fut, en petit, un 
renouvellement des vepres siciliennes:·. Le Page du Pratz, 111, 266-268. Bossu 
( 1768), I, 61, 74, 76. Heinrich. p. 204, 229~240. 241 e ss., 249 e ss., 272-273. 
James Mooney: The End of the Natchez em Americ. Anthropologist, N. S .. 
vol. 1 ( 1899), p. 510-521. 

1 . 092. La Potherie, 11, 251. Charlevoix, loe. cit., IV, 94, 155. Hein
rich, p. 51. 96, 137, 183, 199-200, 245-246. 
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aliados de cor que os franceses tiveram a seu lado, os Caraíbas 
pretos de Sao Vicente, em número de aproximadamente cinco mil, 
foram enviados, em 1795, a Roatan, no golfo de Honduras, de
onde, mais tarde, passaram a América Central. 1º93 Os indígenas. 
participaram sempre dos inúmeros acontecimentos tumultuosos e 
das poucas expedic;óes ao interior, durante os tempos críticos da 
fundac;áo da Guiana; seu papel na Flórida já foi mencionado. 1º94 

Na ·conquista e penetrac;áo do Brasil e durante os cem anos. 
de luta entre portugu~ses e franceses, coube aos silvicolas, donos. 
da terra, relevante papel e o ónus principal. As diversas tribos 
tupis, povos irmáos que falavam um só dialeto, .eram aliciadas por 
portugueses e franceses e lanc;adas urnas contra as outras. 
D'estruindo .. se mutuamente em continuas }utas, eram facilmente
absorvidas pela rac;a dos conquistadores. Epidemias por estes 
introduzidas no País faziam o resto, de maneira que sua terra se
tornou vazia e livre para os europeus. J á o mencionamos no 
caso dos portugueses. Qualquer que fosse o partido tomado, os 
Tupis mostravam .. se aliados fiéis. Ao lado dos franceses, forma
vam os Tupinambás e Tamoios da regiáo do Río de Janeiro e
Caibo Frio, bem como os Potiguares do Paraíba. Muito numero.
sos, superavam na luta os franceses. O número dos aliados de
cor, Tamoios, que os cento e vinte franceses contavam ao seu 
lado, na ilha de Villegaignon, por ocasiáo do ataque dos portu:. 
gueses, oscila, nos diversos informes, de oitocentos a mais de ·mil 
e quinhentos. Chegaram mesmo a equipar Tamoios com armas 
de fogo contra os portugueses, até que. em. Cabo Frio, para sa~var 
a própria vida, entregaram seus fiéis aliados a sanha portuguesa. 
Os Tamoios foram aniquilados. l09S Como naquelas partes do· 
Brasil, também ao Norte, no Maranháo, mais tarde, de 1614 a 
1615, o encargo principal da luta entre portugueses e franceses 
coube aos aliados indígenas das duas na<;óes. Ravardiere dispu.
nha, ao lado de seus quatrocentos franceses, de cerca de quatro 
mil arqutiros tupinambás. Os franceses tentaram até procurar 
as amazonas e tomá--las aliadas. 1096. 

1.093. du Tertre, IV, 80, 81. Bryan Edwards: The History ... of the
British W est 1 ndies, 5. edit. ( London, 1819). IV. 73, 7 4. 

1.094. Ternaux.-Compans: Guyane Fr., p. 37.-47, 59-60, 69-70 e pass. 

1.095. Léry, edit. 1578, p. 326: "sauages Ioyaux a Ieurs amis". No
brega: Cartas, p. 173. Soares de Souza, loe. cit., p. 27-28, 31. 86, 88. 89 •. 
94. Dialogos das Grandezas, I. 28. Docum, relat, a Mem de Sá, loe. cit., P~ 
6-8. 15, 24, 30. 42, 56. 71. 77. 86. 

1.096. Yves d'gvreux, p. 20-21. 399. Southey, I. 417. Handelmann, p •. 
140-141. 
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A referencia ao emprego de aliados indígenas e ao papel 
preponderante que lhes coube na descoberta, conquista e penetra
<;áo da América pelos franceses vem sen do corroborada por um 
fato que nao figura na história corren te, geralmente aceita, da 
Franc;a e do Canadá, ou é simplesmente mencionado sem quais
quer explicac;oes. No outono de 1760, quase todo o Canadá 
fora conquistado pelos ingleses, e os sobreviventes do exército 
frances, abandonados pela maioria dos canadenses e índios, acha
vam-se em situac;áo desesperadora e quase completamente cercados 
em Montreal. O ·governador, Marqut.s de Vaudreuil, viu-se 
obrigado a capitular. ·O General Amherst aceitou a maioria das 
cinqüenta e cinco cláusulas da capitulac;áo, alterou algumas, mas 
recusou--se terminantemente a conceder as tropas francesas as 
honras militares, a partida com bandeiras, armas e canhóes. Ao 
oficial frances enviado como parlamentário para pedir dispensa 
da condi<;ao humilhante para o seu exército respondeu o General 
Amherst que, em vista dos processos empregados pelos próprios 
franceses durante a guerra, lan~ando selva gens contra povoados 
fronteiric;os ingleses e cometendo ali as mais inauditas crueldades, 
estava firmemente decidido a manifestar perante o mundo inteiro, 
por meio dessa cláusula, seu repúdio a tais métodos de guerra, 
torpes e indecorosos, recusando-se, pois, a contfnuar as negocia
c;oes em tomo desse ponto. E persistiu nesse propósito. Em 
vista disso, o general comandante, Chevalier de Lévis, vencedor 
da batalha de Saint Foy, tentou ainda ..- talv.ez sem grande con
vicc;áo e mais para salvar as aparencias - f azer o governador 
interromper as negocia~óes e prosseguir com a luta, o que Vau
dreuil, naturalmente, t.eve de recusar. Lévis partiu, entáo, sua 
espada e mandou queimar as bandeiras na ilha de Santa Helena. 
Quando, após a assinatura da capitulac;áo, o Coronel Havilland 
exigiu a entrega das bandeiras francesas, foi .. l.he respondido que 
os soldados, sentindo .. as como fardo no terreno coberto de matas, 
haviam.-nas destruído. Mas os ingleses ainda as tinham avistado 
no campo de batalha de Saint Foy. Amherst exigiu, entáo, que 
o govemador e o General Lévis atestassem, sob palavra de honra, 
a exatidao da assertiva, o que fizeram imediatamente. 1097 Assim, 
as tropas da Franc;a abandonaram o solo canadense, sem honras 
militares, sem bandeiras, sem armas e sem canhóes. 

A verdade é que os ingleses nao tinham autoridade moral 
para condenar quem quer que fosse pela utilizac;áo de aliados 

1.097. Knox, loe. cit., 417. 426, 445, 451.-452. Coll. Manuscr. N.-P .• 
IV. 278 a 279. Channing: A History, 11, 594. Casgrain, p. 95-98. 112-118 
e pass. 
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vermelhos contra adversários civilizados. Bles mesmos e os an
glo-americanos, antes e depois dos franceses, fizeram precisamen
te o mesmo. Durante as demoradas guerras contra os franceses. 
a ssestaram muito golpe vitorioso contra as colonias pioneiras do 
Canadá. Deve-se, porém, admitir, dando certa razao ao coman
dante-geral hritanico, que, naqueles bárbaros métodos de guerra, 
os franceses levaram a palma em brutalidade e selvajaria, bem 
como nos exitos alcan~ados. As fronteiras inglesas sofriam em 
muito maior escala, e o brado de indigna~ao e horror ante as 
monstruosidades franco-indígenas, vibrando através da literatura 
anglo-americana contemporanea e perdurando em longo eco pelo 
tempo em fora, deviam despertar nele o anseio de desagravar, 
de algum modo, o sentimento público insultado e ferido. 1098 

Negando aos franceses todas as honras militares em sua re
tirada da Nova Fran~a. quiso General Amherst expor ao mundo 
inteiro os cruéis métodos bélicos daquele povo, suas torpes trai
c;oes e cínico desrespeito a palavra, já tantas vezes comprovados, 
característicos de seu procedimento para com os silvícolas em 
tódas as colonias da América. io99 :S verdad e que os franceses 
gozam a fama, que eles mesmos alardeiam a cada instante, de 
terem sempre angariado, com ºas qualidades sedutoras próprias 
dos franceses", a maior amizade dos indígenas e de manterem 
rela~oes mais cordiais com os filhos da terra do que outros euro
peus na América ou em outras partes do mundo recém-descober.
tas. noo Exames acurados demonstram, porém, que tal conceito 
carece de uma retifica~áo. As rela~óes entre os franceses, des
cohridores e colonizadores, e os aborígines de novas terras, bem 
como o tratamento a estes dispensado ~ fator de táo grande 
importancia histórica e civilizadora - nao diferem essencialmente 
do modo pelo qual espanhóis, portugueses, britanicos e angl~ame
ricanos trataram os indígenas. 

Em muitos pontos do continente americano, os descobridores 
franceses foram os primeiros a entrar em contato com os silvíco
las, sendo recebidos por toda parte como amigos. Verrazzano 
o foi na costa atlantica dos atuais Estados Unidos; Cartier, no 
Sáo Louren~o; Poutrincourt, Champlain e seus companheiros, na 

1.098 . Osgood : XVIII. Cent., l. 405-406, 413-414. Doc. Col. Hist . St. 
N . Y., IX, 755, 756. T . Dwight: Travels, I, 118-119. 

1. 099 . Knox, loe. cit .. II. 418: " ... exciting the savages to perpetrate the 
most horrid and unheard of barbarities in the whole progress of the war, 
and for other open treacherie-s. as well as flagrant breaches of faith ... ". 

1 . 100. Gaffarel: Brésil, p. 56, 63, 7 1. 72. 
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Acádia; Ribaut, na Carolina; Laudonniere, na Flórida; Gonnevil
le e outros franceses, no Brasil. 11º1 Em retribui~áo a boa ac~ 
lhida, Verrazzano raptou um jovem e tentou fazer o mesmo com 
uma jovem. Cartier, aproveitando-se da boa fé do já idoso 
Donnacona, cacique de Stadaconé, ao apanhá-lo desprevenido, 
raptou-o juntamente com alguns de seus homens. Ribaut capturou 
dois homens, que conseguiram, no entanto, evadir .. se. Laudonniere 
e seus oficiais lan~aram todas as tribos da Flórida em guerra 
umas contra as outras, e Gonneville raptou dois indios no Brasil, 
que se atiraram ao mar, quando o navio se achava a cerca de 
treze quilómetros da terra, logrando assim escapulir. Apenas na 
Acádia, as rela~oes entre franceses e indios amigos permaneceram 
pacíficas. O Bispo Las Casas condenou acenbamente esse pro
cesso, generalizado naquele tempo entre os navegantes em viagens 
de explora~áo. Além da perversidade para com as inocentes 
vítimas, arrancadas a Pátria, a esposa, aos filhos ou aos pais, a 
captura de indígenas, para expo-los como amostras, constituía 
ainda o mais vil abuso de confian~a. pois os silvícolas só se entre
gavam aos brancos, por acreditarem em sua fingida amizade. 1102 

No interior da Nova Fran~a. encontraram os descobridores a 
mesm~ ~:ntil acolhi~a e boa vontade por parte dos aborígines, 
e, de 1n1c10, as rela~oes recíprocas foram amistosas. De fato, ali, 
o poderlo dos franceses nao bastaria para permitir quaisquer des
mandos, como na costa, onde os capitáes, assim que cometiam 
excessos, podiam afastar-se bastante da terra, para furtar-se a 
vingan~a dos indios ludibriados. 1103 -

Nos primórdios do contato dos franceses com o solo ameri
cano, seu procedimento perante os sílvicolas em nada diferiu, 
pois, da atitude dos navegantes de outras na~óes, o mesmo acon
tecendo, em principio, nos períodos imediatos. Apesar disso, 
defendeu-se, durante quase quatro séculas, na literatura france
sa, a tese segundo a qual os atributos amáveis e cativantes do 
caráter nacional frances os teriam impedido de cometer, no tra.
tamento da popula~áo nativa, as mesmas atrocidades praticadas 
pelos espanhóis, portugueses e ingleses. Opinava Pierre Crignon 

. .1. 101 . Friederici: l nd. u. A nglo-Amerik., p . 4~5. Biart ·em Rel. d. 
Jesuit., 1, 67. Hakluyt (Goldsm. ). 11, 184, 187. d'Avezac: Gonneville, p. 
96 e ss. Gaffarel : Brésil, p . 41. 50. 

1.102. Friederici, loe. cit., pass. Herrera : Hist ., Déc. 111, p. 1921. 
Cartier: Bref Récit, p. XIII-XIV; fol. 40-42. Hakluvt, loe. cit., 11, 45, 146. 148. 
Thevet: Singularitez , p . 407. Laudonniere, p. 27-32. Gaffarel: Floride, p. 
139-140. d'Avezac: Gonneville, p. 101. 106. Las Casas: Historia. U. 241. 

1.103. La Potherie, II, 88-89, 91. 107. Le Paqc du Pratz. l. 178-179. 
Heinrich, p. XLIX-LXI: p. 44. 
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ser fácil ao Rei Francisco l. num período de quatro a cinco anos, 
atrair os aborígines dos países recém.-descobertos, que os portu ... 
gueses reclamavam para si, sem empregar outras armas além das 
sedutoras qualidades dos franceses. Semelhantes conceitos tero 
sido repetidos até recentemente. 1104 

A realidade, porém, é outra. No Brasil, na colonia de 
Villegaignon, na baía do Rio de Janeiro, os aborígines eram tra
tados com a máxima brutalidade. Homens e mulheres eram 
for~ados a trabalhar, seviciados, trucidados e a tal ponto tortu ... 
rados, ·segundo o sistema espanhol, pelos franceses embrutecidos, 
degradados mesmo a prática do canibalismo. sem que fossem 
impelidos pela necessidade, que os indios se refugiavam nas matas, 
para evadir-se a tiranía francesa. o temor e o ódio dos indíge
nas aumentaram ainda, quando certa moléstia contagiosa, trazida 
pelos franceses, matou cerca de mil pessoas. Em sua colonia no 
Maranhao, os franceses amarraram índios tupis a boca de canhoes, 
a maneira do Vice.-Rei Almeida, na fndia. nos Na Guían~. suas 
violencias nao tardaram a fazer dos Galibis, seus vizinhos, de 
cuja amizade dependiam até pela natureza do seu empreendimento, 
os mais encami~ados inimigos. As guerras indígenas sucediam .. 
se amiúde, e os franceses, criminosamente, as etemizaram. Os 
indios já nao queriam contato com eles, e, por último, a inimizade 
e o ódio generalizados acaibaram por obrigar os forasteiros a 
evacuar o País. 1106 

l. 104. Gaffarel: Floride, p. 87 -88 que, nos seus trabalhos, frisa sempre
as encantadoras qualidades dos franceses em suas relai;0es com os indigenas, 
contrapondo--as as inf~mias praticadas pelos espanhóis, portugu~ses e britanl
cos: " ... Les Espagnols procédaient autrement. Ils massacraient par syst~me. 
Les Anglais massacrent et corrompent les races indige-nes, avec (p. 88) les
quelles ils sont en contact". ~ franceses, porém, teriam o mérito "d'avoir 
les mains nettes de ce sang abhorré". Ramusio, 111, fol. 358 B. Charlevoix. 
loe. cit., 1, p. VIII. Navarrete: Relations des Quarte Voyages entrepris par 
Christophe Colomb, trad. Chalumeau de Verneuil et de la Roquette (Paris, 
1828), 1, 205, note: de la Roquette contesta que, nos crimes cometidos pelos 
europeus na América, a parte da Fran~a fósse iQual a dos outros povos. 
Salone, p. 25: "Les Espagnols, les Portugais, les Anglais étaient présen
tés aux Américains en conquérants. Suivant les lieux et les circonstances, 
ils les avaient refoulés ou asservis. Les Fran~ais, au contraire, les traiteront 
constamment en amis, en égaux. Reconnaissons, pour ne point exagérer leur 
mérite, que cela leur fut facile'·. 

1.105. Léry, édit. La RocheUe 1578, p. 88 e ss .• 250-251. Thevet: 
Singular., p. 422-423. Yves d'gvreux, p. 111. Southev, l. 414. Gaffarel: 
Brésil, p. 195, 200-201. 

1.106. Biet (édit. 1664), p. 45, 46, 147 e ss .. 217 e ss., 367. Temaux
Compans: Guyane Fran~., p. 57-59. 
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O mesmo se passou nas fndias Ocidentais. Até serem víti
mas de trai~áo e de insuperáveis perversidades por parte dos 
franceses, sob o Governador de rOlive, os Caraíhas das ilhas, 
cuja atitude e moralidade o frances Du Tertre faz questao de 
: ustificar de modo inequívoco, sempre procuraram as colonias 
~ara trazer.-lhes alimentos. Sua atitude benéfica e amiga possi ... 
bilitara a existencia da Colonia, que, de outro modo, ainda segundo 
o juízo do mesmo Du Tertre, teria sucumbido miseravelmente. 
Coisa muito semelhante ou mesmo identica era praticada pelos 
ingleses. O procedimento dos europeus atingiu todas as ~l~as, 
principalmente, no tocante aos franceses, Guadalupe, Martinica, 
Sao Vicente e Dominica. As acusa~óes de Du Tertre contra os 
franceses e ingleses, por causa de seu procedimento bárbaro e 
desumano junto aos Caraíbas, náo sao menos graves nem menos 
insistentes que as do Bispo Las Casas contra seus conterraneos. 
Os franceses das ilhas, mais bárbaros do que os Caraíbas, mos.
traram.-se cruéis, arrogantes, imorais em todos os sentidos. Como, 
para vencer tao bravos adversários, nao bastassem armas h~nestas, 
Jan~avam máo de todos os expedientes, tentando exterminar os 
Caraíbas por meio de rum envenenado. Mas, naquele tempo, 
ninguém dera ouvidos as acusa~óes de Du T~rtr~. Náo ~parec~ra 
quem fizesse com elas o que franceses e ingleses haVIam feito 
e continuavam a fazer com as do Bispo Las Casas, os quais se 
esfor~aram por divulgá.-las e apregoá.-las em todo o mundo civili
zado. com o máximo de alarde e exagero, de hipocrisia e demons .... 
tra~óes de repugnancia. Também fora do território insular, na 
América ·Central, os franceses eram extremamente odiados entre 
os índios Mosquitos, por causa da horrível brutalidade co~ que 
estes haviam sido tratados pelos flibusteiros as ordens de L Olo.
nais. 1 io1 O cunho desumano dado pelos calvinistas franceses aos 
métodos de combate seguidos .. do outro lado da linha", que foram 
substituindo os modos, a principio, cavalheirescos de resolver as 
questóes. e a atitude dos flibusteiros, que, em perfidia e crueldade, 
superavam quaisquer outros, contribuíram para tomar odiado o 
nome dos franceses nas ilhas e na Terra Firme. 1108 

1.107. du Tertre (1667-1671), 1, 18. sobre a ajuda dos Caraíbas: ... · ·~t 
il est vray de dire que sans ce secours, la Colonie eut miserablement pery ; 
p. 80, 81. 84-88, 418, 431, 465: 11, 356-359; p. 356: " ... en verité nos Sau· 
vages ne soient Sauvages que de nom, aussi que les plantes et les fruicts q~e 
la nature produit sans aucune culture dans les forests et dans les deserts : 
11, 414 e s.s. ·Laudonniere, p. 65-66. R. C. Dallas: The History of th~ Maroo'!8 
(London, 1803), 1, p. LXXX-LV. Oexmelin: Hist. des Aventuriers (éd1t. 
Paris, 1688). l. 214-215. Dampier, loe. cit., l. 40. 

1.108. Exquemelin (1678), p. 49. 55. 58. 61-62. de la Ronci~re: Hist. 
lII. 579-580. 588-589. 593. 
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J á mencionamos as tentativas de colonizac;áo francesa na 
Carolina e na Flórida. Na Carolina, tornaram .. se a tal ponto 
odiados, que, se os invasores, amotinados, em Juta uns contra os 
outros, nao se tivessem retirado espontaneamente, um grande le
vante indígena os teria aniquilado ou escorrac;ado. Na Flórida, 
ac;ularam todas as trihos a guerras internas, tornaram-se odiados 
e possibilitaram, pela hostilidade dos índios, o grande sucesso dos 
espanhóis comandados por Menéndez. 

Na Luisiana, os franceses, ao defrontarem-se com os indí
genas, tiveram atitudes individuais diversas e, por conseguinte, 
granjearam., em maior ou menor grau, a sua simpatia. Quando 
estes já haviam atingido certo nível cultural e adotado hábitos 
sedentários, possuindo agricultura, encontramos as mesmas con
dic;oes e as relac;oes entre europeus e índios identicas ou seli:te
lhantes as reinantes em outras partes, como foi exposto acima. 
Quando, porém, dentro dos imensos e indefinidos limites da Co
lonia, se defrontaram com tribos iguais, na posic;ao económica e 
nos modos de vida, aos pavos do Canadá, pouco fixos ao solo, 
ou nómades, reinava amizade entre indígenas e franceses. Com 
essas tribos, indispensáveis ao comércio de peles da Nova Franc;a 
..- em tempo de paz. seus cac;adores e mercadores de peles, em 
tempo de guerra, como representantes dos mesmos interesses, 
suas tropas auxiliares e de apoio - os canadenses viviam em 
perfeita harmonía. O mesmo se deu na Luisiana. Quando os 
franceses tinham de lidar com tribos dessa espécie, os dons dos 
coureurs de bois e voyageurs~ que tao hem se adaptavam a vidci 
nas selvas, fóssem franceses le.gítimos ou mestic;os, vinham muito 
a propósito. Grac;as ao seu irrestrito comércio de espingardas 
e munic;oes e a farta distribuic;ao de aguardente, tornavam-se 
muito estimados por aqueles índios. Contudo, entre as tribos 
sedentárias, agricultoras, mais bem organizadas, as qúalités sé
duisantes e a f amiliarité dos franceses provocaram graves males 
e sangrentas refregas, como relata Le Page du Pratz de modo 
táo claro. Nao tardou a suceder o mesmo que nas outras colo
nias : os franceses instigavam uma tribo contra a outra, para que
brar .. lhes a resistencia e conquistar .. lhes as terras. Ao mesmo 
tempo, atic;avam também negros para assaltos, visando criar pro
funda inimizade entre éles e os índios, por temerem levantes de 
escravos pretps. Empenharam .. se nas duras e inglórias guerras 
contra Natchez e Chickasaws, fartas em atrocidades indizíveis de 
ambos os lados, sendo mortalmente odiados pela maioria das tribos 
da Luisiana. 1109 

1.109. Gayarré, 1, 100; 11, 36. Le Page du Pra tz, 11. 393: Os natchez, 
sua vida íntima, na tribo e na familia : " . .. il est vrai qu'ils se cachent ordi-
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Também em outros períodos da época das grandes descober
tas, em outras partes do mundo, os franceses absolutamente nao 
constituíram excec;ao no que concerne as suas relac;óes com os 
indígenas. Seu procedimento foi igual ao dos demais pavos 
navegantes e descobridores da Europa. A crueldade e devassi
dao que caracterizaram a conquista das ilhas Canárias pelos 
Béthencourts, precursores das grandes descobertas, já nos refe
rimos nas páginas precedentes. 111º No segundo período dessa 
época, os franceses tornaram-se odiados por seus modos arro
gantes, tiranices, imorais, violentos e indignos, ao tratarem com 
pequenas comunidades indefesas e fracos estados indígenas das 
ilhas do Pacífico. Angariaram má reputa<;áo sobretudo no .grupo 
de Taiti, nas Novas Hébridas e na Nova Zelandia. O segundo 
navío frances a navegar no Pacífico nos dá um exemplo da ·ma
neira como os franceses ali agiram. Nas ilhas Salomáo meridio
nais, o capitáo do navío, De Surville, sob pretexto fútil, mandou 
disparar sua artilharia pesada contra uma compacta flotilha de 
canoas dos insulanos de Ulawa, devastando .. a. Dirigiu.-se, em 
seguida, a Nova Zelandia, ao longo de cujas costas navegou 
simultaneamente com o Capitáo Cook. Ali, enfurecido por um 
furto insignificante, retribuiu a hospitalidade dos Maoris, des .. 
truindo suas embarca<;oes, incendiando-lhes as cabanas e raptan .. 
do .. Ihes o cacique. Vingan<;a e contra .. vinganc;a seguiram-se, tres 
anos mais tarde, quando outro navío frances, comandado pelo 
Capitao Marion e pelo Tenente Crozet, apareceu em águas da 
Nova Zelandia. "De tempos tao remotos", narra Ferdinand von 
Hochstetter, "data o ódio inapagável dos indígenas contra os 
franceses, que sabem muito bem distinguir dos ingleses. e que 
ainda hoje chamam "a gente de Marion" , ou, desdenhosamente, 
de "wi-wi" (de oui, oui) ". 1111 

nairement, des Fran~ois, parce qu'ils sont sujets a rire de la moindre chot1e 
qui leur parOit extraordinaire: d'aitleurs ces Peuples ne peuvent s·accommoder. 
non plus que toutes les autres nations du Monde, des libertés que les Fran~ois 
prennent partout ailleur3 que chez eux" . l. 178-182: II, 281; III, 255-296. 
Dumont. II, 125-164, 204-205. [Baudry des Lozieres: ] Vogage A la Louisiane 
et sur le Continent de r Amérique S eptentrionale C Paris. 1802) , p . 29-32. 
35-38. W . Bartram: Travels, p . 431-432. 

1.110. Las Casas: Hist., J. 133. 157, 158. [Juan de Abreu Galindo: ] 
The History of the Discoverg and Conquest of the Cansrg lslands, trad. por 
G. Glas (London, 1764), p. 29. . 

1.111. C. Skogman: Fregatten Eugenies R.esa Omkring Joroen aaren 
1851 bis 1853 (Stockholm, s. d., A . BonnierL l. 218-219; II, 11, 12-13. J. J. 
von Tschudi: Peru (St. Gallen. 1846) , l. 170~ 171. Pritchard: Pol,rptesian -
Rem., loe. cit., p. 9-16, 18~20. 25-34, 41-46. E. Caillot: Les Polyné:ñe~ 
Orientaux au Contact de la Civilisation ( Paris, 1909), p. 68. J. lnglls: 
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Afinal de contas, seria até de admirar, se, na vida livre do 
mar e das colonias, diferisse profundamente o procedimento dos 
franceses de sua atitude no próprio País, em dias agitados, e nas 
suas incursóes em outras regióes da Europa. As cenas dantes
·cas das grandes guerras civis no século XVI e durante a guerra 
da Fronda, no século XVII, as atrocidades frias e metódicas, os 
acessos de barbarismo daquele povo, que iam até ao canibalismo, 
]evaram o excelente Lery a exclamar que a desumanidade dos· 
'Tupis nada tinham de espantoso e que, entre aqueles canibais 
do Brasil, ele se sentira mais seguro do ,que na sua Pátria, na 
Fran~a. 1112 É bem significativo que os franceses, por seu cará
ter e comportamento entre povos fracos ou por eles vencidos, 
sempre tenham provocado vésperas sicilianas contra si. O bár ... 
'baro tratamento dispensado aos habitantes de países ocupados, 
sobretudo as mulheres, a sorte de cidades, conquistadas, como 
'Cápua, quando lhes caiu nas máos, sua imoralidade e rudeza 
·durante a expedi~áo rapace de Carlos VIII· na Itália, atraíram
lhes o justo ódio de toda a popula~áo italiana. Por mais que 
·os escritores italianos daquela época divirjam em seus conceitos 
acerca da expedic;áo de Carlos Vil] a Roma, concebida e anun ... 
-ciada como ·Cruzada, num ponto sao todos unanimes: a conscien ... 
-cia da supremacia dá. cultura peninsular sobre a francesa e dos 
métodos de guerra bárbaros e vandálicos desses gálios. 1113 Seus 
crimes na Holanda, a destruic;áo do Palatinado, a Revoluc;áo 
Francesa com seus ºrequintes de embrutecimento .. (L. Hausser) 
sao outros tantos exemplos. A devastac;áo e degradamento do 
Palatinado, que o Duque de Saint..-Simon qualificou de "inaudito 
gesto bárbaro, absolutamente injustificado, que em nada contri..
buiu para o exito da luta", foram verdadeiros assaltos, sem prévia 

In the new Hebrides (London, 1887), p. 231-233. fFleur ieu:] Décou
vertes des Fran9ois en 1768 et 1769, dans le Sud-Est de la Nouvelle 
Guinée (París, 1790). p. 147, 148. A respeito dessa fria cruddade dos desco
bridores franceses vide o severo julgamento de Bennet en van Wijk: 
Verhandeling over de N ederlandsche Ontdekkingen in _ Amerika, Australie etc. 
(Utrecht, 1827), p. 107-109. F. von Hochstetter: Neu-Seeland (Stuttgart, 
1863)', p. 67. 

1.112. Michelet: Hist. de France, loe. cit., X (1856), p. 205, 242: 
XI ( 1857), p. 439-440; XII ( 1858), p. 350-352: " ... une chasse épouvantable 
-aux femmes", p. 372 e ss., 457. Léry ( 1578), p. 256-258. fim do capítulo 
XV; 3. édit., 1594, heritiers E. Vignon, p. 229: " ... il ne faut pas aller si 
loin qu'en leur pays. ni qu'en l'Amérique pour voir choses sl monstrueuses 
-P.t prodigieuses". Na tradu~ao latina destinada ao mundo culto fora da 
Frarn;a, e-ntretanto, o parágrafo todo foi suprimido. Camus. loe. cit., p. 65-66. 

1.113. Prescott: Ferd. a. Isab., loe. cit., 1, 165; 11. 215. E. Herbst: 
Der Zug Karl's VIII. nach ltalien im Urteil der italienischen Zeitgenossen 
(Berlim e Leipzig, 1911), p. 9-13, 18, 23, 27, 38, 40, 44, 46-48. 
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declara~áo de guerra, a um território inteiramente indefeso com 
o fim de extorquir contribui~óes e criar um espa~o vazio, a custa 
de horrível destrui~áo, nao por sentimento de fraqueza, nem por 
precau~áo, ·mas para obter um território de fácil acesso, que, na 
guerra seguinte, proporcionasse ao invasor o domínio da Renania 
e dos principados do Reno. A História já se pronunciou a respei ... 
to dessas guerras da F ran~a e do tratamento dado a popula~oes 
civilizadas e pacíficas, e seu julgamento é inabálavel. 1114 

É, pois, destituida de fundamento a afirma~áo dos historia ... 
dores franceses segundo a qual os sedutores atributos do caráter 
frances teriam tornado seus compatriotas ben,quistos entre os in ... 
dígenas da América e .evitado que os tratassem brutalmente, como 
fizeram as demais potencias descobridoras e colonizadoras euro ... 
péias. Todavía, numa de suas colonias e, em parte, também em 
outra, houve nítida exc~ao. Ali, porém, nao foi o caráter dos 
franceses que mudou: continuou sempre o mesmo. As condic;oes 
é que eram bem outras, diversas das de todas as outras regióes 
da América. · Referimo ... nos a Nová Franc;a, como aliás já fizemos 
ao tratatmos da situac;ao na Luisiana. Contudo. as relac;oes 
essencialmente amistosas entre os franco .. americanos e os indí ... 
genas nao decorreram apenas da situac;ao favorável da Nova 
Franc;a. ·Contribuíram também sua posic;áo peculiar perante as 
colonias britanicas vizinhas e as condi~oes ali reinantes, que ofe
reciam verdadeiro contraste com as das francesas. A evoluc;ao 
das duas civliiza~oes ocidentais na América do Norte e seu efeito 
sóbre os silvícolas eram de natureza muito diversa. 

A vida económica e política da Nova Franc;a baseava-se no 
comércio de peles, que até o fim de seos dias lhe dominou a 
existencia, deixando a lavoura papel secundário. insignificante, 
sem impedir, contudo, que, durante um século e meio, ela atin ... 
gisse certo progresso. Os guias, ca~adores, negociantes e agentes 
do comércio de peles eram, porém, em primeiro lugar, os habitantes 
nativos. Possuíam extensos territórios de cac;a, que exploravam 
através do comércio de peles. Sem eles, nao podia haver tran-

1.114. Ludw. Hausser's Geschichte des Zeita!ters der Reformation, edit¡ 
por W. Oncken (Berlim. 1868). p. 421-422, 435. 436. Scrits inédits de Saint.
Simon, vol. 1 (Pari~, 1880) , p. 258: "barbarie gratuitte, inouie, inutile aµ succes 
de Ja guerre". Kurt von Raumer: Die Zerstorung der Pfalz von 1689 ( Mün .. 
chen und Berlim, 1930), e também o comentário crítico de Aloys Schulte 
na Deutsche Literaturzeitung, ano 51. fase. 40 ( 1930), col. 1900-1904; col. 
1903: A História já pronunciou sua senten~a; von Raumer a tornou inaba.
lável. Herm. Oncken: Brülez le Palatinat (Berlin und Leipzig, 1924). 
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sa<;óes em grande escala. Os franceses tinham for<;osamente de 
dar grande valor a boa vontade e a conserva~ao dos indios, em 
cujos contingentes as guerras internas e as moléstias importadas 
abriam claros cada vez maiores. Nas áreas produtoras de peles 
- vale dizer, praticamente em todas as Províncias do Canadá e 
da Acádia, com sua imensa hinterlandia, sobretudo ao Norte e a 
Oeste - , deviam, por conseguinte, tentar aliciar todos os índios 
ainda existentes, como amigos e fornecedores de peles. Como 
naquele comércio houvesse dependencia recíproca das duas partes, 
as boas rela~oes e o tratamento cortes dos filhos da terra pelos 
franceses era conveniente a ambas. lsso for~osamente encontra
ria compreensáo por parte dos silvicolas, despertando-lhes a estima. 
Os franceses e mesti<;os do Oeste souberam manter, durante anos, 
a influencia assim obtida, que perdurou mesmo depois da perda 
do Canadá, aproveitando-se dela para fazer intrigas contra os 
britanicos, malquistos entre os aborígines. A política das colonias 
britanicas na América do Norte e o caráter individual de seus 
povoadores nada possuíam de comum com os dos f~anco-canaden
ses e, desde o inicio, tendiam a fazer com que os índios suspei
tassem de suas inten<;óes malévolas e a torná-los odiados. i:;: 
verdade que os .franceses também se arvoravam em senhores 
absolutos da terra, arrogando-se direitos sobre o solo que per
tencia aos indios, no que nao eram, por conseguinte, melhores do 
que espanhóis e ingleses, cujo ponto de vista quanto a posse da 
terra aparece na carta da Virginia. A Companhia de peles dis ... 
punha das terras de modo absoluto. Tinha direito de vende ... las 
e de delas dispor como muito bem entendesse. No Canadá frances 
e na Acádia, porém, essa norma praticamente nunca entrou em 
vigor, pois, em 1608, ao chegar o primeiro colono, a terra, de 
Gaspe até Montreal, abrigava número muito reduzido de habitan
tes. estes diminuíam rapidamente, de maneira que toda aquela 
enorme extensáo de terras, que a Fran<;a efetivamente nunca 
transpusera com suas colonias, nao passava, na realidade, de chao 
sem dono, ou, se nao o era ainda, veio a se-lo em pouco tempo. 
Para suas modestas necessidades, cada colono branco recebia 
imensas áreas de terra. i11s Nas vizinhas colonias britanicas 
reinava mentalidade diferente. Divergiam também os rumos da 
evolu~ao política e económica. O comércio de peles constituiu. 
desde o inicio, a meta visada, sobretudo na Provincia de Nova 
Iorque, sucessora da Nova Holanda, outrora colonia mista, agríco
la e mercantil, com predominio do comércio de ·peles. ~ste nao 

1.115. P. Tailhan em Perrot, p. 215-216. Stone: W. Johnson, 11. 135. 
Isambert: Recueil Général des anciennes Lois Fran~ais, XVI, p. 216-222. 
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passou, todavia, de ramo acessório, sendo fundamental apenas para 
reduzido número de colonos. As Colonias da Nova Inglaterra 
- Virginia, Maryland, Pensilvania, Nova Jersei e Nova lorque 
- eram essencialmente agrícolas. Nao desejavam a conserva~áo 
dos índios. Pelo contrário, cobi~avam as terras destes e temiam 
a a~áo das numerosas tribos guerreiras ao longo de suas extensas 
fronteiras desguarnecidas. nsses agricultores bem depressa esgo.
tavam o chao, lavrado por métodos vampíricos. A medida que 
aumentavam as áreas de terra cansada, maltratada impiedosamen ... 
te, aumentava também, em ritmo acelerado, o número desses 
primitivos Iavradores, acrescido pela expansáo das f amílias e por 
novos imigrantes da Europa. Ora, em absoluto contraste com 
os franceses, esses imigrantes f aziam questáo de man ter as apa ... 
rencias, ciosos das prerrogativas constantes da carta de seu rei, 
as quais se julgavam com pleno direito. Insaciáveis, pediam 
terras e mais terras. Os franceses da Nova Fran~a preconizavam 
a prote~ao a natureza primitiva, a conserva<;áo dos povos nativos 
e a prote~áo a fauna; os hritanicos, pelo contrário, apenas viam 
a terra sob o aspecto do improvement. Para eles, a selva e seus 
habitantes eram inimigos naturais, dificultando o acesso ao inte
rior, e deviam ser afastados ou exterminados, onde quer que apa .. 
recessem. Dírigindcrse a uma delega~ao iroquesa, o governador 
frances, Marques de Duquesne, caracterizou em poucas frases 
essa diferen~a de mentalidade e os rumos muito diversos tomados 
pela evolu~ao das duas colonias: "Entáo nao conheceis a dife .. 
ren~a entre o rei da Fran~a e o ingles? Reparai nas fortalezas 
que o rei levantou: vereis que, até bem junto as suas paredes, a 
terra continua bom campo de ca~a e que, nos lugares onde n6s 
chegamos, nada foi :feito além do que serve para o vosso próprio 
beneficio. Os ingleses, porém, nem bem se apossaram de um 
peda~o de terra, já a ca~a é obrigada a fugir, as matas tombam 
aos golpes de seus machados, o chao é pelado e, entre eles, mal 
encontrareis alguma coisa que vos sirva de abrigo para a noite". 1116 

Assim, a evolu~áo do povoamento do Canadá e da Acádia 
criou uma situa~áo, perante os povos ·indígenas, que os franceses 
bem cedo souheram aproveitar em beneficio proprio. Vieram-lhes, 
entáo, muito a propósito os aspectos amáveis e cativantes no ca
ráter individual frances e o dom de adaptar ... se a condi~óes pri
mitivas ou mesmo de descer até elas. Grande habilidade tática 
dos mais graduados oficiais e funcionários no tratamento dos 
índios, um modo seguro de penetrar em sua vida íntima e acatar 

1.116. Garneau (2.), 11. 206. 
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suas opinioes e a política inteligente na questáo dos povos indíge
nas, orientada pela Metrópole, melhoraram ainda o bom exito 
proveniente dessa atitude. Os franceses e franco-canadenses 
eram corteses, ao lidarem com os silvícolas, por eles tratados como 
iguais, com maneiras de gentlemen, co~~ ~e expressou º.·.cacique 
Shingiss. Divergiam sobretudo dos bntan1cos e. espanho1~, para 
quem os indios constituíam ra~a inferior, pov?.. ba1xo e se~v11, com 
0 que estes se ofendiam. Certo modo tranquilo e descuidado de 
encarar a vida, as maneiras alegres, a ado~áo da língua, dos cos ... 
turnes, dos hábitos e das vestimentas indígenas, as unioes conju-
gais com suas familias, a tolerancia ou indiferen~a para co~ seus 
ritos religiosos e costumes xamanisticos, e ·muitos outros atributos 
dos franceses, mesmo sua crueldade - como os silvícolas reconhe-
ciam e elogiavam abertamente - aproximavam ... nos, tomando 
franceses e indios semelhantes, segundo a opiniáo dos próprios 
indios, entre os quais aqueles eram estimados e vistos com bons 
olhos. 1111 Gra~as ao seu espirito empreendedor, os coureu_rs de 
bois e voyageurs chegavam as tribos mais distantes, onde difun ... 
diam o nome da Fran~a através de narrativas de sua grandeza, 
poderío e glória; seu casamento com mulheres indígen~s das 
familias de caciques clava a seus filhos, gra~as ao matna~cado 
em vigor, assento e voto no Conselho, que podiam por em jo90 
a favor da na~áo de seus pais. Circunspecto, o governo tratava 
de distribuir títulos altissonantes e medalhas aos caciques. Ar ... 
meiros e missionários eram enviados as aldeias, e os melhores 
oradores e chefes guerreiros eram atraídos para o lado dos fran-
ceses, por meio de remunera~oes que, no fundo. nada mais .eram 
senáo suborno. Em seus esfor~os de fundir as duas ra~as e de 
f ranciser os silvícolas, Luis XIII e Richelieu chegaram ao ponto 
de conceder a todos os indios batizados os direitos de cidadania 
francesa e a Hberdade para ir domiciliar--se na Fran~a. onde, sem 
quaisquer formalidades ou processos de naturaliza~áo, podiam 
gozar dos mesmos direitos que um frances nato. Alguns dos go ... 
vernadores e oficiais, como o Marques de La Galissonniere. 
Montcalm e, sobretudo, o Conde Frontenac, revelavam extrema 

1. 117. Loe. cit., 11, 92: "grace a la franchise de leur caractere". Birk
beck. loe. cit., p. 106-107. sobre os colonos franceses no Illinois: ". · · the 
attractive qualifications, politeness, and good breeding". Post em Early 
Western Journals, p. 277-278: Shingiss: " ... we let you know. that the French 
have used our people kindly, in every respect: they have used them like gentle
men, especially thouse that live near them". Schoolcraft: Pers. ~em., ~· 
101. J. C. Hüttner em H. Wansey: TagebrJJ:h einer Reise durch ~re verei
nigten Staaten von Notd-Amerika im Sommer des Jahres 1794 (Berlm, 1797), 
p. 52, A. 
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habilidade no trato dos selvagens. trato esse que, obedecendo a 
uma tática calculada, parecia, contudo. completamente natural. 
Tais predicados gran j earam ao governador até a amizade de 
Iroqueses. ..C'est un art subtil. tout fran~ais, que celui..-la", 
observou Lorin. Para adquirir a amizade dos. índios. valiam--se, 
ainda, de outros meios, menos exemplares, como fazer acampa ... 
nhar os presentes aos caciques de noticias falsas e pouco cava ... 
lheirescas a respeito dos ingleses. 111s 

Entre os últimos, nao raro, altos funcionários, altivos e arre-
gantes, demonstraram que, em matéria de sutileza diplomática e
habilidade no trato com indígenas nem chegavam aos pés dos 
franceses. A rudeza. a ganancia e os métodos violentos dos. 
ingleses e anglo--americanos, que avan~avam sempre, em busca de 
mais terra, difundindo o medo, e a apreensao causada pelo aumen .... 
to do número e, por conseguinte, do poder dos habitantes brancos, 
alhearam os britanicos e seus sucessores dos pavos nativos. Isso, 
era ainda agravado pelo contraste entre as atitudes nada polidas. 
dos anglo--americanos, materialistas e comerciantes, sobretudo os 
com tra~os ianques vindos da purit:pna Nova Inglaterra, e as ma ... 
neiras humanas e afáveis dos franco--canadenses e crioulos do· 
Canadá e da Luisiana. :gsse contraste evidenciava.-se tanto no 
caráter individual como no coletivo. Houve diligencias concilia ... 
tórias por parte dos elementos britanicos e anglo--americanos em .... 
penhados no comércio de peles, nao faltando neste sentido. 
esfor~os teóricos e práticos por parte dos govemos. Entretanto, 
por sinceros que tenham sido a inten~áo e o desejo de tratar os· 
indígenas honestamente, como era de direito, o caráter, os costumes· 
grosseiros. gananciosos. e a m·á educa~áo dos britanicos e, mais· 
ainda, dos anglo.-americanos punham tudo a perder. e, pelo século 
XIX adentro, asseguraram aos yanlrees ( yengeese) e aos facas 
longas, por um lado. o ódio do homem vermelho, e aos mesti~os· 
franceses, aos coureurs de bois e voyageurs canadenses, por outro. 
a sua afei~ao. 1119 

Como, porém, já foi exposto, tamhém na América do Norte 
os franceses nem sempre tiveram só amigos entre os indios. Os 

1.118. Colden. p. 35. Capt. Morris em Early Western Journals, p. 318. 
a 319. Adair: Geschichte der Amerikanischen lndianer, trad. (Breslau •. 
1782), 135-136. Coll. Doc. Manuscr. Nouv.-Fr., 1, 70: articles de 29-4-1627. 
§ XVII. Lorin, p. 65-66. Casgrain, loe. cit., p. 41. Doc. Col. Hist. St. of N. 
Y, vol. VII ( 1856), p. 787-788: Croghan. 

1.119. Stone: W. Tohnson, 11. 226-227. Osgood: XVIII. Cent., Illr. 
168-169. Perrot, p. 227-228. Gameau, 11, 128. Olmstedt: Journ. a Expl., 
11, 31-32. Hoffman: A Winter, 11, 88. James: Account, I, 20: as descri~óes .. 
das viagens contém ainda um grande número de indica~óes que comprovam. 
ésse fato. 
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inimigos eram igualmente numerosos e, por seu valor guerreiro, 
um perigo grave e constante. Podemos citar como exemplo a 
Liga Iroquesa, a dos Outagamis (Joxes) , os Chickasaws e seus 
adeptos, os Natchez e seus aliados e ocasionalmente também os 
Sioux. Com todas essas tribos, ou, pelo menos, com a maioria 
das mais valorosas dentre elas ao seu lado, sem dúvida os franceses 
teriam conseguido, ainda antes do século XVII, aniquilar as colo
nias inglesas da América do Norte. No Canadá, nem sempre 
revelaram os dons acima apontados, isto é, a delicadeza e o tino 
diplomático no trato dos indígenas, tendo até por a<;óes, inábeis 
e croéis adquirido inimigos irreconciliáveis. Os aborígines eram 
explorados de vários modos pelos negociantes de peles, inclusive 
pelos officiers .... fermiers dos postos. Na avidez por peles de 
castor, os túmulos indígenas eram devassados, as peles roubadas, 
e feridos os mais sagrados sentimentos. Repetiam--se os assassi ... 
natos cometidos pelos franceses nas selvas distantes, perfeitamente 
análogos aos que, mais tarde, tanta fama deram aos rudes mateiros 
e armadores de trapas ang}o ... americanos. 1120 A tos esporádicos de -
indisciplina nas tropas regula{es e de guerrilheiros aumentavam 
o número desses crimes. Jamais reinou, em qualquer parte do 
Canadá, espirito de sedi<;áo igual ao que tantas vezes abalou as 
demais colonias francesas da América, inclusive a Luisiana. Náo 
ocorreram no ·Canadá graves insurrei<;óes internas, como as que 
assolaram tódas as demais colonias francesas na América e, como 
é natural, afetaram gravemente a popula~o nativa. Náo se 
registraram, por conseguinte, estremecimentos nas rela<;óes existen ... 
tes entre esta e os franceses. No entanto, vários atos de mala 
f id es - a falta de palavra, a trai<;áo e o abuso da handeira, que 
tanto fizeram sofrer os adversários brancos como os de cor, -
eram táo freqüentes por parte dos franceses, que os gallic triclcs 
of deceit tomaram ... se adágio entre os comerciantes e mateiros 
ingleses. O General Amherst arrolou-os entre os motivos que o 
levaram a negar as honras militares ao exército frances do Canadá, 
em retirada. "Tous les sauvages de ce pays sont traitres": eis 
como os franceses queriam justificar suas próprias trai~óes. 1121 

Em certas regióes do Brasil, uniram-se os franceses as tribos 
tupis litoraneas, entre as quais eram muito estimados, a despeito 

1.120. Stone: W. Johnson, II, 83-85. Salone. p. 391. Sagard: Hi8t .• 
III, 647. Faillon, 1, 97; 111, 321-323. Parkman: Pioneers, p. 271: tamb.m 
no Brasil os franceses tinham o hábito deo profanar sepulturas; Yves d'E:vreux. 
p. 242. Perrot, p. 115-119, 312. 

1.121. Friederici em S eler-FestschriH, p. 102-104. Le Page du Pratz. 
l. 97, 99, 102, 197-206. B. Romans, p . 74. Gavarré, [, 80. 
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do ~io que despertavam em outros pontos da mesma costa. 
Explica-o o fato de aí penetrarem como comerciantes, trazendo 
aos indios os mais almejados artigos, como facas, machados, 
espelhos, pentes e tesouras, que negociavam em troca de madeiras 
corantes, algodao, papagaios e macacos. N~o vinham como os 
portugueses, c?nquistar, ca<;ar escravos e roubar aos 'Tupis as 
mul~e~es, as f1lhas e os hom~ns válidos. Assim, ao passo que 
~s stlv1c~las encaravam os lusitanos com .grande suspeita e hosti--
11dade, t1nham confian<;a nos mercadores franceses. Certa vez, 
p_or volta de 1550, uns cinqüenta selvagens os seguiram espon
taneamente em seus navios, até Ruao. 1122 

Na história das relac;óes entre franceses e indígenas da Nova 
Franc;a, o tratamento dos prisioneiros de guerra constitui um 
capítulo sombrio. Champlain e seus companheiros franceses 
observaram, pela primeira vez, entre seus aliados vermelhos, 0 
costume, comum entre os aborígines norte-americanos de torturar 
prisioneiros de guerra. Horrorizado, Champlain Íntercedeu a 
favor de um prisioneiro, Depois disso, p,orén1, nunca niais se 
ouviu f alar em tais intervenc;oes. Inicialmente os franceses 
deixaram passar sem objec;áo as torturas praticada~ por seus alia
dos, dep?1~ ª .s foram ~olerando cada vez mais, até chegarem a 
urna con1venc1a que be1rava ao estímulo. Daí por diante, passa ... 
ram a entregar seus próprios prisioneiros aos aliados vermelhos 
para o suplí<:io, em represália pela tortura de prisioneiros de ambas 
as rac;as, perdidos nas máos dos ferozes Iroqueses. Isso se deu 
~om, a aquie~ce~cia do clero, para o qual, pelo menos para os 
Jesuitas, um 1nd10 morto, qualquer que tivesse sido a causa de 
su~ .morte, era .preferível a um vivo, bastando que 0 tivessem 
previamente hattzado na religiáo cristá. No Canadá, ocorria o 
mesmo que na Acádia e no Brasil, onde os franceses e portugue ... 
ses entregavam seus prisioneiros brancas aos aliados vermelhos , 
que os devoravam. 

Nao se contentavam com a simples entrega de prisioneiros; 
houv: verdadeiros convites ao martírio. A política habitual, ge
neralizada ~ntre os indígenas, de entregar prisioneiros de guerra 
~ .º~tras tnbos para torturá-los, com o desígnio de criar mortal 
1n1m1zade entre estas e a tribo do supliciado, foi adotada pelos 
~ra~ce~es: sobretudo pelo Governador Frontenac, que a empregou 
ind1scnm1nadamente, em larga escala. Nisso exerciam severo 

l. ~2·2 . Hans Staden ( ed. 1557) , fol. g. Ramusio, 111 ( 1606), fol. 358. 
M emorias para a Historia da Capita.nia do Maranháo em Colleq :áo de Noti~ 
cías para a Historia e Geografia das Nafl5es Ultramarinas tomo 1, num. IV. 
P · 98 a 103, 113-116 (Lisboa, 1812). Denis: Pete Bré.silienne, loe. cit., p. 14. 
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domínio sobre seus aliados vermelhos e tentavam evitar, por todos 
os meios lícitos, ilícitos ou obscuros , que se verificasse aproxima

·~áo de algum de seus aliados aos ingleses ou Iroqueses, ou que 
se desse urna paz em separado. Qualquer afrouxamento, real ou 
aparente, da guerra indígena era motivo de nervosismo por parte 
do goveno em Quebec. O martirio, as mais horripilantes tortu
ras de prisioneiros de guerra eram o melhor meio de reacender 
o entusiasmo guerreiro arrefecido e de afastar as tentativas de 
concilia~áo e qualquer incipiente sentimento de amizade, que 
porventura surgisse. O s franceses foram ainda mais longe: eles 
mesmos organizavam o suplício e nele tomavam parte ativa. Pos
suímos descri~6es verdadeiramente terríveis dessas cenas de mar
tírio em que franceses, a vista de todos, seguindo ordens de seus 
superiores ou por estes tolerados, competiam com os bárbaros 
vermelhos, que aí de fato eram "selvagens". "acariciando" caci
ques iroqueses, amarrados despidos no poste do suplício, com 
canos de espingarda ou frigideiras em brasa. Só mesmo lendo 
narra~óes 1123 de cenas desse g·enero, descritas em documentos 
franceses, nos inteiramos da realidade. As inauditas crueldades 
dos europeus, sobretudo espanhóis, portugueses e franceses, pra .. 
ticadas contra indígenas da América, tornam provável que muitos 
índios tivessem aprendido as piores formas de barbarismo com os 
brancos. A política do tratamento desumano de prisioneiros por 
parte dos governadores do Canadá e da Luisiana, sancionada -
se nao estimulada - pelo governo de Paris e apoiada pelos corpos 
de oficiais e de funcionários. nao combatida ou tacitamente admi
tida pelo clero e sustentada pela indomável sede de vingan~a e 
des forra da maioria dos franceses e por elementos rudes e imorais 
da popula~áo, tinha como conseqfi.encia fatal o recrudescimento, 
~ntre os indígenas, do hábito de martirizar prisioneiros. De fato, 
os acontecimentos e o te-stemunho de contemporaneos provam que 
a instiga~áo, a pressao e os exemplos pessoais dos franceses tive
ram como resultado tornar ainda mais cruel a tortura de prisio
neiros nas tribos que já a praticavam, bem como implantar o seu 
uso em tribos em que nao fora ainda adotada. 

Apesar do tratamento, em última análise, bom, e a despeito 
dos esforc;os da maioria dos franceses .em prol da conservac;ao 

1.123. Frie'Clerici : Über die Behandlung der Kriegsgefangenen durch die 
lndianer Amerikas em S eler-Festschrift, p. 90-10 1. com extensa documen
tac;~o. exposic;~o detalhada e alguns trechos do texto em traduc;ao. V. ainda: 
Lafitau, loe. cit ., IV, 14-15. Knox, 11, 36-37. Gaspé: Anc. Canad., p. 278 
e pass., p. 394. Montaigne: Essais, 1, 241, (liv. I, chapt. XXX) , p. 242: 
" ... nous qui les surpassons en to u te sorte de barbarie". 

CARÁTER DA DESCOBERTA E CON QUISTA DA AMtRICA PELOS EUROPEUS 487 

dos índios amigos, o contato com os europeus e sua cultura, no 
Canadá e na Acádia, como aliás em toda a América, reduziu 
consideravelmente a populac;ao indígena, levando em muitos casos 
~ sua ·completa extinc;áo. 1124 Reina absoluta disparidade quanto 
ao número de índios que viviam na América por ocasiáo da che
gada dos franceses, sendo tais as discrepancias nos dados dos 
contemporaneos, bem como nos cálculos posteriores de historió.
grafos e etnógrafos, que mal pode haver esperanc;as de um dia 
serem determinadas de modo satisfatório as cifras demográficas 
reais. É provável que os números citados na maioria dos infor
mes sejam altos demais. Entretanto, nao há dúvida de que nas 
regi6es de aldeias cuja agricultura era bem desenvolvida, como 
no país dos H uronianos e no dos Attiwandaronks ( neutrals) , a 
populac;áo atingira certa densidade. 112s Nao foi tanto o trata .... 
mento inadequado por parte dos franceses, nem mesmo a recru
descencia das guerras, resultado da vinda dos europeus, que 
motivaram o referido declínio. 2ste foi, sobretudo, conseqüencia 
direta das devastadoras epidemias trazidas pelos brancos, princi .... 
palmente da varíola, ante cujos ataques a medicina e a constituic;ao 
física dos silvícolas se achavam quase completamente indefe .... 
sas. 1126 Sucedera no Canadá e na Acádia o mesmo que no 
Brasil e nas Antilhas. Os índios, urna vez atacados de varíola, 
raramente escapavam com vida. 1121 Na América, a varíola afe
tava muito menos os europeus do que os índios. Entre os fran
ceses no Canadá, desde o inicio, foram numerosos os casos de 
doenc;a de morte, de escorbuto (mal.adíe de terre ou de scorbut) 
e disenteria. A incidencia desses males diminuiu, quando se 
verificou ser o permanente consumo de carne salgada na Colonia, 
mal sortida de alimentos, urna das causas principais. Nao obstan
te, as mortes continuaram. Muitas eram também as baixas .causa.
das periódicamente, durante as operac;6es das guerras indígenas;, 
pela malária, pela disenteria e pelo escorbuto, que assolaram, em 

1.124. R.el. d. ]ésuit., 1611, p . 14; 1637, p . 34-35. 

1.125. James Mooney: Aborig. Population, p . 4, 6, 8, 24, talvez mais 
se aproxime da realidade, embora alguns dos seus dados sejam provavel
mente baixos demais. The ]esuit R.el. and allied D oc., vol. l. lntroduction by 
R. G. Thwaites; vol. LXX, p. 13. Oeuvres de Champlain, l. 518, 519, 548, 
561-562. R.el. lnéd. d. l. N ouv.-Fr., II, 25, 292. 

1. 126. Umfreville, loe. cit., p. 221-222. Bressany, p. 161-162. Coll. de 
Manuscrits, 1, 528. Garneau, II, 207-252. Ferland, l. 289-291. 

1.127. Gaffarel : Brésil, p. 200-201. du Tertre, II, 408; a maior parte 
dos indios atacados de varíola morria: " . .. s'il y en a fort peu parmi eux 
qui en soient marquez, c'est que la pluspart en meurent". Breton: Car.
Franr., p . 364II, 478-479. 
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La Famine, a tropa do Governador de la Barre, em luta contra 
os Iroqueses, e se tornaram sobremaneira desastrosas para os 
franceses durante o empreendimento do Governador Bienville 
contra os Chickasaws em 1739,..1740. 112s 

A atividade da lgreja Católica e da missao no Canadá e na 
A.cádia, com sua influencia salutar e eficaz, juntou,..se as causas 
que haviam possibilitado e mantido o convivio, em geral harmó,.. 
nico, de franceses e indios na Nova Franc;a. das quais as mais 
importantes absolutamente nao foram as qualités sé.duisantes dos 
franceses, mas, como acabamos de mostrar, o procedimento exigido 
pela situac;ao política e económica desse território colonial, pro
cedimento esse determinado pelo comércio de peles. 

A . partir de 1632, ano em que comec;ou a vida política e 
económica propriamente dita "do Canadá, a lgreja Católica foi, 
durante toda urna gerac;áo, a verdadeira soberana nas margens 
do Sao Lourenc;o. Os calvinistas, adeptos da religion contraire~ 
como a chamava Champlain, eram malvistos por ele e seus amigos; 
os .monges recoletos que estavam no País antes dos jesuítas, de ... 
sejavam sua exclusao, e, quando foram proclamados os editos de 
1627 e 1628 e os jesuitas chegaram, foi proibido a todos os pro
testantes o acesso ao País; como colonos. Os que desejavam 
vir para dedkar,..se ao comércio, o que lhes eram permitido, nem 
podiam passar o inverno no País. A funesta influencia da lgreja 
sobre o governo frances excluiu assim do povoamento do Canadá 
urna camada étnica que, oprimida na Pátria por causa de sua fé, 
teria de muito boa vontade - em todo caso, cinqüenta a sessenta 
anos mais tarde - emigrado em grande número e trazido consigo 
elementos dos mais hábeis e laboriosos da velha Franc;a, para fundar 
na At:µérica, em beneficio de ambas, a sua nova Pátria. Deve ... 
se admitir, porém, que nos vinte e quatro anos em que os calvi,.. 
nistas tiveram liberdade de ac;áo no Canadfi. também nada fizeram 
em prol da terra, inteiramente absorvidos pelo seu comércio em 
proveito próprio, sem que de seu meio saisse uro só colono. Teriam 
ganho a competic;ao contra o cardeal, a lgreja e os jesuítas, se. 
em ' 1627, quando se promulgou o edito de exclusáo, tivessem Pº'"' 
dido apresentar urna comunidade agrícola organizada. de dois 
mil a tres mil lavradores protestantes, no distrito de Quebec. 
Tampouco se deve permitir que as <:onseqüencias da exclusáo 
dos protestantes, tao prejudiciais ao futuro da Nova Fran~a. fa,.. 

1.128. Oeuvres de Champlain, p. 189-190. 228, 318. 355-356. Rel. d. 
]ésuit., 1635, p. 4; 1637, p. 52. Parkman: Fronten.ac, p. 104-105, 110 a 111. 
/ourn.. Guerre d. Miss., p. 8-11, 17, 37, 74, 83, 87, 88. 
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~am esquecer por completo certos atenuantes. Naquele tempo 
em plena Guerr~ dos Trinta Anos, os contrastes religiosos n~ 
Europa. e:am mu1to agu_dos. A política dominante na Metrópole 
era catohca, embora nao recuasse ante alianc;as com a Suécia 
luterana e a Turquia muc;ulmana. A Franc;a estava tao farta de 
g~er.ras religiosas. que nao admira querer ela, logo de início, 
el11~1~ar tod? o terreno propicio as lutas desse genero ero suas 
colonias. Finalmente, as colonias britanicas da vizinha Nova 
Inglaterra, de pu~itanos fanáticos, viriam a constituir perigo 
ameac;ador, se o nucleo ou grande parte da populac;áo da Nova 
Franc;a fósse calvinista. 1129 Na Nova Franc;a, a exclusao dos 
protestantes da obra colonizadora canadense e.ra rigorosamente 
controlada e posta em execuc;ao com muito mais severidade do 
que nas Antilhas francesas, que, segundo os editos de Luís XIII, 
de 1635 ~ 1642, tamibém só eram acessíveis aos católicos, mas 
onde, assím mesmo, para grande pesar de Du T ertre e seus irmaos 
espirituaís, tinham conseguido penetrar muitos hereges. 1130 

_ A Igreja Romana tinha, pois, liberdade de ac;ao no Canadá. 
Nao lhe .surgiam obstáculos, oriundos de divergencias em torno 
de dogmas e ritos, que pudessem barrar,..Ihe os passos no interior 
do País, nem era sua expansao tolhida pelos habituais contrastes, 
uro tanto profanos, criados pela rivalidade entre as diversas ordens. 
Era sustentada e estimulada pela Coroa e apoiada pelo governo 
de ~ari~ .em sua ~o~duta perante os governadores e o corpo de 
func1onan~s ,colon1a1s, que ela se comprazia em ignorar ou tratar 
co~ desd~m, como uro rival inferior, um adversário que nao lhe 
es~1~esse a altura. Alguns govetnadores insignificantes e ineptos 
SUJeitaram,..se, calados, a preponderante soberanía da Jgreja. 
<?utros, ·que ofereceram resistencia as suas insolentes pretensoes, 
ttveram de .recuar, .vencidos. Sem o menor escrúpulo, o hispo 
de Quebec 1ntrometta-se com suas excomunhoes nos dominios da 
autoridade civil e na vida privada do cidadao. Enfim, dava ... se 
º- q~e encontramos a cada passo na história das colonias de po
tencias ~uropéias católicas. 1131 Fora disso, porém, a lgreja 
ex.erceu influencia benéfica: proporcionou boa educac;áo crista, 
cr1ou e manteve vida civilizada naquela populac;ao muito diversf ... 
ficada quanto a moral, e contribuiu para a fusáo de suas partes 

1.129 · Boucher, p. 113-114. Oeuvres de Champlain, I, 593-594; de Le 
Clercq: Btablissement de la F oi: II, 995, 1127. La Hontan. II, 85. Garneau. 
1, 41, 70-71, 252., 253. 285. Salone, p. 44. 46. 

1.130. du Tertre. II. 421-422. 
1.131. Gameau, I. 141; II, 119-120. La Hontan, I. 173, 277; U, 74-79 .. 

93-94. 
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muito heterogeneas em urna só comunidade crista uniforme e 
harmónica. Nao só fazia questao de ordem e do conveniente 
decoro nas coisas sagradas, nas missas, na escola e na vida públi
ca, como estendeu ainda seu severo controle a família. Por essas 
intervenc;oes na mais íntima vida doméstica, seus métodos lembra
vam muito os de seus inimigos mortais, os Puritanos da Nova 
Inglaterra. O ascetismo imperava na Nova Franc;a: em plena 
campanha do Marques de Denonville contra os Iroqueses, o ca.
mando se detinha com missas e rezas, em vez de importar-se com. 
a alimentac;áo da tropa. Quando, no ano de 1667, depois da 
chegada do Regimento .Carignan, sessenta anos após a fundac;áo 
da Colonia, se realizou o primeiro baile em Quebec, os jesuítas 
temeram pela moral da Nova Franc;a. O mesmo se clava além 
das fronteiras assinaladas pela mata virgem, entre os Puritanos 
da Nova Inglaterra. Apenas, como observou Garneau, aqueles 
construíam conventos. estes navios mercantes. Entre os claustros 
do território colonial, contavam--se também os de freiras. Entre 
os sacerdotes daquele País que bradava por habitantes e colonos, 
havia os que pregavam a virgindade e a esterilidade das mulheres 
casadas como agradáveis a Deus, a vida monacal, o noivado com 
Deus e o celibato como o que havia <le mais louvável. Quando 
terminou o domínio f rances no Canadá. as ordens religiosas eram 
proprietárias de vastos latifúndios com enormes rendas, e o 
habitant permanecía pobre. De modo geral, porém, os méritos 
da Igreja Católica Romana pelo que fez em pro] da populac;áo 
franco-canadense foram grandes e imperecíveis. Lanc;ou as bases 
dessa populac;áo e deu-lhe a forma e os modos de vida que ela, 
em essencia, conservou por trezentos anos, durante os quais, grac;as 
a sua estrutura, a suas propriedades peculiares e a direc;áo de 
seus sacerdotes, venceu galhardamente todas as vicissitudes e 
obstáculos e continuará a faze ... Jo enquanto permanecer fiel a tra
dic;áo de seus avoengos. ll32 Quando as colonias francesas no 

1.132 . Boucher, p. 124. de Baugy, p . 5, 81 La Hontan, l . 68-69; 11, 
76, 83~84. Le Journal des Jésuites, édit. Laverdiere et Casgrain (Mo~ 
tréal, 892), p. 353. P . Jacques Gravier: Relation de ce qui s' est passé 
dans la Mission ... au Pays des lllinois. 1693-1694 1Manate. 1857. Shea). 
p. 12, 32 ... 33, 40: os ensinamentos do P. Gravier nessa terra colonial sóbre a 
vida monacal e o noivado com Deus. Nos últimos decénios da colonia. porém, 
quando as baixas de gueTra tinham reduzido a tal ponto a parte masculina 
da popula~ao, que cabiam quatro mulheres a cada hcmem, os conventos de 
freiras eram importantes como abrigo para mó~as já de certa idade e de 
valor. Kalm: R.esa, III. 271. 349. 367; v . também La Potht rie, l. 352. 357. 
R el. lnéd;t Nouv.~France. 1 14: II. 186. 209. Garne·au. I. 64. Ferfand, 1, p. 
V. Friederici: Das Puritan. Neu~England, p. 41 ... 45. The Jesuit. Relat. 
í Thwaites), t. LXV, 18. Por volta da passagem do século XVII para o 
século XVIII, os jesuítas do Canadá ainda nao eram ricos. 
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Illinois foram ~ti~gidas pela onda dos anglo--americanos, para 
quem elas constitu1am um mundo estranho, estes, que lhes punham 
todos os defeitos possíveis, tiveram de reconhecer que seus sa ... 
cerdotes, verdadeiros pastores de seu rebanho e curas de almas 
no pleno sentido da palavra, eram os adornos de sua paróquia. 
O clero cana dense da época colonial e de épocas ulteriores f oi 
essencialmente o mesmo por toda parte. 1133 

~oi. a Companhia de J esus ·que imprimiu a vida espiritual e 
ec1es1astica da Nova Franc;a um caráter peculiar; o núcleo de sua 
atividade no País foi a missáo entre os gentíos. 

~o~o iá observamos no início deste capítulo, nenhuma das 
expedi~oes francesas t.eve por fim a cristianizac;áo dos gentíos, 
como se achou conveniente propalar naquele tempo. Os france ... 
ses. revela~am, contu~o: certo afá missionário, embora, na prática, 
ma1s se~uissem um ~abito e .. xterno, generalizado. Assim, o Capitáo 
Gonnev1lle, a despeito de nao se encontrar um só sacerdote a bordo 
do L'Espoir, batizou um brasileiro enfermo com tooas as formali
dades daquele sacramento, e Lescarbot lamentou a falta de urna 
missao entre os índios do Norte. 1134 Os primeiros missionários 
cat~licos da ~ova Franc;a foram os jesuitas, na Acádia: os pri
me1ros no Sao Lourenc;o, os recoletos, ramo frances reformado 
dos franciscanos. A missáo jesuítica na Acádia nao tardou a 
ene.entrar seu f.im, as. ~aos dos ingleses. A dos recoletos, que 
mats tarde ped1u auxilio aos jesuítas, também foi infeliz e náo 
obteve qualquer resultado prático. A verdadeira soberana da 
terra, a Companhia de peles, nao interessava absolutamente a 
conversáo do gentío. Os missionários, intolerantes entre si, com ... 
bateram.-se em renhidas disputas, lanc;ando-se mútuas acusac;óes ou 
voltando ... se contra os protestantes. Assim, descuraram comple
tamente os indios, dos quais f aziam muito mau juízo. Em 1629, 
para nao passar fome e temendo os povos nativos, recoletos e 

. jesuítas acabaram deixando o País, no qual nada haviam feito 
de útil. Após a restituic;ao da Nova Fran~a aos seus antigos 
danos, no ano de 1632, os jesuítas, tendo como superior o Padre 
Paul Le Jeune, voltaram, mas sós. O s franciscanos foram ex ... 
cluídos. Além da Colonia de Ville M arie ( Montreal) com seu 
assomo espiritual, e independentes dela, os jesuitas prosseguiram 

1.133. Thom?.s Ford: A Histor.r¡ of Illinois (Chicago, 1854), p. 35.-42. 
~bretudo p .. 37: . . .. many good Protestant ministers. who stoutly believed 
t e~e . Cathohc pr1e-sts to be the emissaries of Satan. would have done well 
to 1m1tate their simple~hearted goodness to the members of their flock" . 

M 
1. 134 · d'Avezac: Gonneville, p. 62, 92. 103, 104. Lescarbot: Les 

. uses. loe. cit .• p. 40~41. 
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rumo oeste, penetrando, com arrojo, no interior do continente e 
atingindo Sault Ste. Marie, no lago Superior, cinco anos antes 
de John Elliot ter come~ado a missionar entre os Algonquinos que 
moravam numa faixa de dez quilómetros ao redor de Boston. 
Após este e outros sucessos territoriais no Canadá, os primeiros 
passos da missáo na vizinha Colonia da Luisiana foram menos 
penosos do que no Sao Louren~o. Até 1723, a salva~ao das almas 
e a catequese dos silvícolas nao tinham merecido a mínima aten .. 
~áo, e quando, finalmente, foram enviados emissários apostólicos 
para lá, o foram por desígnios políticos, visando a alvos profanos, 
mais do que por motivos religiosos ou éticos. 1135 · 

A Companhia de J esus foi acusada de trabalhar com auten
tico espírito "jesuíta" nas colonias francesas da América, isto 
é, de engendrar mentiras, intrigas e conluios. Culparam-na por 
agir fora da Ordem com incontida ambi~áo de mando, e dentro 
dela com submissáo absoluta. com "obediencia de cadáver", 
perante o superior espiritual. Seus méritos· foram postas em 
dúvida, a defini~áo dos "jesuítas como benfeitores do Canadá" 
foi relegada ao campo da lenda. chamando .. se a Nova Fran~a 
de colonia de jesuítas. colonia dos conventos, colonia, enfim, 
onde Cristo, a Santa Virgem e os jesuítas lutaram contra Satanás 
e seus aliados, os Iroqueses, enquanto os tertii gaudentes, ao 
fim da contenda, .eram os britanicos. l136 Sem dúvida, a atitude 
e os méritos da Companhia de J esus nas colonias francesas da 
América ~áo contestáveis; uma parte maior ou menor das censu
ras e acusa~oes sáo justificadas. Em muitos sentidos o trabalho 
da Ordem foi infeliz para a Nova Fran~a. Sua principal reali
za~áo, isto é, a missáo entre os gentios, que ela mesma considerou 
seu maior mérito e da qual tanto esperara, foi, em última análise, 
um completo malogro. No entanto, se considerar a constitui~áo 
moral. a ignorancia e o fracasso ou as grandes f alhas da obra 
do clero naquele tempo, e, em especial, das outras ordens que · 
el.a substituiu ou a cujo lado trabalhou nas colonias, e comparar 
com a atividade fora do comum, quase sempre .livre de máculas 
graves, com que os apóstolos da Companhia de J esus se dedicaram, 
desde o inicio da carreira, a catequese em países recém .. descober-

1.135. Oeuvres de Champlain, I. 417. 431.-433. Le Tac., p. 5-8: 124J 
130, 200, 202, 216-219. Harrisse: Notes, p. 45-50, 55, 58-59, 65, 85, 288, 
289. Rochemonteix, I, p. XXIII e ss. e pass., ; 129-136. 138 e ss. e pass., 
p. 181-182. Bancroft: Col .• 111. 131. Gameau, 11. 90. 

l .136. Vide entre outros: Le Tac. p. 28-29. Boucher, p. 115. Lavisse: 
Hístoire de France, VI, part. 11 ( 1905}, p. 420. 
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tos; se avaliar a inaudita for~a de vontade ao arrostar as selvas 
setentrionais, o espírito de renúncia e muda submissáo do padre 
jesuíta, tomado individualmente, que enobreciam a "obediencia 
de cadáver"; se ponderar tudo isso, também o historiador deverá 
assentir no elevado reconhecimento que a obra dos jesuitas, nas 
colonias americanas da F ran~a. encontrou por parte dos contem .. 
poraneos competentes, para formar um juízo a seu respeito. Peter 
Kalm, como luterano, nao era amigo da Igreja Católica nem de 
seus ritos, e náo guardava para si suas opinioes, mas, como cien .. 
tista, sempre tratou de livrar-se o mais possível de preconceitos; 
assim, tinha ele excelente opiniáo dos jesuitas do Canadá. A 
missao nas Antilhas francesas foi apreciável; Jorge Joao e Anto
nio de Ulhoa, que pronunciaram julgamento sobre a obra missio ... 
nária católica na América do Sul, condenando-a com uma sen
ten~a que náo podía ter sido mais aniquiladora, declararam a mis
sáo jesuítica a única respeitável de toda urna infinidade de outras, 
horríveis. Loiola exigira dos membros de sua Companhia a mais 
completa renúncia de si mesmos, confian~a inabalável -na orienta .... 
c;áo divina e infatigabilidade no servi~o de J esus, de quem eram 
os soldados e cu jo nome ostentavam. Suas hostes, no Canadá, 
sempre foram de veteranos e recrutas fiéis e obedientes, por cuja 
obra, quando falhavam, náo eles, mas a Ordem era responsável.1137 

A Companhia de J esus nao perdeu no ultramar a grande 
influencia que exercera na Fran~a. sob os tres primeiros reis 
Bourbons. Assim .como saiam de seu meio os confessores dos 
reís, também nos navíos transoceanicos franceses, ao tempo de 
Richelieu. o aumónier era habitualmente um jesuita, que, ao chegar 
a A.mérica, pisava urna terra onde a Ordem fazia sentir seu peso. 
No Canadá, os representantes da Companhia tinham assento e 
influencia no Conselho dos Govemadores. Os jesuitas domina
vam os bispos d.e Quebec, intrometiam-se na política da Colonia 
e das tribos e insuflavam muitas tramas que redundavam em seu 
próprio beneficio. Entre as duas ordens , reinava inveja e até 
franca hostilidade; sentimentos anticristáos e ambi~áo de mando 
vinham facilmente a tona. Grande parte da influencia dos jesuí .. 
tas no governo nao visava a paz, mas a guerra. Sobretudo nas 
lutas contra a Inglaterra, o fanatismo e o ódio aos hereges esta
vam sempre em evidencia e causavam muita desgrac;a. Afirmou
se, com razáo, que, se as guerras européias nao tivesseni sido 

1.137. Laíanne: Brantóme, p. 211-214. Kalm: Resa, 111, 353-359. du 
Tertre, 1, 198-203. Biet (1664), p. 319-324. Juan y Ulloa: Noticias Secreta:J. 
p. 362J382, 385. 
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transferidas aos territórios coloniais, e se, n¡¡ América, o fanatis
mo religioso dos jesuítas nao tivesse imperado de um lado da 
fronteira, e o do clero puritano e de seus adeptos, do outro, nao 
teriam acorrido as sangrentas Jutas, e a Fran~a poderia ter ficado 
com o Canadá. Os colonos de ambos os lados das fronteiras 
absolutamente náo queriam saber de agressoes e de guerras. Só
zinhos, nunca as teriam deflagrado. 1138 

Dados substanciais e concretos sobre a obra da missáo jesuí
tica do c·anadá, bem como informac;oes das mais valiosas, muitas 
delas as únicas existentes, acerca do espirito e da vida reinantes 
na Colonia e da situac;áo das tribos que lhe pertenciam ou lhe 
ficavam vizinhas, tudo isso está contido nas Relations des Jésui
tes, de merecida fama. Estas figuram entre as grandes colec;óes 
de cartas e relatórios publicados pela Companhia de J esus, du .. 
rante um período de cerca de duzentos e cinqüenta anos da época 
colonial, sobre sua atividade missionária em todas as partes do 
mundo. Essas Relations des Tésuites, quanto a suas várias edi
<;oes, quanto ao valor, ao comec;o e ao fim repentino de seu apa
recimento, quanto a seu conteúdo e a personalidade de seus 
autores, foram, nao raro, objeto de pesquisas e das mais variadas 
críticas, por vezes contraditórias. Atacadas de modo violento e 
incisivo, foram também defendidas com o máximo ardor. 1139 

O objetivo político das Relations era defender os interesses 
da Ordem. Destinavam-se a circular na Franc;a, para criar at.
mosfera favorável a missáo canadense e angariar benfeitores para 
a sua causa entre as camadas católicas da populac;áo. No pró ..... 

1.138 . T. H. Mariéjol: Hend IV et Louis Xlll (París, 1905). p. 336. 
La Potherie, IV, 136. Perrot. p. 95, 128, 131-132. Le Tac, p. 27-28, 136 a 
138. Bossu (1768) , 1, 28. Garneau, 1, 188-189, 199, 2·20. 223, 258; 11, 191. 
Osgood: XVIII. Cent.. l. 55. . 

1 . 139. Harrisse: Notes, p. 58-62. Rochemonteix. 1, p. VII~LXIV. BenJ. 
Suite em Pierre Boucher, p. 103. 104, 112-115. The Tesuit Relations (Thwaf~ 
tes), vol. I. Introduct. Essa edi~ao gigante c:om seus 73 grossos volumes, 
que um simples mortal entre os cientistas nunca poderia pagar nem colocar 
na sua estante. só serve para bibliotecas públicas e institutos científico~. 
Para a presente obra foram usadas a bonita edi~ao de Quebec: ( 1858), em 
tres volumes. as publica~0es de J. G. Shea. muito melhores. nas passagen.~ 
comuns a ambas, do que a edi~áo das Relations lnédites do P. Félix Martin, 
esta última, e, em alguns casos, também as Tesuit Relations de Thwaites. No 
que se ·refere a América. o que melhor corresponde as Relations des fésuite!. 
sao as Cartas dos padres Nóbrega e Anchieta e as outras cartas dos jesuitas 
do Brasil, antigamente publicadas esparsas, mas agora editadas em ótima 
cole~ao como Cartas Avulsas 1550-1568 (Rio de Janeiro, 1931), .além das 
cartas dos jesuítas nas Lettres Sdifiantes et Curieuses e de Der N eue W elt· 
Bott de Stock1ein. 
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prio Canadá, porém, onde naturalmente teriam de arrostar a 
crítica dos habitantes, eram menos divulgadas. Em 1673, sua 
publica~ao cessou inopinadamente. As Relations foram acusadas 
de exagero em louvor das próprias realiza\:oes. de silencio em 
detrimento das de outros, de omitir fatos concretos desagradáveis 
aos próprios jesuítas ou a Na~ao francesa, de nao merecer con
fian\:a e conter inverdades, sobretudo ao citar pretensos exitos da 
missáo, na forma de batismos em massa, de propagar informes 
desnorteantes sobre as condi~oes políticas e económicas do· Ca
nadá, de falsifications persistantes, enfim, de todos os atos pelos 
quais sáo recriminados também os j esuítas da Metrópole e os 
relatórios de outros pontos da América. 1140 

Ao leitor das Relations des Tésuites náo podem escapar cer .. 
tos tra~os que caracterizam toda a cole\:ao, bem como as cartas 
e relatórios de outras missóes, provando cabalmente que esses 
escritos, embora nao compostos segundo um esquema previamente 
estabelecido, como, por exemplo, as Relaciones Geográficas das 
colonias espanholas, obedeceram. náo obstante, a instru<;óes ge
rais emanadas da instancia máxima da Ordem. Que assim f oi 
ressalta de fortuitas observa~oes pessoais dos autores dos su-
pracitados documentos. Os futuros missionários certamente já 
teriam aprendido nas escalas jesuíticas as diretrizes e os desejos 
de seus superiores, tendo-se encarregado do resto, sem dúvida, a 
censura e a redac;áo nos postos mais elevados da Província, por 
onde passavam todos os relatóri·os das missóes. ~sses tra<;os 
característicos lan<;am luzes sobre o espirito, a atividade e os mé-
todos da missao e suas relac;oes com os indígenas, aliás, o aspecto 
mais importante. Alguns serao apenas abordados por alto; ou .. 
tros, sobremaneira característicos, serao tratados mais detalha
damente. 

Nas Relations, os sofrimentos dos missionários sao sempre 
grandes; no intuito de aumentar a impressao de pobreza, sua 
cabana nos aparece modesta, miserável, coberta de palha ou casca 
de árvore. o que, aliás, nao é argumento sólido, pois era feíta 
segundo o sistema indígena. Seus aprestos de viagem sao sempre 
pobres e humildes, a escassez· e indigencia nas roupas, a falta de 

1.140. Perrot, p. 229-230. Le Tac, p. 4. 130. La Hontan, 11, 205. 
Benj. Suite, loe. cit., p . 103, 104, 106, 114. Michelet: La Ligue et Henri 1i;,_. 
(1856), loe. cit., p. 123. 130-131: " ... cette intrépidité dans l~ mensong~ · 
Ayres de Cazal, 11, 295. nota. Relaciones Geográficas de Indias, loe. cit .• 
t. IV, Apéndice, p. CL VI~CLXI. 
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todo e qualquer conforto sao salientados a cada momento, alegan
do-se como causa de toda essa miséria que os missionários nao 
queria1n sobrecarregar com despesas nem trabalhos físicos os 
pobres índios "por eles amados como seus próprios f ilhos". Na 
realidade, porém, o equipamento de viagem nem sempre era tao 
simples como os missionários da Companhia tanto gostam de 
mostrar em suas narrativas. Dos leigos que se empenharam em 
grandes expedi<;óes por terra ouvem-se relativamente poucas quei
xas desse tipo. Alexander von Humboldt fez algumas excelentes 
observac;óes sobre os petrechos que se devem considerar indis
pensáveis a viagem e sobre o que dela se pode razoavelmente 
ex1g1r. " Um genio folgazao". é ele que o afirma, . "amor ardente 
por um trabalho científico qualquer, dedicac;ao de todas as ener
gías a uma determinada tarefa, e a mente pura, acessível as de
lícias que a. natureza livre nos oferece, eis o que levará o explora
dor através de longos anos de árduo trabalho a almejada meta, 
sem lamúrias nem tibiezas, ainda que o assoberbem na jornada 
os sofrimentos e as privac;óes". 1141 O ponto culminante dos pa
decimentos era o martirio. Alcanc;á-lo - ao menos é o que 
sempre ouvimos .- constituía o alvo pelo qual muitos missioná
rios viviam ansiando. Se de fato acontecía morrer um jesuita 
martirizado as maos dos selvagens, essa morte nos era narrada 
com verdadeiros requintes de minúcias, sem omissao das mínimas 
circunstancias acessórias, que mal podem qualificar.-se de decen
tes, chegando a ser repulsivas. Servem, no entanto, para mos
trar-nos que aquelas rela<;óes e cartas se destinavam a circula<;ao 
entre um público para o qual as histórias de assassinatos, de 
crimes horripilantes, apresentadas através de cenas brutais e san
grentas por cantores ambulantes, nas feiras, ainda constituíam 
atrac;ao. Todo e qualquer membro da missáo, padre ou frade, 
que por acaso morria na terra dos selvagens, era glorificado como 
mártir, embora, num relatório ao geral jesuita Muzzio Vitellechi, 
de uma missao americana, se admita, com salutar franqueza, o 
fato, aliás provado também por outros meios, de que os indios 

1. 141. Sagard : Voyage, p. 43, 224. As indica~óes nas Relations des 
]ésuites ( 1858} s~o extraordinariamente numerosas. Rel. ]ésuit. lnédites 
(Martin), 1, 325; 11, 234, 296--297, 303. }arque: Montoya, loe. cit., l, 247 a 
250, 270. Oobrizhoffer: Account, loe. cit.. 111, 104, 105, 235~239, 249, 267 
a 268, 272, 273, 280, 283, 343, 364, 373, 376, 380, 383 e pass. Fr. Francisco 
de Palou: La Vida del Venerable Padre Junípero Serra. em Clavijero: 
Historia de la Antigua 6 Baja California (Méjico, 1852), p. 186--187. Re!. 
Geográf. de Indias, loe. cit., t. IV, Apénd., p. CLXXX. A. von Humboldt: 
Ansichten ( 1877), p. 143. 
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nao massacram um missionário invasor de suas terras por tratar
se de um mensageiro da f é cristá, mas por ser um branco. Todos 
os casos de morte dentro da área abrangida pela missao eram 
arralados e repisados nas rela<;oes e cartas, o que f azia o número 
de mortes parecer muito grande: na realidade, porém, náo foi 
assim. Durante todo o longo período da atividade dos jesuitas 
na América do Norte, apenas dezenove padres e frades foram 
mortos em todo o território dos atuais Estados Unidos, e alguns 
o foram pelos colonos brancas. Ora, num táo imenso território, 
no qual, além das missóes entre os Montagnais, Ottawas e Huro-
nianos, estavam localizados todos os importantes campos de ati
vidade dos jesuitas, onde a guerra dos Iroqueses e outras lutas 
com os indígenas duraram cento e cinqüenta anos, esse número 
é muito reduzido, quase insignificante. Nao se deve esquecer 
também que os jesuitas, cujas perdas eram tao reduzidas, sempre 
foram tao numerosos no País, que, por exemplo, nos vinte anos 
compreendidos entre 1640 e 1660 havia dez jesuitas, inclusive 
serviteurs, para cada trinta habitantes. 1142 

Outra característica que nunca falta é a descri<;áo da fase 
inicial da missáo. O efeito e os primeiros sucessos de sua atiyi ... 
dade quase sempre aparecem como grandiosos e rápidos: júbilo 
dos eleitos a chegada do missionário; ira do demonio ao reconhe .. 
cer, furioso, o perigo que, com a vinda dos jesuitas, amea<;ava 
seu dominio, até entáo ilimitado, sobre o gentio; tristeza de todos 
os habitantes do Jugar e de seus arredores pela partida de um 
jesuita. que tentavam impedir por meio de requerimentos e súplicas 
ao padre superior. 

Seguem.-se numerosas observa<;óes, sempre repetidas, sobre 
métodos e trabalhos nas missóes, que nos proporcionam perfeita 
e clara visáo do conjunto. No inicio dos servi<;os, sempre depa-
ramos com as tentativas por parte dos padres de aprender a 
língua dos indígenas. da qual nao tinham a mínima idéia. Ouan
to ao método, seus esfor<;os eram bem orientados e apreciáveis, 
muitas vezes comoventes em sua ingenuidade, mas sempre dignos 
de admira<;áo. 1143 Como sempre e por toda parte, também entre 

1 . 142. Rel. Geográf., loe. cit., t . IV. o. CLXV. Proceed. XlXth 
lntern. Con(Tt'. Americanists (Washington, 1917), p. 500~501. Benj. Sulte em 
Pierre Boucher, p . 114. 

1.143 . Rel. d. Jésuit., 1611. p. 41 e ss., 61 e ss.; os esfor~os dos padres 
Biard e Massé para aprender a língua dos Souriquois (Micmacs) e salvar
lhes a alma sao dignos de admirac;:áo e louvor: p. 631: "Nous auions com; 
P.osé nostre catechisme en SauuaQeois et commencions aucunement a pouuoir 
iargonner auec nos catechumenes". 
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franceses, os jesuítas estavam na dianteira c~mo ~ lingüist~~ ~o 
território colonial, mas, em conjunto, suas reahzac;oes na c1enc1a 
lingüística da época das descobertas e inicio ~o periodo c?lonial 
em toda a América ficam muito aquém dos rnu1tos e marav1lhosos 
feitos de seus irmaos espanhóis na América e nas Filipinas, tao 
fecundos e criadores nesse campo. 1144 É verdade que missioná
Iios franceses, com os jesuítas sempre na vanguarda, trabalharam 
assiduamente e coro bons resultados no estudo de algumas famíl~as 
lingüísticas. Deixaram, entre outros trabalhos, dicionários no 
idioma montagnais (Padre P. Favre e Silvy) , em algonquino do 
Canadá (Padre L. André), em abenaqui (Padre P. Aubery e 
Rasles) , em Illinois (Padre Gravier): dicionários e gramáticas 
no idioma huroniano (Padre P. Le Caron, Sagard, Breboeuf. 
Chaumont) e nos dialetos iroqueses (Padre P. Bruyas, Chau
monot, Carheil). Mas nenhum desses valiosos trabalhos teve a 
sorte de' ser impresso e tornar .... se conhecido em círculos mais ex ... 
tensos, permanecen do todos na fase de manuscritos, dos quais 
urna parte foi queimada ou se extraviou; dos que foram conserva .... 
dos, uma parte foi aos poucos sendo multiplicada pela impressáo, 
mas sómente a partir da primeira ter~a parte do século XIX. Se 
compararmos, porém, o trabalho dos franceses com o dos espa
nhóis, ternos a firme impressáo de que naquele alguma coisa fa ... 
lhou, talvez pela falta de clarividencia, energía e espirito de sacri .... 
fício, constituindo grande d~svantagem a carencia de urna tipografia 
durante todo o período colonial. Sobre as duas outras grandes 
familias lingüísticas do Leste da América do Norte, os Muskho
gees e os Sioux, os missionários franceses ne~huma obr~ digna 
de cita<;áo legaram a ciencia. Quanto aos Tupis do Brasil e aos 
Galibis da Guiana, com excec;áo da contribuic;áo do pregador 
protestante Lery e dos poucos e esparsos trabalhos de Claude 
d' Abbeville e Yves d'Evreux sobre aqueles, e de Biet e Pelleprat 
sobre estes, pouca coisa se lez. Condicóes semelhantes reinaram 
na Luisiana. Ali, o dialeto dos Chickasaws era a língua gene ... 
ralizada nas relac;óes e no comércio ao longo de todo o baixo 
Mississípi, a langue vulgaire, como a chamou Le Page du Prat~. 
M as também dessa língua os rnissionários franceses nada nos ?e1 ... 
xaram. Apenas nas fndias Ocidentais, no idioma dos Caraib~s 
das ilhas, destacam-se os dois dicionários e a gramática de autona 
do excelente P'adre Breton, verdadeiras pérolas em toda a litera .... 

1. 144. Conde- de la Viñaza: Biblioflr:a fía E spañola de Lenguas fnd!~ 
genas de América (Madrid, 1892) , p. X~XII, breve enumerat5o das mais 
importantes obras lingüísticas das miss<Ses, em espanhol. 
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tura lingüística da América colonial e, além do trabalho de Sagard, 
os únicos livros impressos naquele tempo, da missao francesa no 
Novo Mundo. 1145 

Os missionários jesuítas procuravam, de preferencia, lugares 
onde o maior número de índios se concentrava num espac;o relati
vamente pequeno, sempre frisando que salvavam as almas indi
vidualmente, nao temendo, aliás, acompanhar pequenos bandos 
errantes de Montagnais e Algonquinos em suas perigosas cac;adas. 
A missao dos Huronianos, com sua densa populac;ao fixa ao solo, 
era. por isso, a preferida e a mais bem cuidada. O s jesuitas, 
que em geral gostavam de intrometer-se em assuntos militares, 
mantinham aí uma guarnic;áo de soldados franceses para sua 
prote\,áo, o que nao parece ter acorrido em outros lugares. ll-46 

No entanto, jamais tentaram na América do Norte a evangelizac;ao 
a chicote, introduzida por Villegaignon na baía do Rio de J aneiro, 
de uso corrente entre os curas e missionários das colonias espa .... 
nholas e constante dos métodos apostólicos de certa missao fran .... 
cesa no Pacífico, ainda na última terc;a parte do século XIX. I 1'47 

Viviam inteiramente influenciados pela personalidade e pelos mé .... 
todos missionários de Sao Francisco Xavier, o grande Apóstolo 
do Oriente. "Milhares de vezes" , disse um deles, "vem .... nos a 
lembranc;a o vulto de Sao Francisco Xavier, que tem grande po
der sobre nós". 11'48 

O cristianismo que os missionários franceses tentavam trans
mitir aos indígenas era de natureia absolutamente exterior, con
sistindo, essencialmente, em ritos e fórmulas. Seu dogma conser ... 
vou e fortaleceu o cunho materialista, todo voltado para a reali
dade, característico dos jesuitas, mais compreensível ao espirito 
candido dos povos primitivos e com cujo efeito os padres se 
contentavam. O predomínio das coisas exteriores na . missáo je ... 
suítica entre os silvícolas manifestava ... se nos ornatos e na pompa 
litúrgica, que nunca f altavam, nem mesmo no reces so das selvas: 

t . 145 . Le Page du Pratz. II. 242·. De Rochemonteix. l. 45, 48. sóbre a 
corrup~ao e deturpa~ao das línguas indígenas pelos missionários. 

1 . 146 . Jiméne-z de la E spada em Relacione$ Geopráficas, t. IV. Apend., 
p . CLXXXI~CLXXXII. CXC. Perrot, p. 80. R el. d. ]ésuit., 1636, p. 86I .. 

1. 147 . Oeuvres de Champlain, 1, 42-43. Rivero : Hist. , p. 55. P~ 
Angel Pérez: R elaciones Agustinianas (Manila, 1904) , p . 259. Corresponden=
Btatt Deutsche Gesellsch. Anthropologie efe., ano 1870. n~ 5, p. 40 (set. 
1870). 

1. 118 . The ]esuit Relations (Thwaites} , vol. VIII, p. 187. 
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toalhas de seda para o altar, bordados a ouro e prata, cálices ~e 
ouro, tudo, enfim, devia deslumbrar os filhos selvag:ns da Ame
rica, em notório contraste com a pobreza em que esses mesm~s 
missionários pretendiam viver e a que sempre davam ta~to rele: 
vo. 1149 Essa preocupa<;áo com as exterioridades est~ndia-se at.e 
aos paramentos e aos objetos utilizados na celebra<;ao das ceri
mónias. Para o padre católico na terra selvagem estava fora de 
cogita<;ao celebrar missa sagrada, a qual se d~va tant~ :valor, sem 
que estivessem a máo todos os requisitos do ritual ~a~oh~o. Qua~e 
sempre faltava 0 vinho de uva, e nao eram admiss1ve1s suceda-
neos, pois tirariam todo o efeito ao ato sagrado. lsso aconte~eu 
muitas vez es aos missionários da América do No rte. No Chile, 
para citarmos outro exemplo, as comunica<;óes com a p~nínsula 
foram certa vez interrompidas, o que motivou falta de v1nho, e, 
em conseqüencia, durante longo tempo, nao se pode c~lebrar mis-
sa no País. Na península da Califórnia, onde poderiam ter fa
bricado toda espécie de vinhos de frutas, as missóes recebiam, 
ainda pelo fim do século XVIII, o seu vinho de missa, as expensas 

E h , d M' · 1150 do fisco profano, enviado da span a atraves o ex1co. 

Dos pontos que, há mais de cem anos, provocaram a co~tra
di<;áo dos reformadores das confissóes cristas, ou ~ejam, a ,1n':"º" 
ca<;ao aos santos, a adora<;ao de imagens, a venera<;ao de rehqu1as 
e a indulgencia, os tres primeiros foram o obje;o principal da 
doutrina<;áo dos indios pelos jesuítas. 1151 Aos poucos, foram 
atraindo-os ao seu convívio ou introduziram-se em seu meio, atra
vés de certo aparato suntuoso, de tentativas de entender--se co?1 
eles na própria língua indígena, da música, dos cantos melanco
licos ( chants lugubres), de apresenta<;óes de efígies da Virg~~ 
Maria e de outros santos, da cura dos enfermos coro o auxilio 
destes do contato das reliquias ou de outros milagres, da ilus-
trac;áo1 da doutrina por meio da exposi<;áo de coisas palpáv~is na 
capela ou numa grande cabana indígena e da mostra de figuras 
horripilantes de pecadores no purgatório, nos mesmos lugar~s ou 
numa chambre separée. A previsáo de um eclipse lunar, a inter-

1.149. Jarque: Montoya, l. 267. P. Jacques Bigot: R.elation de ce quí 
s'est passé ... 1684 (Manate, 1857, Shea), p. 7-8, 36-37. 

1.150. P. L. Hennepin e P. Z. Membré em Shea: Discov~ry, P· 142, 
152 Libro Becerro em Col. Historiadores de Chile, t. 1 (Santiago, 1864) • 
p. 473. C!avijero: Baja California, p .. n~. ~a~que: Monto ya, I, ~40 .mos!~ª·d~~ 
muita gra~a. com que cuidado os m1ss1onarios nas terras dos indios 
cavam as exigencias exteriores da missa. 

1.151. Ranke: Franzósische Geschichte, 111, 501. 
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preta<;ao de sonhos dos indios, quando esta permitia sentido favo
rável as doutrinas missionárias, as propostas de assumir parte das 
func;óes dos pajés pagaos (xamás), tudo isso eram meios pelos 
quais os catequistas procuravam aproximar-se dos índios. 1152 Em 
seus trabalhos de catequiza<;áo, o Padre Le J eune, um astro entre 
os primeiros missionários jesuitas do Canadá, serviu-se amplamente 
de imagens sagradas. Possuía-as dos mais diversos tipos e admi ... 
tia francamente que a metade da instruc;áo era realizada por aque
las figuras de santos. Infelizmente, o resultado de tal método de 
instru<;áo, de uso generalizado, nao foi favorável. Como os in
dios já possuíam ídolos, de seu tempo de pagáos, esses santos 
corriam o risco de transformar-se em algo semelhante; na melhor 
das hipóteses, aos olhos dos indígenas, a diferenc;a entre as duas 
espécies de corporifica<;áo em madeira ou outro material qualquer 
era vaga e nebulosa. Em muitos casos, os santeiros e artistas 
sacros eram índios; assim, podiam-se ver em suas aldeias a Vir
gem Maria, os santos e mesmo o Redentor na cruz com rostes de 
indios, em indumentária indígena e inclusive com esgares tremen
dos, de causar pavor, tal como ao tempo do paganismo costuma
v~~ representar seus deuses, def esa e espantalho contra o prin
c1p10 do mal. As conseqüencias dessa iconolatria talvez fossem 
ainda piores nas missóes católicas localizadas fora da zona de 
influeJ?,cia direta dessas instituic;óes, onde até entáo nao se conhe
ciam nem se veneravam imagens. A atividade dos jesuitas entre 
os Abenaquis e seus vizinhos meridionais - os mais setentrionais 
dos índios da Nova Inglaterra - resultou numa verdadeira ido
latria, contra a qual o missionário puritano Eliot combateu como 
contra um fenomeno inteiramente novo, até entáo desconhecido.1153 

Sobrepujando o culto de todos os santos e imagens, com enor
me dianteira, estava o da Virgem Maria, que, em muitas aldeias 
das missoes, ameac;ava seriamente suplantar o do próprio Cristo, 
tendo-o mesmo conseguido, em certos casos. Geralmente, os ín
dios nada sabiam de Cristo. A Virgem Maria era a santa e o 

1.152. Bigot, édit. 1857, p. 36~37. Bressany. p. 168-169. R.elat. lné, 
dites Nouv.-Fr .• I. 65~66; JI, 211. Colden: Five Nations. p. 201. 

1.153. R.el. d. Jésuit., 1637, p. 12II, P. Le Jeune: "Ces saints figures 
sont la moitié de I'instruction qu'on peut donner aux Sauuages". Dampier 
( Ma.sef.), I, 147-148. La ]Ilustración Española y Americana, año XXXVI. 
vol. II, p. 59: "las imágenes de Cristo se distinguen por su horrible feal~ 
dad. . . son monstruosos y de-formes. . . trasunto acaso de sus · espantosos 
ídolos, fabricados para ahuyentar el mal y no para alcanzar el beneficio". 
Hutchinson: The Historg of the Colong of Massachusetts Bay, 2. edit 
(London, 1760), 1, 472-474. · 
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símbolo do culto. O calendário de Pedro Mártir náo come~ava 
cont 0 nascimento de Cristo mas com o parto da virgem (a partu 

· ginis) . Assim procedia também o historiador Aguado. Con-
vtr d D - d . d. siderava--se a intercessáo da Máe e eus tao po erosa e 1n is-
pensável para alcanc;ar urna grac;a, que, ~ara citarmos Dante ... quem_ 
quiser ser ouvido e atendido e deixa de invocar--lhe o nome dese-
· a voar sem ter asas". A primeira rosa que floresceu no Peru 
~oi colhida pelo arcebispo de Lima, Frei Jerónimo de Loaisa, e 
solenemente colocada na máo de urna estátua da Virgem Maria. 
na presenc;a de todo o povo reunido. 1154 Como nas missóes, tam
bém na colonia européia do Canadá, Maria dominava o culto. 
Ao desfilar, certa vez, pelas ruas de Quebec, a procissáo em 
homenagem ao dia da Assunc;áo de Maria, todos caíram ~e joe-
lhos, ao passar a imagem da Virgem, permanecendo, porem, de 
pé, quando passou o Redentor. 1155 O dogma da lma~u~ada Con-
ceic;áo, esteio das doutrinas dos jesuitas em suas m1ssoes, cons ... 
tituía exigencia quase intransponível para a faculdade de compre ... 
ensáo e a crenc;a dos catecúmenos. Dificilmente se podía remover 
a extraordinária dificuldade dos missionários em explicar aqueles 
filhos das selvas que Maria, casada com José, era máe e ao mes~o 
tempo virgem. Nem ao menos conseguiam encontrar n~ mu1to 
difundida língua algonquina uma palavra ou urna expressao para 
a . idéia da virgindade.1156 

O Padre Jacques Gravier possuía um remédio infalível ~ont~a 
a .. malária: um pedacinho do chapéu do jesuíta !e.an ... Franc;o1s. Re ... 
gis, mais tarde canonizado, que empregava ef1c1enten:ient: JUDto 
ao leito do enfermo, como preciosa relíquia, em comb1nac;ao com 
oracóes em honra do irmáo de ordem, que vivera e morrera em 
rhefro de santidade. FaJa ... se de muitas reliquias como essa e 
de · milagres realizados por elas e pelo batismo. Consta~ dos 
relatórios e cartas casos de curas maravilhosas com o aux1ho da 
Virgem Maria e de outros santos; em m~ior núme~o, _porém, re
gistram--se os casos de morte entre os índ1os das m1ssoes, assola
dos por moléstias, que morriam "com as mais fortes demonstra-

1 154 Oviedo y Valdés: Hist., II, 52. Petrus Martyr (Torres 
Asensfo), ·n, 59. Aguado: Santa Marta, II, 713. Dar.te.: Paradiso, XXXIII, 
p . .13 a 15: com outras palavras, Scartazzini, (2. ediz., M~lano'. 1896, P :_ .1025) • 
diz, a ésse respeito: "<lesidera l'impossibile. Ügni graz1a v1en da Dio per 
l'intercessione di Maria". Cobo, II, 421. 

1.155. Kalm: Resa, UI, 314-315. 387-388. 

1.156. Bernáldez ( 1870). I, 160. Cuoq: Le.x. Algonqu .• p. 161. 
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·~Oes de cristianismo e de devoc;áo a Virgem Maria e aos san ... 
t " 1157 os . 

O céu, o inferno e nao menos o diabo, que já aos antigos 
patriarcas da lgreja servia para explicar um sem ... número de coi-
sas, ocupavam posic;óes de destaque no sistema doutrinário das 
.materialistas escolas jesuíticas. Durante as Jutas anglo--francesas 
nas fronteiras da Nova Inglaterra e Nova Jorque, um catecismo 
manuscrito, destinado a doutrinar os Iroqueses, caiu nas máos 
dos britanicos. Era um manual de perguntas e respostas, que 
·explicava, do modo mais grosseiro, material e palpável, o capítulo 
.da criac;ao do céu, do infemo · e do diabo; estava repleto de 
assertos - naturalmente nao passavam de fábulas, de puras in ... 
venc;óes, mas vinham apresentados com firmeza e nitidez, -
·sobre a geografía, a geologia, a situac;ao económica e alimentar 
.do céu e do inferno e a antropologia de satanás. lnfundiam 
sistematicamente nos neófitos o pavor ao inferno e ao seu sobe,.. 
·rano, o demonio, em cuja existencia física entre os índiós os 
padres acreditavam e cuja Juta contra a incipiente missáo, que 
come~ava a desenvolver ... se, 1158 temiam. Sempre se repete nos 
relatórios das missóes jesuíticas o episódio da luta com o. diabo, que, 
1rado, ao ver que os jesuítas iam ganhando influencia nas terras 
·e nas almas daqueles que dominara sossegadamente durante tan .. 
tos séculos, instigava os indios ao levante ou ao assassinato dos 
missionArios, ou semeava outras desgra~as entre eles. 1159 Na 
'1!aioria dos casos, porém, "Satanás" ( diable, demonio) nada mais 
era. senao o pajé (xama), cercado pela parte conservadora da 
tribo, que permanecía fiel as velhas crenc;as, tradic;óes e idéias. 
Nessa contenda entre o sacerdote pagao e o jesuita invasor, nao 

1.157. P. Gravier: Rel. ou Tourn., p. 11--12. P. Girv: Vie des Saints, 
édit. (Parfs. 1875). 11. 491. Rel. d. Tésuites, 1636, p. 15-16. 22II. Rel. lnldit. 
d. Jésuit., 1, 83-84, 145. 189; II. 32, 37. Bigot: Rel. de 1684 (Manate, 1857), 
p. 47 e ss .. 56 e ss. e pass. Id., Rel. de 1685 (edit. Shea. 1858), p. 5 e ss .. 
11 e ss.. 19 e ss. La Vie du P. Chaumonot, edit. Shea, p. 95 e ss. e pass. 
Qarlevoix: Historia del Para.qua.11, loe. cit., l. 318-320: característica história 
de milagresf 

1.158 . Cotton Mather: Magnalia Christi Americana: Or. the Bccle,. 
siastical History of New En¡¡land, etc. (London, 1702), 1, 521. 52.2. Lettre 
du R. P. Jacques Bru.r¡as em The Jesuit Relations (Thwaites )·, LI ( 1899), p. 
128. P. Claude Dab1on: Relat. 1672--1673, ed. Shea (Nouvelle York, 1861). 
p. 58 a 59, 68-69. Rel. lnédit. d. Jésuit., 1, 238: 11, 8. 52. 66. 231. La Potherie. 
11, 263, 267. La Hontan, n, 128. 

1.159. Claude d'Abbeuille, fol. 19 verso: 22 verso: 335 verso. Jarque: 
Montoya, 1, 224-225 e pass., 258~259. Carta do padre Pero Rodrigues~ 
1597 em Ann. Bibl. Nac. Rio, vol. XX (1899), p. 258. 
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estava em causa apenas a cren~a daquele, mas também sua exis ... 
tencia económica, o que, para ele, era urna questáo de vida ou 
morte. Em alguns casos, "Satanás" era as moléstias contagiosas, 
trazidas pelo branco, e em outros, a vida depravada da popula~ao 
pioneira crista, com suas indizíveis perversidades contra os indí
genas, suas mulheres, suas filhas e sua propriedade. 1160 Em 
seu afa de catequizar, os jesuítas de categoria inferior nada disso 
percebiam; continuavam a ver na rea~áo que todas essas desgra~as 
fa talmente acabaram por provocar entre os índios, desencadeando 
tremendas tempestades, as tramas do diable, desesperado ao ver .. 
se prestes a perder seu satanico domínio sobre as almas dos 
indígenas. O indicio seguro de que ele fora, por sua vez, derri .. 
bado pelo Deus dos cristáos e seus apóstolos, de que perdera seu 
poder, surgia, quando os míseros restos dos silvícolas, alquebra
dos pelas catástrofes abatidas sobre eles, enfraquecidos em número 
e em for~as. despojados de seu orgulho e de sua cren~a nos, 
velhos deuses e no passado, se refugiavam no altar do Deus dos
j esuítas, embora, na desgra~a. certamen te já vacilassem e já tt
vessem abalada sua fé no poder deste Deus. 1161 

Dos muitos outros tra~os característicos que transparecem 
nos relatórios e nas cartas dos jesuítas, permitindo-nos ampla 
visáo de sua atividade e de seus métodos missionários, dois serao· 
ainda analisados em breves palavras. Em primeiro lugar, figura 
urna narrativa sempre repetida, interminável e prolixa de deter-
minado caso - as vezes de vários - de conversao especialmente 
bem sucedida. Na maioria das vezes, é contado com abundancia 
de pormenores o caso isolado de urna india convertida, ou des
crevem-se manifesta~oes de fervor religioso, devo~o e virtudes 
cristas das mulheres e mo~as indígenas, que em parte deviam ser
doentes mentais com mania religiosa. 11 6.2 Aparece, em seguida,. 
a luta dos missionários contra o costume de ter muitas esposas, 
luta for~osamente árdua. numa sociedade de poligamia tradicional;: 
é este um longo capítulo. em geral pouco edificante. na história da 

1. 160. Oeuvres de Champlain, l. 576: Quao útil e hénéfico seria o 
bom exemplo de familias verdadeiramente cristas entre os índiosl 

1. 161 . Dablon: R elat. 1672 et 1673, edit. Shea, D· 209-211. 

1.162. Bigot: R elat:.1684 (1857), p. 10, 17-24, 57 e pass. Id., R.elation· 
de 1701 (Manate, 1858, Shea), p. 8 e ss ., 21 e ss., 32 e ss. P. J. Gravier: 
Relation 1693-1694 (Manate-, 1897. Shea)-. pass. R.elat. lnédit. des Jésuit •. 
(Martin), 1, 150-154, 162, 182, 290, 291. 293, 298-299, 315-317; 11, 50~54. 
73. 174. 207-208. 214, 221. Garneau. I. 186, e inúmeros casos nas Relation.s.. 
des Tésuites. 
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maioria das missóes entre os gentios. 1163 Se essa questao das 
mulheres criava tantas dificuldades aos missionários e a seus neó
fitos, tal nao se deu com a rigorosa observancia do jejum católico. 
No Canadá frances, na Luisiana, nas Indias Ocidentais ou na 
América do Sul, respeitar a quaresma absolutamente nao signi
ficava passar priva~óes. Como na Idade Média, na Alemanha 
e nos países nórdicos, também no Canadá o castor valia por peixe 
e. na quaresma, era a petisqueira com que todos se regalavam, 
preferindo-se a cauda. Peixe-boi ( manatim). capivara, ta tu e 
tartarugas de toda espécie, todos considerados peixes, substitu .... 
íam, nas colonias subtropicais e tropicais da F ran<;a, o castor ali 
inexistente. 1164 

Desde o início, os relatórios das missoes falam, cheios de 
esperan<;a, dos resultados de sua obra de conversao dos gentíos. 
Certamente, a maioria dos excelentes missionários, homens sim
ples e crédulos, em seu entusiasmo e seu afa apostólico. acre
ditavam, de fato, nos próprios sucessos. O Concílio de Trento 
bem poucos conhecimentos teológicos exigía dos batizandos; os 
missionários na América eram, em geral. ainda muito mais mo
destos em suas exigencias. É verdadeiramente assombrosa a in
genuidade dos bons padres católicos, tao fáceis de contentar, que 
iludiam píamente a si próprios por meio de coisas superficiais, de 
meras exterioridades. O s índios, bem educados e corteses, sem
pre deixavam o interlocutor falar até o fim, sem interrompe-lo, e, 
mesmo quando nada entendiam, calmos, sem replicar, aparente
mente atentos, ouviam, também, até a última palavra, os ensi
namentos e sermoes dos missionários. Is so f azia os missionários 
acreditar-se rodeados de ouvintes interessados, ávidos de aprender, 
fascinados pelas suas palavras. 1165 Para formarem uma pequen a 
comunidade, recorriam muitas vezes a mesquinhos presentes, que 
serviam de chamariz. Mantinham unido o auditório e cativavam
lhe a aten<;ao por meio de festins e dádivas baratas. Tentavam 

1. 163 . Vide entre outros Claude d 'Abbeville. fo!. 125-128. R.el. l nédit . 
des lésuites, 1, 78, 110, 113, 182. 

1. 164. Joh. Beckmann: Litteratur der alteren R.eisebeschreibungen 
<Gottingen, 1807-1810), l. 293. Kalm: R.esa, 111, 403. Lt du Roí: M. S . 
Diário, Janeiro 1777. Breton: Dict. Caraibe-Fran~- p 349-350. Documentos 
para la Historia de las Misiones de Magnas, edic. R. Schuller (Madrid 
1911 ), p. 60-61. A. von Humboldt: Voyage, VI, 212-213. 23l. 

1 . 165. Claude d'Abbeville. fol. 340. R.el. lnédit. d. Jésuites, 1, 106-107. 
184. The Jogues Papers e·m Coll. N . Y. Hist . S oc., 2. ser., vol. llI, part l . 
(New York, 1857 ). p. 199-200. 
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n1elhorar os parcos resultados dos trabalhos de catequese ou con ... 
servar atentos os catecúmenos durante as aulas de religiáo, pre
miando boas respostas com pequenas por<;óes de tabaco ou facas 
ordinárias. Surgiram, assim, as chamadas facas dos jesuitas, cuja 
men<;áo, embora justa, tem provocado, ainda em nossos dias, a 
ira dos defensores da atividade missionária daqueles tempos. 
Numerosos exemplos demonstram que, de fato, essas facas dos 
jesuítas contaram entre seus métodos de conversáo. O Padre 
Claude Dablon, expoente entre os missionários jesuítas da Nova 
Fran<;a, admite-o sem rodeios e afirma que o número de conver
sóes dependia do número de presentes que um missionário era 
capaz de dar. Em outros lugares, as facas eram diferentes. O 
Padre Dominik Mayr doava bolinhas de vidro e anzóis, "para 
que, daquf por diante, náo só se apanhem peixes com anzóis, mas 
também almas" , e o Padre Ernst Steigmiller, outro jesuita, que 
dispunha de iscas a vontade, opinava: "Eu podia quase atestar 
em verdade ·que um missionarius com um anzol, um rosário e uma 
faquinha pega urna alma". 1166 

Na Fran<;a, desde o tempo das grandes guerras civis e da 
C'ontra-Reforma, um dos métodos de conversao dos jesuitas con
sistia em apoderar-se das crian~as de famílias protestantes para 
educá ... Jas na religiáo católica e conquistar-lhes a alma, com o fito 
de lan<;ar a contradic;áo e a discórdia no seio das familias e, se 
possível, coagir, dessa maneira, os pais a ingressarem também ~a 
lgreja Romana. Oriundo da Franc;a, esse sistema de conversáo 
- semear disputas nas f amílias, armar filhos contra pais e pa ... 
rentes contra parentes - foi introduzido na América 1167 pelos 
jesuitas, que aí implantaram a discórdia entre as familias e a 
hostilidade no seio das tribos. Com sua atividade catequizadora, 
os dois primeiros missionários na América do Norte, Biard e Mas ... 

1.166. Re!. des ]ésuifes, 1637, p. 99I; 164~. o. 101. P. Gravier: Rel . 
1693~1694, loe. cit., p . 60. La Hontan. 11. 119. P. Dablon: Rel. 1672 iJ 1673. 
loe. cit., p. 69~70. Stocklein, loe. cit., l. fase., t. VII, n9 170, p. 69; 11, fase::., 
t. XIV, n9 325, p. 75. Relacion. Geográf. de Indias, t. IV, p. CLXIII, p. CLXV: 
máxima 'de um experimentado missionário jesuita anunciado com a permiss§o 
do geral jesuita Muzzio Vitelleschi: "Etsi enim oh cibum evangelizare non 
expedit, sed sine cibo tamen evangelizare non potest"; p. CLXXXIX. Sem 
"faquinhas jesuítas'" nao adianta! 

1.167. Michelet, loe. cit., XI ( 1857; Henri IV. et Richelieu), p. 350, 3?1. 
Michelet et Quine1:: Les Jésuites ( Paris, 1843), p. 57-58, 67, 75. Duc de Sa1nt
Simon: 8crits lnédits, loe. cit., I, 225: palavras bem bonitas. Ranke: Pranz. 
Gesch .. 11. 507. 
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sé, espalharam agita<;áo e desarmonia por toda a regiao em torno 
da baía de Fundy. O batismo do cacique Membertou teve como 
resultado imediato a sua declara<;ao de guerra a todos os que nao 
queriam seguir-lhe o exemplo. Mais tarde, os jesuítas levaram 
a cabo a difícil taref a de infíltrar ... se entre os Iroqueses em alguns 
lugares, como sempre semeando desavenc;as entre as familias e 
rixas entre os clás. Conseguiram, finalmente, por esse meio, a 
cisao e a retirada de parte dos Iroqueses, a guerra fratricida e 
o conseqüente enfraquecimento da Liga. 1163 

Outra face da missáo dos jesuitas e sua influencia nas con
dic;óes materiais da Colonia Nova Fran<;a junta-se aqui as demais, 
em parte já estudadas: o prestigio político da missao e do primeiro 
hispo de Quebec a ela ligado, que nomeava e depunha governadores 
a seu bel ... prazer; a participac;ao do clero na formac;ao da política 
externa e interna do País e na administrac;ao jurídica: a dupla 
tentativa de fundar na Nova Franc;a, em Mont Désert e no país 
dos Huronianos, uma espécie de Paraguai do norte; a funesta inJ 
tervenc;áo dos jesuitas na história da Acádia. 1169 Neste caso, po
rém, seu papel político foi muito vantajoso para a Nova Fran<;a, 
cujos interesses defendiam com afá patriótico, dedica<;áo e grande 
habilidade. No inicio, os Iroqueses encaravam os jesuitas que 
lhes tinham penetrado nos dominios, como reféns franceses, que 
deviam protege-los contra agressóes do Canadá. Na realidade, 
porém, eram agentes políticos ativos, ousados, de atua<;áo eficacis ... 
simn. incansáveis pioneiros do prestigio católico e frances, entre 
os Iroqueses, em cujas familias e clas Jogravam penetrar cada vez 
mais profundamente, exercendo sua funesta influencia, dividindo 
e semeando a discórdia. Os ingleses afirmavam que, entre as 
tribos da Liga, só aquelas em que havia jesuitas franceses - os 
Oneidas, Onondagas e Caiugas - os importunavam ou até hosti
lizavam, a eles e a seus aliados indígenas. É fora de dúvida que 
sua anterior agressividade contra os franceses ia-se tornando 
cada vez mais frouxa e oscilante, que, também, entre os Mohawks 
e Senecas surgiram divergencias, quando foram atingidos pela 
influencia francesa, e que, ao terminar o século XVII, a coesa 
política agressiva da Liga Iroquesa contra o Can.adá chegou ao 
fim. Se, porém, a Liga tivesse permanecido firme e unida, ainda 

1.168 . Harrisse: Notes, p. 26, 38~39. Rel. lnédit. des Jésuites, 11, 235, 
256, 281. P. Gravier: Rel. 1693-1694 (Shea ), p. 32~37. La Potherie. IV. 
124. Colden: History, p. 83. 

1.169. Garneau (2.), I, 47, 48, 51, 52, 142, 144. 162, 172. 184. 
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naquela época, ela só, sem qualquer aliado, teria sido militarmente 
superior a Nova Fran~a. 1170 

Servi~o político análogo, mas de gabarito moral inferior foi 
o prestado po.r jesuitas e outros missionários a sua Pátria, e~pe
nhada em guerras coloniais, provocando e instruindo os índios 
por eles catequizados - praying indians, como os chamavam os 
ingleses - , para lan~á-los em incursoes mortíferas e ca~a a escal
pos contra as colonias inglesas da fronteira. Entre os nomes des
ses sacerdotes guerreiros, famosos e festejados como exterminado
res de hereges, de um lado, mal.-af amados e malditos do outro 
devem constar em primeiro lugar os dos )esuítas Rasles, Le Loutre' 
Abbé Picquet de Saint Sulpice e, provavelmente, também Bigot d~ 
Kennebec e Thury de Penobscot. Os trés primeiros foram talvez 
os que mais granjearam repugnancia e ódio dos ingleses. Rasles, 
que, apes~~ de t~do, foi hoi:n~m corajoso, abnegado, enérgico, bru
t~l e fanatico, f.1gura respe1tavel a seu modo e nao de todo repul
siva, . tombou, f 1na1mente, por ocasiao do ataque e destrui~ao de 
Norndgewood. O ódio e o temor dos habitantes da Nova Ingla
terra nao se detiveram com sua morte. Quando, em Oyster River, 
morreu e~ combate um índio que, mesmo sem qualquer prova, se 
supunha filho natural de Rasles, seu escalpo foi solenemente en
tregue ao tenente-governador da Provincia, que presidia 0 Conse ... 
lho, ~ o premio dado e aceito sem hesita~ao. 1171 O caráter do 
Abbe Le Loutre, seus métodos e sua atividade na Acádia foram 
e:identemente. repreensíveis em ¡nuitos sentidos, do ponto d~ 
vista moral. Todavía, se Knox o chama that monster of cruelty 
e o Governador Cornvalli~ a villain, pondo sua cabe~a a premio 
com ª. quantia mais elevada por um escalpo de que se tem noticia: 
cem hbi:as esterlinas, nao se deve esquecer que a dedica~ao de Le 
Loutre a causa de sua Pátria, sua energía e suas capacidades fo
ram grandes, e que os meios por ele empr~gados nao foram piores 
do que os usados por muitos de seus opositores. O Abade Fran-

1 · 170 · La Potherie, I, 302-303. Doc. Col. Hist. St. N. Y .. V. 620-621. 
626 e pass. nesses volumes. Colden, loe. cit., p. 28, 43, 57, 58, 63, 84. 90. 
112. ~51, 153. 160, 169, 172, 179, 193; Papers, p. 29, 30, 36, 39. Garneau. 
loe. cit., 1, 355; II, 24. Stone: W. Johnson, I, 377: 11. 482. Heinrich, p . 258. 

1.171. Colden, loe. cit., p. 133. Osgood: XVIII. Cent., I. 112, 400. 
Lettres &1.ifiant. et Cur., IV, 78-138. Baxter: The Pioneers of New Prance 
in New England (Albany, N. Y., 1894), p. 6, 91 e ss., 132, 140-141. 163 e 
.!l.!l., 221. 227-228 e pass., p. 121: o excelente dicionário Abenaki, que foi 
.salvo. Bancroft: Col., 111, 333-338. Parkman: A Hal.f-Centurq, I, 204-240. 
Belknap: Hist. N. H., II. 48, segundo Penhallow (1726), p. '101. 

. .. 
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~ois Picket, com a alcunha de Le Canadien, manteve-se até a bata
lha do vale de Abraáo, perto de Quebec, na vanguarda de indios 
algonquinos e nipissings, que ele dirigía, vestido a maneira de seus 
paroquianos. Seu escalpo traria elevado premio a quem o apa
nhasse. 1172 

Vemos assim que, se, por um lado, os m1ss1onarios jesuitas 
e os padres de outras congregac;oes difundiram, durante quase todo 
o último século de dominio frances na América do Norte, o es
pirito de guerra e agressáo em seus neófitos, por outro, trataram 
de enfraquecer tribos originalmente combativas, de arrefecer-lhes 
o denódo guerreiro e a vontade de vencer, propagando suas dou
trinas cristás, introduzindo rivalidades e cizania nas familias e 
nos clás. Os Huronianos e seus parentes, as poderosas tríbos 
dos lagos Ontário e Erie e ainda de zona mais meridional, em 
parte, nao of ereceram praticamente resistencia alguma ao impacto 
dos belicosos Iroqueses, e foram aniquilados. A partir de 1635, 
os jesuitas, bem como os Algonquinos no Ottawa e, sobretudo, 
os próprios Huronianos tiveram de reconhecer que eram o alvo 
dos Iroqueses, desde o momento em que o Padre Breboeuf e os 
seus se fixaram na terra dos Huronianos. Nao foi por causa da 
religiao, entáo de todo indiferente aos Iroqueses, que, naquele 
tempo, suas divisoes de escalpadores aparec;eram em tómo do 
Lago Simcoe. Vinham defender o comércio de peles, que, do seu 
ponto de vista, devia naturalmente constituir o único objetivo de 
todos os europeus, quaisquer que fóssem seus tipos ou suas ves
timentas. Por causa desse comércio, empenharam-se os Iroque
ses numa luta de vida ou morte, enquanto os jesuitas introduziam 
rosários e missas no país dos agredidos, trazendo dissidencia re
ligiosa e enfraquecimento da idéia de coesáo nacional, da comba
tividade e do poder defensivo, arrancando-lhes, juntamente com 
seus antigos costumes, ligados a sua vida desde tempos imemo
riais, as festas, cerimónias e dan~as, o cora~áo e a alma. Segundo 
os fesuitas, suas doutrinas e o batismo salvavam a alma dos 
Huronianos das torturas das fogueiras de além ... túmulo. Mas a 
verdade é que, neste mundo, entregavam seus corpos, enfraque
cidos, enervados e atormentados, quase sem resistencia,. as fo ... 
gueiras e martirios dos ferozes Iroqueses, entre os quais vivia o 

1.172. Knox, loe. cit., 1, 114-115, 155-156. Th. B. Akins: Selection~ 
from the Public Documents of the Province of Nova Scotia (Halifax, 1869), 
p. 178, 194. Friederki: Skalpieren, p. 51. Parkman: Montcalm a. Wol/e • 
l. 99-110 e pass. Casgrain: Montcalm et Lévis, D. 47 . 
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diabo. 1173 Entre os Illinois, entre os Guaranis das margens do
Paraná e entre os Abipones, encontramos os mesmos aspectos.1174 

Os jesuítas mediam o exito de suas missoes entre os silvícolas 
pelo número dos batizados por eles feítos e, mediante contínua 
publica~ao de todos os atos de batismo nos relatórios das missoes, 
tentavam impressionar profundamente a opiniáo pública com seus. 
sucessos. Em vista, porém, dessas cifras e da espécie de batism<> 
por eles realizado, a desconfian~a e a crítica de seus informes 
come~ram desde o início de sua atividade. 111s Os primeiros 
batismos franceses na Acádia, em número de vinte e um, reaJi .. 
zados por i_?iciativa de Poutrincourt, contra as regras da lgreja 
Romana, nao passaram de verdadeira pec;a de teatro, encenada 
para conquistar os aplausos da Corte e dos devotos da Fran~a .. 
Seguiu--se a missáo dos jesuítas Biard e Massé, cujas frutos se. 
limitaram ao batismo de alguns moribundos. 1176 Inúmeras mis
s5es jamais chegaram a fazer mais do que isso. Preocupado e 
quase com lágrimas nos olhos, o Padre d'Avion, da missao dos. 
Tonicas, declarou ao excelente Le Page du Pratz que, ~algradQI 
todos os seus esfor~os e trabalhos, o único exito de sua missao 
f~ra o batismo de algumas crianc;as moribundas. Na grande mis
sao ~ntre os Huronianos, só em 1637 foi batizado o primeiro adul
to nao prestes a morrer. 1177 O batismo de moribundos, sobretudo 
de c.rianc;as, foi, pois, o . mais importante e muitas vezes o único 
resultado de todas as missoes francesas da América. No entanto,. 
os ~issionários jesuítas saíam em busca dessas crian~as pagas 
n1or1bundas com um afá, urna fé inabalável e urna for~a de von ... 
tade que ora nos comovem, ora tem algo de heróico, mas que 
sempre lhes fizeram muita honra. Para eles nao havia distancias 
grandes demais, nem esta~áo do ano ou hora do dia ou da noite 
impróprias, quando sabiam que, num wigwam qualquer, agonizav~ 
uma crian~a indígena, que talvez ainda alcanc;assem com vida, 

l.173 . Bressany, p. 167. P. Jogues (édit. Martin), p. 29. Dablon: 
Re!. 1672-1673 (Shea), p. 163-165. Charlevoix: Nouv. Fr., V, 121 ... 122. 
Peabody .~m Beach: lndian Miscellany, loe. cit., p. 109. Rivero: Historia, 
p. 111: es arrancarlos el corazón y el alma". 

1.174. Rel. lnédit. des ]ésuit., 11. 313. 317 e pass. Dobrizhoffer: 
A ccount. 111, 108-109, 395-396. 

1.175. Entre outros Le Tac, p. 135 ... 136. P. Membré e P. Gabriel de 
Ribourde em Shea: Discov., p. 153. Benj. Suite: freqüentemente. 

1.176. Rochemonteix, I. 29-30. 41. 42, 44. Rel. d. ]ésuit., 1611. p. 
42I, 63. 

1.177. Le Page du Pratz, I, 12-3. Rel. d. ]ésuit., 1637, p. 135. 171 ... 176. 
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para, com o batismo, salvar-lhe a alma da marte eterna. Corriam 
para o lado da infeliz gestante, doente de varíola, e, em pleno 
ato do parto, ainda batizavam a crianc;a, que, no momento se-· 
guinte, tinha de morrer para a vida terrena. 1178 ~pocas de ter
ríveis epidemi~s de varíola entre os indios eram ocasiáo de colhei-· 
ta para jesuitas cac;adores de almas. 1179 

Achava a lgreja Romana medieval que Deus também der-· 
rama as luzes de sua grac;a sobre os gentíos. Mesmo sem missao 
e sem batismo, quando justos, podem alcan~ar a salva~áo por 
meios extraordinários, em virtude das leis morais inatas, gravadas: 
em sua consciencia. uso Segundo a crenc;a e o dogma dos jesuitas, 
porém, só e unicamente o batismo pelo ritual católico, por mais. 
vazia e exterior que fosse a cerimonia, celebrada pelo missionári<> 
como rotina comercial e recebido inconscientemente pelo batizando, 
poderia salvar a alma da morte eterna. A fé, a ambi~áo e () 
fanatismo com que os missionários jesuítas se empenhavam em 
salvar almas por todo e qualquer modo possível, acabaram por
levá-los a considerar mais felizes os mortos do que os vivos, quer 
tivessem sucumbido miseravelmente na fogueira, supliciados por
seus inimigos, quer tivessem morrido como crianc;as inconscientes, 
entrando na vida, para imediatamente dela sair, bastando que os 
houvessem batizado antes, ainda que as pressas. Inúmeras vezes· 
exprirniram com toda franqueza sua alegria pela morte de tantas· 

' 1.178. Oeuvres de Champl.ain, 11, 1115, 1146. Rel. d. Jésuit., 1637, p .. 
163II. La Hontan, 11, 31. Bigot: R.el. de 1685 ( 1858, Shea), p. · 12. P. J. 
Gravier: /?el. ou Journ. ( Shea), p. -4-1-, 60. Jarque: Montoya, 11, 14-45. 
Rel. lnédit. des ]ésuit., 1, 8, 11, 18, 22, 23, 32, 51, 52. 55-56, 58-60, 67, 68, 
134, 140, 141. 144, 145, 211-212. 222. 223, 228. 258. 262. 263. 267, 270. 274. 
275-278; 11. 6, 8, 41, 45, 48 e pass., 100, 101, 114 ... 116: "j'ai aussi baptisé· 
quarante-cinq enfants, dont pres de quarante sont devant Dieu; c' est la 
moisson la plus heureuse et la plus assurée" e outras afirmac;óes aterradoras 
como essas; p. 197, 339 e ,pass. Estas indicac;óes dao apenas urna idéia. O 
batismo de espantoso número de moribundos é um tra~o caracteristico em 
todos os relatórios dos jesuitas; é neles o aspecto mais freqüente, embora 
haja uma acusac;ao segundo a qual as cifras relativas aos sucessos de batismo· 
muitas vezes sejam terrivelmente exaoeradas. R. elaciones Geográf. t. IV. p. 
CLXIII. Las Casas: Hist., IV, 19, 20. Vide vol. II, p. 236 e ss. 

l. li9. Charlevoix: Historia del Paraguay, l, 333, por ocasiáo da 
grande peste em Assunc;áo: "Semejantes tiempos de calamidad son dias de 
cosecha". Southey, 11, 281 ( 1617) . Anastase de Mézieres em Documento$ 
Históricos de La Florida y La Luisiana (Madrid, 1912). p. 322. DobrizhoffeT' 
Account, 111, 212, 277. 341. 344-345. 409. 

1.180. Dante: Divina Commedia, Paradiso. XX, 106 e ss., 118 e ss.:. 
v. Scartazzini, 2• ediz. (Milano, 1895), p. 894-896. A. Fischer: Die Theo
logie der Divina Commedia ( München, 1857), p. 89-90, 169~ 170. 
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cria?~as e adultos recém-batizados. Nas missoes paraguaias, os 
·cada veres das crian~as batizadas eram enf eitados e levados a 
sepultura entre demonstra~oes de júbilo e repicar de sinos, como 
para uma festa, por se terem livrado do purgatório e entrado 
·diretamente na bem-aventuran~a celeste .. 11s1 

Como era fatal e inevitável, a contínua liga~áo entre batis
mo e morte, que, com tal método de salvar almas, raramente fal
t~v~, devi~ a~abar por tornar-se suspeita aos indios. O diabo, 
d1z1am os Jesuitas, chamava a aten~áo destes para esse fato e Ihes 
segr~dava que todas as ~rian~as batizadas pelos padres de Jesus 
morriam l.ogo, pouco depo1s de serem borrifadas com a água. Ven
?º seus f~hos morrerem_ em massa após o batismo, deviam chegar 
.a co~clusao de que a agua benta dos missionários era a causa. 
Por isso, quando o padre chegava, as máes escondiam seus filhos 
<lo_ente~ ou fugiam com eles. Quando nao o conseguiam, pai e 
m~e v1am, Aapreensivos e magoados, o jesuita aproximar-se da 
crian~a enf:rma: Rogavam-lhe que retrocedesse, que se afas
tasse, ~a.s ele na? os ouvia e tentava realizar 0 .batismo a for~a 

'OU pratica-lo f~rt1vamente. Temiam o jesuita como a ave agou
r~nta ~ue traz1a a morte. Ma~antes e inoportunos, os missioná
.nos agiam de .boa fé, mas com indelicadeza e falta de considera~ao, 
t~l como h~viam aprendido, o que tomava suas atitudes vexató
ria~ e .deprimentes para aqueles que nao os compreendiam. Para 
·os indios, q_ue, afina) de contas, eram pagaos, devem ter sido um 
h~rror. Ha; de fato, noticias de tremendos acessos de raiva das 
~a~s ou avos dessas crian~as doentes· perseguidas. Perante essa 
f~.r~~82 desencadeada, os missionários sentiam-se mártires de sua 

224 1.181. Bigot: /?el. 1684 (1857, Shea), p. 38-39. Jarque: Montoga, l. 
s· · 230, 245, 325, 326. H ennepin: Description ( 1683) p 258 s· Ge 

.a~~p;~;~ {L N;rrat~~~7o)f a Journey round the W orld, durfng the y
1

:ar.s ~B~Í 
loe ci n on, .. , 1, 353-356. Southey, 11, 342. Michelet et Quinet, 

1 · t., P: 189, 205: · · .1es mirades du Christ étaient faits pour rapnoJer 
es morts a la vie· les m · 1 d L l f · r .. • 1 ,, ' irac es e oyo a sont a1ts pour ramener les vivanrs a a morte . 

.. :.18~ : G:"~vier : Re!. de 1693-1694 ( 1857. Shea ), p . 7, 9-10: le jésuite 
.~:r· · · orqu d . v1s1te les malades, et l'orl s'imagine souvent que c·est fait 
d e~x quand d leur donne le Baptesme"; p. 19, 24, 25: ve-se no jesuita 'Toiseau 

1.e .. ª mort et I'on vouloit me faire responsable de la maladie et de la mort""-1té . p 28 30 .. . . . --
• . • - : J a1 souvent de la peine a persuader a vne mere dont Je 

prem1er enfant .. baptisé est mort de faire baptiser Je second ou Je 3,•". 
·~~o)11u1d1o (Menda), 1, 480. Venegas: Noticia de la California (Madrid. 

. • 406. 

.... 
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Também em face de tal resistencia, os missionários jesuítas 
sabiam arranjar-se: batizavam a socapa. Traziam escondido um 
]en~o molhado ou umedeciam a orla da batina ou da manga, para, 
no ,instante propício, espremer algumas gotas de água e batizar 
a crian~a moribunda. Deixavam neve derreter na mao, a fim de 
usá ... la como água de batismo, ou mentiam aos pais, dizendo que 
deviam banhá-la, para que ela sarasse, e a batizavam na água do 
banho. Fingiam sede, pediam água e, simulando um descuido. 
d~rramavam um pouco na crian~a ou num pano, de onde, no 
momento oportuno, espremiam a água de batismo. Quando ne
nhum desses ardis era praticávet batizavam _ com a própria saliva. 
A horrível impressao deixada por esses batizados furtivos agra
vava-se ainda com a brutal arrogancia dos missionários, que, aju ... 
dados ou nao pelas autoridades civis, contra a vontade dos pais. 
preocupados e rebeldes, mandavam procurar as crianc;as escondi
das, batizando-as a forc;a e deixando-as morrer, para, em seguida, 
as arrolarem em seus relatórios e ostentá-las como grande sucesso 
em nome do cristianismo. 1183 

Missionários de elevada moral, como Las Casas, Palafox de 
Mendoza, Sahagún, Du Tertre e Pelleprat, honestos perante 
Deus e os homens, teciam encomios aos gentios, colocando os P°' 
bres indios num nível ético superior ao dos europeus cristaos que 
vinham pregar a fé. O clero ortodoxo, os diretores das socie
dades missionárias e os redatores dos jornais das missoes viram 
nessa apolo~ia urna espécie de averiguac;oes incómodas e desa
gradáveis. Em vez de seguir o costume geral, tratando os in~í
genas como pauvres infideles sans moralité e medindo seu padrao 
cultural pela escala de sua maior ou menor incapacidade ou aver
sao de deixar ... se cristianizar ou afrancesar, sacerdotes com o ca
ráter dos acima citados, verdadeiros apóstolos, fizeram-lhes jus
ti<;a. Assim nao agiram os autores das Relations des Jésuites. 
Nao reconheceram as finezas do caráter dos índios, nem lhes 
compreenderam o íntimo, pois, para tanto, Jhes faltaram visao, 
sentimento e qualquer vestígio de afinidade espiritual com seres 
humanos que, em última análise, nao passavam, aos seus olhos, 
de infiéis, sauvages, sauvagesses. sujos e insuportáveis. Falam 
muito e bem do homem vermelho, contam pormenores que debalde 

1. 183 . Nobrega: Cartas, p . 136. 141, 143. Southey, l. 253-255 : "Whar. 
will not man believe. if he can believe this of his maker!" exclama Southev 
em vista desses batismos conseguidos sorrateiramente e sem os quais, sequndo 
as doutrinas jesuitas. as almas eram condenadas ao 'fogo eterno. Vide volume IL 
p . 238-239. 
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se procurariam em outras partes, mas, ainda assim, estáo longe 
de constituir a última palavra na questao dos costumes e da ética 
dos antigos habitantes do vale do Sao Louren~o e seus arredores, 
como deles se tem dito. Estamos mal informados até sobre os 
Huronianos, entre os quais os jesuítas fundaram sua mais impor
tante missáo na América do Norte, edificada com tantas espe
ran~as. 1184 

O que ficou exposto nas últimas páginas já deve tornar bem 
claro que a missao francesa entre os gentios na América, ao tem ... 
po colonial, nao foi uma vitória do cristianismo católico. Para 
muitas tribos, contra as quais empregou violencias, agressiva como 
toda a missao jesuítica, ela foi uma calamidade nacional. No 
Canadá e nas colonias vizinhas, os franceses dissiparam, com a 
missáo e a lgreja, grande parte de suas energias, que se perderam 
para o futuro. R. G. Thwaites, em seu tempo o melhor conhecedor 
dos relatórios e cartas jesuíticas sobre as missóes na America do 
Norte, do~ quais fez urna edi~ao modelar, nao hesitou eni. decla .. 
rar que, provavelmente, apenas urna pequena parcela de indios 
norte-americanos realmente se converteu ao cristianismo. 1185 O 
que na missáo era ou parecia ser fé, náo passava de exterioridades, 
de coisas materiais, em parte por que os indios náo estavam nem 
queriam estar a altura de urna concep~ao mais elevada, em parte 
por nao lhes ensinarem algo mais sublime. Quase todos os pre
tensos sucessos de catequese foram conseguidos em crian~as ainda 
sem juízo formado, em anciaos inválidos, em mulheres exaltadas, 
em moribundos. M uitos dos transfugas que haviam escapado 
com vida, depois de batizados, abriam continuos claros na escassa 
popula~ao das aldeias catequizadas. Voltavam as suas matas 
e pradarias, aos círculos de seu antigo ambiente pagao e - cito 
aqui Karl von den Stei.nen - entendiam tanto da religiao em que 
estavam batizados, como de análise espectral. Nos dias de Ale .. 
xander Mackenzie, das Companhias da Baía de Hudson e Noro
este, quase nao se encontravam mais vestigios da atua~ao dos 
missionários católicos, a nao ser entre os colonos europeus do 
Canadá . 

1186 
Também as outras missoes se malograram: de Gas-

1.184. Chinard: Amérique, p. 48-53. Chaumonot (Martín), p. 61, 76. 
1 . 185. R. G. Thwaites: France in A merica 1497-1763 (New York and 

London, [ 1905 J ) , p . 140-141: " ... there is rea son seriously to doubt whethe,. 
more than the (p. 141) merest handful of North American Indians ha ve ever 
really been converted to the creed of the Nazaren". 

1.186. Relat. lnédit. d. lésuit., I. 117-11 9, 121. 132. 133. 207, 224-227. 
231-232; II, 357, 358. Le Tac., p. 4. La Potherie, III, 268-269; IV, 162. 
La Hontan, 1, 31. 143- 144: 11. 94. Rochemonteix. 1, 130-136, 199, note 2. 
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- d A ·d·a dos Montagnais dos Algonquinos no Ottawa, dos 
pe, a ca 

1 
' ' • • T · d Ch k-N . · · dos Huronianos dos llhno1s, dos on1cas, os o 1p1ss1ngs, ' 1 d d · - f 

a citar apenas algumas. O resu ta o a m1ssao ran ... 
taws, e~::e os negros das Indias Ocidentais foi quase ou comple
cesa t lo 1187 Durante quinze anos, os jesuitas empregaram tamen e nu · . b Jh 

d Orgulho na missáo entre os Huronianos; tra a aram to o o seu ,., ... · d' 
quarenta longos anos com a máxima dedica~ao entre_ esses 2~ 1Í 

enas para transformá ... Ios em cristaos. Na eleva~ao do n1ve 
!oral' dos Huronianos, sua influencia falhou completament~, e a 
grande missáo extinguiu-se em sangue e fogo. Do grand1os~ e 
célebre empreendimento catequizador, o grande sonho d~s Je
suítas no Canadá, a estrela que os devia nortear para um hri!han ... 
;e futuro, nada mais restava, no come~o do século XIX, s_;nao as 
ruínas do seminário jesuita de Sillery, as margens do Sao LQ~ ... 
ren~o. e cerca de quarenta famílias indígenas, .na pequ~na alde1a 
vizinha de Loreto. Alguns Iroqueses abandonaram a Liga e ha? ... 
dearam-se para 0 lado frances dos grandes lagos. O s Abenaqu1~, 
temendo contra-ata'ques dos habitantes da Nova Inglaterra, _ret~ ... 
raram-se para 0 distrito de Trois Rivieres. Sem ~ ocorr~n~1a 
desses movimentos, já em 1700 náo teria existido ma1s urna unte~ 
missao crista digna de nota entre os indios, em todo .. o Cana?a 
f ... 1188 A. sorte das escolas indígenas foi igual a das mis-rances. 

1 
N"' tra a 

sóes, isto é, foram um completo ma ogro. ao ~e e~co.n 
, · I - 0 a ·1ndi·os que vivendo fora dos estre1tos limites do m1n1ma a usa ' h b' t h 

... · • , ·0 de Loreto com cerca de cem a itan es, ou-pos-to m1ssionari • .. 1 T 
s m falado frances ou se tivessem rebaixado a tenta ... o. o-

d~~ ~s esfor~os de civilizar e afrancesar os indíge~as, dentro. e 
f d limites da Colonia, e f azer deles algo parecido com cns-
ora os A d' 1 d menos taos frustraram-se redondamente. pren 1am os a os . 

hons do francesismo, e, quando muito, ficava.-lhes uma vaga ~is-
tura das coisas pagas e cristas. As irmas ursulinas co?segu~ram 
resultado um pouco melhor com as sauvagesses, m~s a1nda

9 
esse, 

na melhor das hipóteses, pode qualificar-se de mediocre. 118 Os 

Lorin, p. 56-63. Harrisse : 
S prache (Leipzig, 1892), 
XXIV, XXVI-XXVII . 

N otes. p . 71. K. von den Steinen: .T)iP: Ba1rRiri· 
V A. Mackenzie: Voyages (1902). !, P· p. . 

.... _. 79 H W 11 . De I'Esclavage dans l 187 B. Romans, loe. cit., P· 78- · · ª on. " res ue 
les C~loni~s (Paris, 1847), p. LXX; o sucesso da miss~o : nul ou P q 

nul '\.188 . Perrot, p. 102, 148, 311, 313. Descdpti~n du Can•'/,;:.)¡671 em 
Salone, p . 193-194. Hall: Travels in Ganada, loe. cit., p. 87, 21S 216. 

1. 189. Relat . lnédit. des Jésuites, 1, 82, 128-129, 2 lZ, 21~59~360. 
224 a 226, 275-276, 306, 311-312. Salone, p. 262, 278, 323~326, 
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jesuítas, que náo pregavam aos pagáos o verdadeiro espirito do 
cristianismo, foram infecundos em seu trabalho catequizador. 
Finda a colonizac;áo, todas as suas miss6es se haviam malogrado, 
tanto na América do Norte, como nas indias Ocidentais e na 
América do Sul. 1190 

Os últimos parágrafos sobre a lgreja, o clero e as missóes 
tentaram ressaltar a sua posic;áo relevante dentro do sistema de 
conquista e penetrac;áo da América seguido pelos franceses e fo ... 
ram por isso tratados com maiores minúcías, sobretudo quanto a 
Nova F ranc;a. Houve quem afirmasse ser o Canadá frances urna 
colonia que se assemelhava a um convento, urna colonia na qual 
o governo jamais se importou com a educac;ao da juventude, dei ... 
xando toda a matéria de instruc;áo a cargo do clero, urna colonia 
rigorosamente eclesiástica, embora nem sempre de núcleo reli
gioso, enfim, uma colonia cuja característica principal foi a preo
cupac;áo de difundir o evangelho. 1191 

1.190. Michelet et Quinet, p. 80, 216 e ss., 223-229. Os sucessos missio
nários das outras ordens entre os gentíos da América e da Africa náo foram 
melhores. Após indizíveis esfor~os e perigos sofridos pelo missionário, após 
as torturas dos negros para maior glória de Deus, o padre capuchinho. 
António Zucchelli acaba por expressar sua convic~áo de que, de todos os 
batizados, só os que< morriam logo após o ato do batismo iam para o céu, os 
adultos, porém, indo todos para o inferno. Também aqui o único sucesso da 
missao verificava-se entre os mortos! Beckmann: Litteratur, J, 23, 39.-40. 

1. 191. B. Sulte em Pierre Boucher, p. 165, note. Relat. des Jésuites,. 
1634, p. 2; 1651. p. 2; 1663, p. 2, 7 e pass. Garneau (2.), 1, 183. 184. 
Rochemonteix, 1, 4, 7-11; p. 9: "une colonisation dont le caractere était parti
culierement évangélisateur". 
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