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SIL1 áe 5t!:uysio Mendonça Sampaio (o autor
áe 'lJrasií- Sínte.se áa 'E:vofução Social e O
que é !l(ejorma 5f.arária) aborda não só o tema
escravização áos ítuíios1 mas também sua inffuê:ncia na fomtllfÕO áe nosso povo. 'Í, assim,
obra que1 escrita em 1944 e somente agora pubíiauía (apesar áe premüuía em concurso promovúfo por José Caíazans no C.Ofégio 'Estadual
áe Sergipe) reveste-se áe importância para
compreenáer-se a f onnaç.ão liistórica áo povo
brasileiro.

.•

l
'Este Íiuro IÍe Jitluysio Mendonça Sampaio, escrito em 1944,
focaliza a escravüfão_"" inlÍ
TUJ 'lJr~ os relacionamentos entre C1JÍDnizalÍores e frufios na era
C1JÚJnia{ e as respec.ttuas inffuências na formação IÍe nosso povo.
Já se esboça., na obra, a visão
IÍialétú:a aáotatfa pelo autor na
·interpretapio IÍa nossa líistória e
que se am.so{úfou em seus '.Brasil
- Sintese tia '.&Jofufão Social e
O que é %forma JWária, ftvros
estes IÍe feitura necessária para a
~ata compreensão IÍa e'IJOÚJfão
socialIÍo '11rasil.
Saliente-se não ser numerosa a
6ióíiografia so6re a escra'IJÍIÍão IÍo
inlÍígena no 'Brasil. !Malfirado
isso, este livro, apesar IÍe premiado em concurso realizado no Cofigio 'E.statfua{ IÍe Sergipe, permanec.eu inéJlito até agora. '.Escrito
fui cinqüen.ta anos, C1Jntinua
atual, porqtle se rt:VeSte IÍe
importância para compreensão IÍo
papel IÍo amerfrufio na formação
de nosso p()'l)O, a despeito do
processo áe aculturação a que
liistoricamentefoi submetúlo.
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Este livro, escrito em 1944, obteve o primeiro
lugar em concurso promovido, naquele ano, no Colégio
Estadual de Sergipe, por José Calasans, ilustre escritor
e então professor do mencionado estabelecimento de
ensino.
Recentemente, retirando, do baú dos esquecidos,
os originais, os reli e, no sentimentalismo do velho que
volta os olhos para suas realizações remotas, xerografei
algumas cópias, enviando-as a algt4ns am,gos. Julgava
que a monografia, escrita aos dezessete anos, estaria
cheia .de ingenuidades. Assim, porém, não consideraram
amigos consultados a respeito.
Reexaminando, então, a monografia, constatei
que continua vólida a interpretação dos fatos relativos
ao indígena no Brasil.
Decidi publicá-la.

Não ousei, todavia, reescrevê-la. Limitei-me a corrigir a ortografia e algumas impropriedades compreensíveis num adolescente, mas cuja permanência na monografia não se evidencia apropriada.

floite-.oi
...

No texto original parecia admitir integralmente a
opinião de Von Martius a respeito do nosso indígena,
por ele considerado como pertencente a povos decaídos,

~-

fmtji(

· "ruínas de antigos povos, último fruto de muitas
catástrofes de longa duração."
Preservei o registro da opinião do mencionado
naturalista, mas como opinião dele, por mim não
endossada.
Decidindo agora publicá-la, não o faço apenas
como resgate do adolescente, mas, sobretudo, na convicção do acerto da interpretação dos acontecimentos,
lastreada no espírito humanístico que foi e continua
sendo rumo e c:ilicerce de minha concepção de vida.
Ademais, parece-me rara a bibliografia a respeito
da escravidão do indígena no Brasil, .ainda merecendo
destaque, apesar de nem mesmo alcançar o século XVII,
o livro de Alexander Marchant - Do Escambo à

Escravidão.

W'J/Af'.DU fforestas correnáo ao fongo do litoral Papagaios cortando ares em rasgados iJôos. ?.f.enliuma cüíade,
nenliu11il torre se ergiJenJÍo para o alto. Somente ínáios - um
povo que, no áesenrofar áe sua fr.istória brutmsa, estava em
umgrau de cultura primitiva -· apareceram diante áos oflios
áos portUfJueses que com e.abra{aqui clirtJaram naquela manfui
dara áe 1500.

·

Espero que este estudo monográfico, publicado
meio século depois de ter sido escrito, seja de utilidade
para os interessados no tema.

Os homens intÍÍfienas eram muscufosos, e 'b feiç,ão tfeles
- vista por !lUo o/az de caminlia - é serem paráos, mandra. áe a'lJtntldfuu{os, áe bons rostos e bons narize.s, 6em

feitos."
Aluysio Mendonça Sampaio
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5ts mullieres, áespiifas, roçavam seus copos acobreaáos

nos portugf#!Sf!.S recém-diegatfos que/ir.aram áe.s[umbratÍos com
tanta beleza. 'Elas, as úuíias, foram para os portugueses uma
"tmura encantada~ encfíetufo as suas cabeçis tfe nows sonfíos
e áe novos áe.sejos.
Qµando os ·ÍIUÍif!s viram os portugueses pela p~ira
vez - ho11t!ttS brancos, tÍe cabelos negros, que traziam coisas
estranhas - fogo os jufearam seres divinos e por isso os cliamaram tfe caraíbas. O povo a11rric.ano era umpovo ingênuo.
· Os portugueses - povo tfe iiíéias e.ssenc.iaÍ11rnte mercantilistas - enaJntraratri na sua nova tÍescoberta uma terra
sem ouro ou outras riquezas f a6ufosas, liabitaáà-por uma
. gente assim C011rJ o âulígena - um hoffl!m que não era ttErcantilna.te produtor. 'Era natural que volvesse as vistas para
o oriente, porque fá líabitavam os ho11t!ttS tÍe offws oblíquos,
já civilizados e por isso tlrStm, tÍe mais fácil.relaciona11finto
comercial. Lá, afim disso, briíliava a estrela que sempre tles{~rou o português - o ouro.

para o oriente. ?{ptura{ que eles esquecessem o pau 6rasil e
procurassem as especiarias tfa i ndia.
.
·
Mas, apesar lesse tÍesinteresse, um tÍia Portugal tfespertou. 'E então organizaram-se as ex:pedições eqforaáoras. j l
p~im {1501} vinlia comandada por qaspar de .Lerms ou
~ndré fjotlfll{ves. ~ segundà teve cotm comandante fjonplÍO
Coellio, e aintfa nela, talvez, cotm na p~ira, estivesse o
céfebre ~~ 'Vtispúcio, que, cotm já ttE.referi acima, "nlio
acftou que a região vafesse mu.itoj sem ouro, sem novos proáutos, parec~-llie uma propridatfe mt!S'[UÜÚÚli apenas notava a ~isthu;ia do pau 6rasil, proáuto._TlltlÍíocre quantlo
em comparação com as
. esp«iarias".

Com estas de.sconsofa.tforas nJJticias de 'Vespúcio, era natura[ que fJJ: Manuel se desinteressasse aináa mais pela 'Terra
de Santa Cruz. 'E, evitíentet1rnte, assim aconteceu.

Por isso - repito - era natura{ que os portugueses se
desinteressassem tfa 'Terra de Santa Cruz e offtassem cobiçosos

Logo após à diegatfa áa seeunda t!)(pelÍição ezyforatfora,
o refáe Portugal arrendou a 'Ierra de Santa C111Z a umB"'Pº
de cristãos 1U1'110s, tetUÍo à·frente ~ernã.o de Loronlia ou
?/.pronlia. 5tssim, o conircio tfo pau brasilpassou a ser 11rJnopó{io tfessegrupo áe jutfeus. O prazo áo arre1UÍa1trnto foi por
três anos, terminando em 1505. 9{p contrato, os arrendatários
se C011f1ro11deram a m1UÍar anualttrn.te navios à terra amnáaáa, a áesco6rir ao 11rStno tempo trézentas filJuas tÍe teJra, a
fundar e manter, durante três anos, uma fortafeza. 'J{p primro
eles nada pagavam à Coroa, TIW, "" entanto, pagawm
um se;cto "" segundo e no terceiro, um quarto. Por sua vez, o
rei. tfe Portugal era obrigado a proibir o co1ratrcio áo pau 6rasil
qtraúlo tfa ÍnlÍia. ~oi este, num aspeto geral o prinr;â'O am-
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'E aqui, na 'Terra tÍe Santa Cruz, os indígenas nem se-

quer conlieciam o metal ~inda viviam a iiíaáe tÍa pedra. So11rnte o pau brasil era uma pro11E5sa para saciar a att6ição
portuguesa. 9tlas esse protfuto - conforttE opâJião tÍe 'Vespúcio - era 'ttr!IÍíocre quando em comparação com as especiarias'~ 'E afim tÍe tuáo o seu comcio fazia-se muito mais arriscatfo que o comcio tfas coisas orientais.

ª""

trato áo pau 6rasií. Iniciava-se o prim!iro ciclo áa economia
ttacional.

Opau brasif é uma árvore da cor de bfasa, que "e:nfjaUia
como os carvalfws áe nossas fwrestas, lia.vendo afáumas tão
grossas - áiz Jean de Le:f!J - que três liomens não Uie.s
abarcaria.mo tronco'~ 1, madeira áura, de difíc.ú ~ação. Por
isso foi que, quàntfo os portugueses aqui cfie!Jaram para e)(JJÍDrar o pau brasil, viram-se em situação difíc.ií. ?{p.ma terra as-sim como a áe Santa Cruz, sem anitmis de carga, quem, depois
de ~trair o pau 6rasil, o conduziria para as naus portuguesas? Mas os braços vigorosos áos ind'Vfenas eram uma resposta
viva à ináagação tÍos portugueses.

muitos historiadores cometem a injustiça áe diamá-fa áe áulofente. 'E áentre eles encontramos ogranáe 111!StreJoão !l{ibeiro,
que áiz: ~ 1lll!U parear âulofente, não potlia e não
gostaw áe trabaUiar." Mas a coragem com que os itufwenas
se fa.n;aram na ~ação e no transporte áo pau brasil é uma
prova. viva áe que eles não eram, em aósofuto, itufofentes. Os
historiadores fizeram esta injustiça áe assim os julgarem porque confunáiam a ituíofênc.ia com a impreviáência. Os liabitantes áa terra brasileira eram vigorosos. 'E se efes não tinliam
útmsas pfa.ntações não era, absolutamente, por preguiça áe
traballiar, rms por sua impreviáência. 'E a pr0va áisso está no
áiáwgo áaquele veflio tupinarmá com Jean áe Lerg.
"Uma ~ - conta o cronista francês - um fJtffro íntlio perlJUMOU-n!: - Qp/! SÍfl"ifü:a isto tÍe 'lJirtÍes 'lJÓS outros, peros e mairs, buscar tão Í.O"IJe fmlia para rJos
aqueat? ?@o a tenáes por fá em rJossas terras?

·Os nativos fogo se áe~aram encantar pefDs objetos que
os aáventú;ios traziam, por suas vestes de panos 'llisto5os, por
seus cofa.res, por totÍas as coisas que Uies eram áesconliec.iáas.
'Então, as cobiçaram. Os portugueses, percebendo o interesse
áo ituíwena por suas bugigangas, aproveitou-o no tra6affw áa
nova indústria --- a ~o tÍo pau brasú. 'E os indítfenas,
não conseguituío reprimir (JS seus áesejos, fa.n;aram-se à áerru6aáa áas .ibirapitangas. "Uma vez no clião esponta'llam os
ra,,.,s, ffa1UJ.udjawm os troncos, tiratufo-Uie o branco ou
af6unw, porque. só no â""'IJO ou tfuramm estarJa o 6rasil;
corta'lJam-nos tlepois em toros tk 5 a 10 palmos tJue.
amon.toava.m em. rumas. " Pronto este trabaffro era cfie!Jatfa a
fwra tfo transporte tfa madeira ~aúfa para as feitorias. Sem
os ani:1flllis de carga para este seruipJ, o áulio cowuva os toros
nos ormros, e saia em wngas t:llminfuufas para o litoral 'E a
esta gente tão vigorosa, que praticava tão áráuo trabaffw,

- ~ tu 1111! tlizeis mara'lliffras, tlisse. o fJtffro; e
aaesantou, lepois tk bem ali:a.npzr o tJue. eu tfissml: ?tias U2 lioman tão riaJ não moml
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1/ppotuli IJUI! tínliamos fmlia, e muita, mas não tfa-·
qu.ek pau, e IJUI! não o tJtu!imárJamos, como ele. supunlia,
mas tfele. ~afamas tinta para tinfiir.
!l(.etrueou o fJtffro: - 'E por '/len.tura precisais tfe
tanto pau 6rasil? - Sim, respotuli, pois em nosso pais
qwm neeociantu '/tu! têm .mais panos, facas, tesouras,
espeOiDs e mais coisas tk que vós 41JUi potleis supor, e um só
tfefes compra totlo o pau brasil com tJue. muitos na'llios
rJoÚtlm t:ll'"IJtuÍoS.

-Sim, mom tomo os outros.
-

'E quantfo mom, para qumifü:a o que é áefe?

- !Ebra seus fillios, se os tem, e na falta, para os ir-

, .
111/lOS OU parentes pTO(.UtlOS.

- ?lJZ veráatfe, tontinuou o veflio, que não era naáa
tofo, "liº'ª fJejo que vós, peros e mairs, sois uns IJTanlÍes
foueos, pois que atravessais o mar tom IJTOnlÍes itu:ômotlos,
tomo áitíeis, e trabaDiais tanto a fim áe amon.toaráes
ril[rlaas para os fillios ou parentes! Jt terra que 'lJOs
alimentou não i siifkien.te para alittatá-fos a ela? 'J{Ps
fl'/Ui tattlJém temos filhos, a quem amamos, mas tomo
esta.mos certos áe ~ue após nossa morte a terra que nos nutriu. os nutrirá ta,.ém, ai descansamos sem o mínimo
cuülatfo."
'Daí se conclui que a impreviáência áo âufígena 6rasileiro foi o resultaáo áa ação que a riqueza áa terra qerceu no
caráter áos seus liabitantes. Jt terra era rica, nela as frotas

a6utUfavam, nos seus rios lia.via peq,e comfartura e os pássaros endiiam os céus áe vôos e cantos suaves. O úuíio nã.o sentia necessit{atfe áe trafiafliar intensattete. Jt terra flie lava
tuáo. 'E ele so1fOl.te9ua.ráava o necessário.
Os po1tUfiUtses, encantando os âuÍÍ/Jenas com suas 6u8Ífl'l"IJOS1 /ir.eram·com tJUe se atirassem no ~ráuo trabaOio áa
eJ(!:rapio áo pau 6rasil. Porém, apesar áo áesejo inamtilfo áe
possuir essas 6Ufiifiª"IJOS' os liabitantes áa terra, úspossuúlos
áe att/Jiç.ão, não tinliam espírito co111?Jtial 'E a pTOfJll /isso é
que os po1tUfiUtses 06sen1aram '/"'! os âuÍÍ/Jenas p"IJ'lvam tluas
16

coisas por urm que recebiam. jlgente áa teml era, na 'llmÍtuÍe,
urm qcefente presa para as grandes eqforaçfies áos portugueses.
Os contratadores áe pau 6rasil, quanáo diefiavam na
'Terra áe Santa Croz, estabeleciamfeito~ em af8um ponto
áo litoral Jtíf ic.ava umfeitor, única pessoa que polia neeoci-

ar com os nativos. Pelo sistet1fl áo escatt/Jo, conseeuia que o
itufígen.a fosse qtrair o pau brasil, aparefliasse a matfeira e a
tro~e.sse para a feitoria. 'Era assim mantido o conircio entre
itulíeenas eportugueses, nessa época pré-cQÍOn.ial

9'as, apesar áas vantagens afcanpiáas com o tra6affw
eqforaáo áo âufígena, o conrrcio áo pau 6rasil não era~
granile 11efJÓC.io, porque, se ~ava graniles lucros, ta~em
oferecia grandes perigos: os piratas franceses infestavam os
rtnres, a~çantfo as naus que transportavam a madeira cor
áe brasa. 'E não foram raros os navios po1tUfiUtses naufraea.áos, batidos pelo canlioneio pirata.
'Esses navios franceses velejaram pelos '!"res brasileiros

áesáe o 1{io qranáe áo 9tf!Jrte até o 1ljo áe Janeiro, zona áas
mataS áo pau brasil. Jt princ.ípio os úuíios nã.o faziam áiferença entre. franceses epo1tUfiUtses, e a eks nã.o Üff'Ortava. que
estes, entres~ fossem inimitlos. Porém, com o tatpo, áistinlJuiram os que tinliam ca6eleiras pretas áos que possuíam 6ar6a
loira, a uns áenominanáo peros e a outros, mairs. 'E as tribos
escoflieram os seus Jreeueses. Os tupina~ás prefo âum os
mirs. Porém os tupin.iquins esaJllreram os peros.
~

refações-que os rmirs mntinliam c.om os âuf~,
em quase ttJ!o, eram as 11rS111JJS que a dos peros. Somente em
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· um ponto se diftrenc.iava.m: eles não organiz,ava.m feitorias,
com0 os portug~, pois não
recursps para se dejenderem ejicaz11f!:ntt. áos seus inimigos. Por isso, para manter o
comcio com o gentio, d~avam em terra um intérprete, geralmente tÍa ?{pnnanáia, diamaáo tÍe tTufiirão. 'Esse intérprete
adquiria as tm"CIUÍorias inilígenas, e o pau 6rasú era amontoado em qualquer lugar peráilfo na vastúfão áo litoral

tinliam

os peros, os franceses usaram o ttr!S11fJ sistenz de
escam6o para -atlquirir as merauforias áos gentios - pau
6rasil, pittr!ttta, aftlodão - e tam6ém o tra6affro ·- a ~a
ção, o apareDiamento e o transporte áa ifiirapitanga.
Co11fJ

Os aáventícios não se ap1f!'l)eitaramdo indígena sormite
· nesse co1tltrcio do pau 6rasú. 'lámÍJém os escravizaram.
Porém a esc.ravüíão não era coisa de.sconlieciila entre a gente
da .terra. Muito antes 11f!S11fJ áos europeus inrlginarem tfesco6rir a ~'já se usava. este sistema entre os ítulígenas. Ji1s
tribos 'lliuiam emguerras constantes. 'E qua1UÍo uma saía venceiora, consigo fevava C011fJ prisioneiros todos os tÍerrotatÍos
no campo tÍe luta. cliegaáos em sua taba, entregavam o trabaUio tlfirlcoía aos fwffr.nS - coisa que quase na sua totaliilaáe
era pratiaula pelo ekttrnto feminú.
9{p próprio ano áe 1500, do Jílmazonas safra uni feva
de eSc.ravos, nos _navios áe Pinzon. Las Casas, referindo-se a
essa. 'llÍllfitm, conta que 'lfos naflios vinieron... a Tspaiia en
fin tk set~re tÍt. lSOO anos... muertos los mas le sus
companêros... J fos tlemás inotmtes qUI! cautiflaron,
sacados J traídos tk sus tiirras, priua.ntlofe.s tÍe su lifiertaJ{
y tÍe .sus mujeres J frijos, palres y madres, y 6u 'IJÜÍas, por
escltiflOs".
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'E esse próprio Pinzon, na sua Viagem pelo norte do

'Brasil, cliegou em unis "illias lia6itatlas por uma genú
fui.mana e pocífit:a, mas que. não tinliam coisa afáu.ma para
contratar. .úf/Ou consiJ!o trinta t. seis escraoos, pois outra
coisa não acliaram, para não tornar sem9an/uJ ".
Os portugueses ta~ém levavam em seus navios ~ios
escravos, que nada custavam a eles, pois _os úuíios, ~ ilusã.o
áe que iam para a 'Terra {a Promissão, d~avam-se feva.r, sem
resistência, para as terras de afim mar. Jüsim acon~ em
1511, quanáo a nau 'Bretoa saiu áo '.Brasil feva.náo, afim tias
TIESTmS tm"CIUÍorias. de sempre, trinta úuíios escrawaáos. 'E
nova.ttrnte o fato repetiu-se em 1514, com a ~etliplo de tÍ.
9(pno 9'anuel. 'So6 a co6ata tio nafJio - tÍiz um afanão a
um patrlc.io rtsilfen.te na iOia tÍa !Matleira - está taTrefituÍo
tÍe pau 6ra.sil, e na coberta dieio tÍe escra'llOs."
Corm se vê., muito antes de !Ma_rtimJílfonso de sóuza, já

os aáve:ntílios escravizavam úuíios, ettlJora ainda não os uti(iza.sse.m para os trabaOios na própria terra 6~. ~ui,
simpfesttente aáquiriam o buíio, ilwíi1Ufo-o com narratillas, e
os feuavam aos seus navios, tmravilliaáos, junto com 'b~ outros animais tÍll terra~
'Durante o perioáo que vai tÍe 15fXi a 1530, mais ou 111!nos, justattlmte no ciclo do pau 6rasil, eram estas as refações
eionômic.as dos aáventícios com os áulios: o sistema tÍe escam60 e a eqortação tÍe áulios. .

?(páa aáiantavam os protestos de 'D. Manuel e á. João
JJJ ao rei de 1'rança. Os piratas franceses continuavam contrabatUÍea1UÍo nas costas brasileiras. 'Então 'lJ. João III envia
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uma ~etfipio comanáatfa por Cristovam JtlCIJ.Ue.S, que bem
soubera cumprir a missã.o que flie. dera seu rei Co~ate:u os
contrafiatUÍistas e tÍe. volta a Portugal fetJou consifio trezentos
prisioneiros franases. 1brém isso não apúu:ava a a~ipio dos
franases. 'Fies continuaram velejanáo os nossos mares, 1U!fJOcia1UÍo com os áuligenas, ~anilo no seio tÍo povo a11f!TÍIUÍio
as suas üléias e o seu próprio sangue. 'Eles não se conformavam com o tmnopólio ibérico; não aaitavam que a terra fosse
diviJÍÜÍa entre port:utJUeSeS e espanfróis. 'lá~ém se acfuivam
com o direito tfe cottrrciar nas terras recim.desco6ertas, e tfe
manter cownias sem submeter-se ao 'Tratado tfe 'Iórtfezillias.
Por isso eles 'lJinlia.m~te às terras brasileiras e em
tão gratUfe núntmJ que "tluranú anos fü:ou ituluiso ~ o
'Brasil fiairia pertau:etulo aos !lm1s (po~) ou aos
?rfair (franceses). '!lbr este tmtivo os port:utJUeSeS viram-61!.
diante tfe um dilema realmente difíc.il: 'bu cofo~ar a toni
ou penfi-fa ~

*

*
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Wos PO'.Jr.l'U9'll'ES'IS resolveram colonizar o 'Brasil. 'Em 1530, 'IJ. João III envia uma e;cpetfição comanáada
por Martim!Afonso de Souza que, partáulo de Lisboa emfins
desse ano, veio atingiras costas brasileiras emjaneiro tfe 1531.
'.!{.essa eqetfição 'lJinlia.m func.ionários _tfa Coroa, solíítufos,
refi/Jiosos, artífices, operários e certo núnt?ro tÍe. colonos, dentre
os quais alfiuns traziam suas mullieres: quatrocentas pessoas
ao todo. 'Depois de perseguir e Cilpturar navios franceses nos
mares brasileiros, cliegam em 1532 a uma terra que 'b totÍofos
pareceu tam bem, tJtu! o capitam !Martim !Afonso tÍetemti.nou tle a pO'IJOar, e tÍeu a totfolos lioft!S terras pera fiuerem
J~entlas~ 'Em já a f~tlf'io tÍo português ao solo brasileiro.
9tlas os franceses conti!J.uavam visitanáo as nossas pfagas,
contrabanáeantfo com os tupinambás, armiçanáo os navios

portugueses. 'D. João III, tendo notícias lesses aconteci»rntos pelo relatório tÍe !Martim JVonso tÍe Souza, 'Viu que se
tomava inaáiável a prormção tÍa c:ofonização tÍo 'Bras~ não
sottr!nte para ieferuler a terra tÍa pirataria, c:orm ta~ém para
/ela usufruir maiores lucros, numa C:O"f'enstlf.âO pelas tfe.spesas ejetuatfas nasguerras c:onstantes c:ontra os fra.nases nos
rmres brasileiros.
Cofonizar - ~im, era a única. so{U{Ão. Mas cottrJ? !lbr
que meio seria possivel a colonização sem acarretar despesas
para a Coroa?
>l üíéia partira tÍe 'Diogo tÍe (jouveia. 'Ele propunlia a
'D. João III que a cofonização se fizesse ao ~ te"f'O em
vários pontos tÍo fitora~ construituío, assim, uma proveitosa

iefesa contra a pirataria francesa. Sugeriu que se adotasse o
sistema tÍas capitanias lieredttárias, já utilizado c:om qito
nas illias tÍe 9'atleira, ~res e e.afio 'Venk. 'f.s.re sistetm,
apesar ias vantagens que oferecia na iefesa tÍa terra, ap4rentava ser umgofpe contra as íeis e os interesses tÍo afisofutisttrJ
real Mas 'D. João III não vacilou. Compreauíeu. que se não
tomasse urm resofU{Ão iltr!dia.ta, os aventureiros franceses se
apossariam tÍa terra. 'E,fez as tÍo~es ias capitanias.
·
Com a iktJatfa los donatários e los prin2iros colonos,
estabeleceu-se no !Brasil uma societlatl:e tÍe princípios essenciaíTtrnte aerários, taufo co1111 6ase principal o açúcar. 'E construíram-se os pri11Eiros .eneenlios. Muitos julgam que a cana
liaja súlo introduzida no 'Brasilpor ?Jartim!Afonso tÍe Souza,
em 1532, na capitg,nia tÍe s. 'Vicente, tÍaí se imuíia.1Ulo para o
resto tÍo !Brasil. Porém Luiz !Armral asse:uera, na pdfi. 64 tio
volume II de sua !JlIS'lÓ'J(J!A fj'F.!/(fU !D!A !AfjflJC'lLCl~
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'HllJlSIL'EJ~,que a cana no 'Brasil foi introduzida, em
1516, por CristoVam J_acques, na capitania tÍe ltamaracá,

onde se iniciou a nossa indústria Of-uca.reim. ~ resto, - tliz
Luiz !AnlraÍ - se é certo que ficou apenas em projeto a
üléia, que tt:lle a casa tia i n.tÍia, em 1516, de man.tÍar-nos
a!fiun.s tknicos na f afiricaf,ão áe. açúcar, poáe.-se consitlmzr
tadém certo que, se não 'llieram os técnicos, fJeio a cana,
pois em 1526 a alfânáeea tÍe Lis6oa já cobra'lla. impostos de
entratfa tÍo açúcar 6rasile.iro".
'Esta6efecitíos assim em uma socidaie áe . óase
econômica essencialtrPte agrícola, os portugueses fogo sentiram a necessúfatfe tÍe um trafiaflio intenso áisc.iplinaáo coisa que eles não pratialvam, porque vinfuzm. corm senfwres, e
SÍ11f'fesmente tlesejavam. se deitarem cormáamente no funáo
ias retfes, ianáogritos a seus criatlos. Por isso, eles aituía mais
uma vez foram buscar awcílio no brapJ tio úufígena.
Qparuío Cabral pisou a terra brasileira, em 1500, naquela manliã clíeia de {uz, já o Í1UÍÍfiena, 'lfraças a ele pr6prio,
ou a seus antepasstUÍos, pratú:aw a "IJ'kuftura, em um
grau mais ou menos ifJual ao então CDnliecúlo na 'Europa,
onáe ele decaíra notavelmente, depois de ter CDnliecülo o
apogeu à lpoca da que/a áo Império 1(pman.o. Jbsim é que
eles já conlieciam, tuUJuefa época remota, anterior 11ES1m a
1500, o fumo, o aftJodão, o milfro, a manáioca, a 6atata
doa, a 6atatinlia (ineqliavdmmk diamalÍa 6atata
intflesa), ofeijão, a afió6ora, e o a~. Já culti'lJavam, pois,
quase tolos os proáutos Ofl'Í"'fas tÍa época cofon~ com
q~o tÍo tritJo e tÍa cana tfe açút:ar".
Os intÍÍfienas, estarufo em ta{grau áe cultura agrária,
não possuíam vastas plantações, porque áuas coisas {imitavam

os seus conliecittentos. 'Um: eles 'lliviam a üía.de tia petfra, o
que Uies tomava a faina. tlflrlcola veníadeira111!11.te penosa.
Outra: o i1ufígena, coTm já tli.sse. em outro {"liª' tÍeste estuáo,
não era, em absoluto, previáente. Mas, apesar tia sua impreuitlênc.ia, tia sua tlespreocupação pelo futuro, tia sua ausência de
um espfrito a11iJic.ioso e tia sua nenliuma itléia tÍe fartura, os
i1uffeenas sempre possuíam o necessário - o sufic.iente para
satisfazê-los. 'Todas as mnliãs iam às suas plantações e fá
somente coíliiam o sufic.iente para o dia e não faziam - COTIV
é comum entre os povos - amnzenagem de produtos. Iam
colliendo aos poucos.
)i1s f aina.s

tlflrlcoías entre os i1ufígenas eram, na sua
maior parte, praticadas pelas mulfieres. Os fto11f!nS simpfe.smente limpavam a terra. )i1s mulliere.s plantavam e coíliiam.
'7otfos catulitíatos à mão tk uma moça - tliz Luiz ~mral
- eram o6riJJatfos a traÍJaUiar na fa'llOura tÍo pai tfefa,
tluran.te trê.s anos; só aí o futuro soaro escofftia o nD.or
entre eles." 'Ia11iJém os prisioneiros tle guerra, os vencúfos
escravizatfos, iam para asfainas tlflrlcoías. 1br isso é que João
'Domas :Jif/io ojimrl que asfainas tlflrlcoías entre os itulígenas
eram liumilfiantes, porque o ftottEm ficava numa situação de
muflier. 9{,tm aspeto geral potlemos dizer, então, que a agricultura era tra6affw fentittino, enquanto que a caça e a pesca
- ontfe se vivia uma viJÍa mais nô11UIÍe e mis livre - eram
pratiauías pelos fto11f!nS.
Os i1ufígenas eram um povo mais tlflrlcoía tio que o porf"!Juês merca.ntilista. !foram eles que entraram com a maior
contribuição dos produtos tlflrlcoías tia época colonial Os
portugueses contribuúam com a ca.na, o trigo e outros.
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!Foi no indígena que o português encontrou so{IJ#o para
os trabalftos tle suas plantotões e ca.naviais.
9{ps principiDs das capitanias, os port"!Jue.ses continuavam manten!o o ~trv sistema de escambo já utilizatfo na
e:qforação do pau brasií. >t gente da terra aüuía continuava
encantatfa com as bugigangas portuguesas -pentes, espeUios
ou cofares - e por isso se alugavamfacilmente.. 'lámbém pelo
sistema de escambo os portugueses aáquiriam dos nativos os
produtos da terra de que necesssitavam. ']Jurante esse. tempo a
viJÍa se tÍesenroláva normalmente. Os ituíígenas entravam fivremente nas vilas dos portugueses, trabafliavam até quando
bem queriam, e de lá .saÚlm sem rmfestar nem serem rmfestados. !lo~ coTm se vê, umperíodo de uma paz relativa.
'Durante todo o ciclo do pau 6rasil, os portugueses ~
portavam fruíios escravos, mas aináa ilegaf11M!Tlie. ~o fjoes
obtivera de Martim !Afonso de Souza a permissão dada pela
carta de se.smria de 13 de março de 1533, que assim dizia: ~
por este dou {icenpl. a 'Pero fjoes que possa matular nos próprios navios que a este porto vierem de 'FÍ-1{eg 9{psso
Senfwr, de.zessete pe.ças de escravos, porquanto eUa ui
muito me serve'! >tté então não ~istiam escravos trabafliatufo
em terras brasileiras. Somente a partir das capitanias liereJíitárias, os úuíws escravizados traóafliam na própria terra, sob
a {uz de seu próprio céu, vendo as estrelas de suas próprias
noites. Os portugueses aprojuntfavam a f erúfa que abriram na
nossa liistória - a escravúfão do fruíiD.
Por dois rrvdos distintos os portugueses adquiriam os
seus escravos. 'Um, comprando a uma trióo os seus prisiDneiros
de guerra. Outro, escravizando o úuíiD a ferro e fogo. !lbr
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causa desse, Si!fJUtUÍo ~oáo os üufígenas se rebelaram em
várias capitanias, lançaram o se.ugtito tÍe guerra,· incendiaram
'llifas, mataram c.ofonos, enclieram os poTtUfJueses tfe terror.
'Esta foi a verdadeira causa da tragétfia das capitanias. Os
portugueses eram l?{Celentes c.onrrciantes, áesc.o6rúlores ·de
novos liorizontes, mas nunca bons c.ofonizatfores. O rei tÍe
Portugal c.oncebera o rrr1/ior pfano tÍe c.ofonização - as capitanias hereditárias - mas os portugueses que aqui cliegaram
tÍesmandiaram com os pé.s o que 'D. João III tinlia constroúío
com as mãos. 'Durante o período tÍas capitanias, o ttrlior inimigo tÍo português não foi ofrancis nem o úulio: foi o próprio
português. 'Talvez estas tragédias tivessem aconteciáo porque
ogovenw era descentralizado, e calÍa donatário se guiava por
seus próprios interesses, tÍe~ava-se fevar por sua amb'ição, e ia
escravizar os úulios. 'Eles faz, iam isso c.om crueldade, tratando
os úulios comJ animais. Tanto assim que f ôra preciso a 'llufa
'fl'I!IU'm.S IPSJt de 1533, pefo 'Papa 'Paufo III, decfarantÍo
os úulios fwmens racionais. Mas os portugueses estavam muito ·
longe .e sua ambiµio desmesurada impedia-llies entenderem o
signifirmío des~ palavras. Os peros viam nos habitantes da
terra - lio11D1S nus, de c.opos acobreados .- substitutos dos
animais áe carga que não e{istiam no 'Brasil. 'E, os
escravizaram a ferro e fogo. :Mas essa escraviáão muttrlna
fevantou os imíígenas contra os colonos.
'São escassos os documentos acerca da escravi.zaçã.o
tfe úitíios para o uso no próprio 'llrasií, nos anos anteriores
a 1549- diz ~tUÍer :Marcftant. 9(po liá menção tfe uso
tÍe úulios escravos pelos traficantes tfe pau 6rasil, e a juftJar
pelo que se conliece tÍo tráfico, esse. uso nã.o era desejado.
Mas em 1545 Pero fjoes tinlia úulios a traballiar em
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fa.vouras e também possuía sufic.ientes escravos egente para
os etlffenlíos. 9(p mesmo ano, também em ·s. 'flic.ente, a
capitania tfe Martim Jtfonso tfe Souza possuía mais tfe três
. mil escravos distrifiuúfos por seis etlffenlios de açúcar e respecti!lJas fa.'lJOuras. Provas ulteriore.ç, aplicadas retrospectivamente, itulitam a presenpz. de escravos úulios em afeumas
capitanias antes de 1549. 'Em·1547 foi feita Uttrl grande
eqdi.ção entre os ítuíios carijós, muitos dos quais foram
aprisionados e ventÍÜÍos em várias capitanias. _$4pontam-se
numerosos úulios escravos em Porto Seguro, Pernambuco e

s. 'f!U:en.te."
Já informava Pero Magafliães <jatUÍavo: '!Porque como
estes úulios cobiçam muito afeumas coisas que vam deste
!l(f:ino, convé.m saber camizas, pefotas, ferrattrntas e outras
peças settr.Uiante.s ventÍúzmse a troco tfeUas li.uns aos outros
aos Portuguezes: os quaes a 'lJOlta disto salteavam quantos
queriam, e fa.ziamllíu 1111titos escravos, sem ninfjuhn Uies
Jiir à mão. Mas ja 09ora nam fuz esta desordem na terra,
nem resgates como soyat Porque áepois que os padres viram
e sem ra.zam com eUes se usava e pouco serui.ço de 'De.os que
dtUJui se. 5efJUÚl1 prO'IJeram neste negocio e VtJÍaram, como
ditJo, muitos saltos que faziam os mesmos Portugueses, por
esta costa, os quaes t:ll'"tJa'lltlm 1111tito suas conscimcias
com cati:uarem muitos i ndios contra direito e mtJ'lleramllíu
guerras injustas." Ora; se não fwuvessem escravos íntlios antes
de 1549 esta desordem não seria reprimúfa pelos padres que
aqui cliegaram naquele ano, c.om 'IoTti. de Souza.
Sendo assim, fuzvenáo escravos na época tÍas capitanias,
e estas capitanias tenáo falluuío por causa da escravizapio
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los áufios, aqui repito: os maiores inimiJ!os tlos portU[/ueses
foram os próprios port"1Jue.se5.

*

*

*

W1>.JOJtO

III f.ogo percebeu a situação em que se

aclia.va o 'lJrasil. Jls capitanias hereditárias eram um 6om sistema de cof.onização. :Mas aqui no 'lh'asil não poáeriam afcançar grantfe êl(ito porque os portUIJueses que aqui chegaram
f9ram mais mercantilistas e não tanto cof.onizaáores~ 'Era naturalque aqui tw 'Brasilas capitanias não vitttJassemcotrrJ nas
úlias áos ~res, da Maáeira e do Ca6o 'Verde, porque lia.via
um o6stácuf.o que fá. não ~istia: as guerras dos iná'VJenas dewmntes daf aflia áos wfonos portUIJueses·

1>. João

III também concíuiu que a meffwr so{U{.ão
para salvar o 'lJrasil do desastre seria criar
sistema áe 90-

um

vmw centrafizaáo, que putlesse reprimir a am6içio tÍo wf.ono
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e, consequ.ente~te, protetJer o intÍígena contra a esc.ravitíão.
'E assimfez .
~

capitania da 'lJaliia era fértil, 'tíe bons ares e boas
águas'; e, além de tudo, estava mais ou menos cofocatfa no
~io das outras capitanias. 'Por e.ssa. época, já não ~istia
j'ranc.isco Pe.reira Coutinho, donatário da referida capitania.
'lJ. João III, comprando a capitania à f amf:{ia do desventurado donatário, "cíete11rtinou povoá-la efazer nela. uma cidaáe
que fosse corrv o coraÇão no ~io do copo, donde todas
(capitanias) se socorressem efossemgovernadas'~
'Então notmJu o prinrirogovernaáorgera{ do 'Brasil.
.·

'lórn!. de Souza cliegou à '.Baliia em março de 1549, e

ta~ém teria

os próprios colonos contra si 'Diante tfe tais
áific.uúlatfes, quala solução para o problema?
'J{,çsse ":V~to, 'lórn!. áe Souza revefou o seu arantfe
tino.político-administrativo. 'J.@o criou desavenças entre si e

os .colonos ou intÍÍ!Jenas, nem tão pouco fugiu aos desejos de 'El
1{ei

Jtntes de tudo, proibiu q, escravização dos ináios ami.gos. 54/jora, so~te os gentios que se rrvstrassem liostis aos
portugueses podiam ser escraVizatÍos, e assim rrr.srrv pelas
forÇas do governador ou por colonos que dele tivessem a devida autorizapio. 'lámbém poderiam ser esc.raVizatf_os os prisioneiros feitos emBuemJS justas. 'lóTti tÍe Souza, com esse procetfütento, adquiriu a confian;a e também a sua aíian;a áos
indígenas contra os fruíios inimigos (os tupinambás) e os franceses. JWs ináios que o a~iliassem nas guerras contra os inimigos, doava terras em redor áe S. Salvador, inteli!Jentetmtte
organizado a defesa contra afúria dos tupinambás. O rrr.smo
acontecia na capitania áe s. 'Vicente. Os tupiniquins, colocados em volta áa citíaáe, constituíam a ,,J/ior defesa áos portugueses. Os tup~mbás, rrr.smo insti!Jados pelos franceses,
não podiam penetrar na cidade, e as guerras teriam de se proce.ssar longe ·1e suas fronteiras, sem arantfes attraÇQS para os
portugueses. 'E os colonos compravam aos tupiniquins os seus
prisioneiros tfeguerra, para escravizá-los.

fogo se acliou diante de enontES dificuldades. 'lJ. João III
desejava fazer a política da não eSt:raviZação do_ináio, mas os
colonos, fe:vaios pela ambição incontitfa, continuavam a prea
dos ináígenas, que estavam espavoridos e revoltados. 5Úim
desses acontecütentos fazia-se urgente a construção da defesa
da terra contra a pirataria estrangeira, o que 'lóffi de Souza
só poderia realizar eficàz~te com o atJK.fÍio do ináígena.
'Estava nutm situação crítica e era difíc.il a esc.ollia. 'E se escravizasse os intÍígenas, esquecendo os desejos de fJJ. João III?
Sem dúvida tulquiriria brQÇJS para a lavoura - mas isso se.ria
uma vantagempassageira, porque, além tÍe não obter a alian;a
do itu!ígena contra os franceses e tupinam6ás, teria os ituíígenas íe:vantatfos contras~ ·destruindo suas vilas e suas plantações. Seria reviver as tragédias das capitanias fierditárias. 'E
se elefizesse, in totum, os áesejos áe seu rei? Jt~ então, além de
não ver as plantações se áistenderem por causa da ausência áe
braços suficientes para suprir as necessilÍalÍes áo tra6affw,

de guerras, os que se ttr:Jstrassem liostis aos portugueses, ou os
prisioneiros tios úuíígenas, poderiam ser escraVizados. ·~para
evitarem tudo isto, diz qaniavo em !JÚS'lÓ'llJJt 'lJJt Pl{O~Í9{çI~ '1YE ~'m C!l(Jl.Z, ordenaram os Padres, e fize-
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9{p governo de 'Tom!. de Souza, sottr:nte os prisioneiros

ram com os qovenuuiores, e capitães tÍa terra que nam liouve.ssem nzis resgates fÍluJ.ueUa nzneira, ~consentissem que
fosse nenlium 1brhlfiuez a suas aúíeias sem licença áo 11rS11V
Capitam. 'E se afeumfaz o contrario, ou os agrava por qualquer via que aüula va com licença pelo 11ESmo e.azo lii mui bem
castigado confo111E a sua culpa . .5tfi.m disto para que nesta
parte aja dez engano, quantos escravos agora ve.m nova11f!ttte.,
do sertão ou tÍe fwmas capitanias pera outras, todos fevam
p~iro à alfandega e ali ó qaminam, e flies fazem perguntas, quem os veniíeo, ou como foram resgatados, porque ninguim os pode vender senão seus pags, se for ainda com ~trema
necessúlade, ou aquellés que emjusta guerra os cativem: os que
acliam ma[ ac.quirilfos poemrws em 5ua [ifierdtufe. 'E desta maneira quantos Í ntÍios se compram sam. bem resgatados, e os
moratfores tÍa terra nam tfebcam por isso de fr.U: muito avante.
com suasfazendas."

quilliarias porhlfiuesas - possuíam os a[útr!:ntos tfe que os
colonos nece.ssita'llam Jtssim, para afÍIJuirir estes alimentos, os
po~ usaram o siJtenwl áo esca,,.o. 'lótté tÍe Souza1 a
fim tÍe evitar desordens, proibiu aos coúnws irem sem sua ortfem tU!fiOCiar com os áulios nas suas tabas, como ta~ém aos
áulios a1UÍarem visitanlÍo a toda liora as 'IJilas portuguesas. 'E
para enta6ofar tU!fiOCillfões, afim tÍe usando o jesufta como
inte.rmetliário, determinou umdia na senzna ou nz~ se necessário para dia tÍe naauío. ·~ dia_ - diz .5t~a1UÍer Marclia.nt - os ináíeenas áeviam vir aos porhlfiueses para vender-Dies o.que tiniram e reaber dos porhlfiueses, em troca,
aquúo tÍe que ~ Jtáula qire não liaja prova direta
acerca tio funcionatrrnto tfestt naauío, a qistência tÍestÍe
meio pelo qual os po~ e áulios trocavam mercalÍorias
por merauforias está Í1tf'Íicita nas oníens e atos lo governa.dor."

· Como se potÍe ve.r por este trecfw cittufo, os úulios tinliam a sua prote{.ão do governo. Mas, apesar dessa proteção
que dava, 'lóTfi de .Souza ta~ém castigava os úuíios~ >tssim
foi que uma vez, tendo os áuíios de:voraáo áois porhlfiueses,
efe. aprisionou dois morob~bas 'hteou-os à 6oca áe uma pepi
quefez disparar em sttJUilÍa. 'Esta crueliíade, diz João 1{ifieiro,
foi 6em inútil e parece ineJ(plicável que fosse consentUfa e
autoriza/a por um lio1nem como 'ló~ de Souza, que, para
poupar a populáção ou para au11t!ttlá-fa, revogava. a seu ar6ítrio as íeis penais áas OrtÍettllfÕes, peráoantÍo osf acinorosos tfe
totÍa a casta. "

·'lóTfi de Souza, fogo tfepois iíe cMfiar ao !Brasil, cotn!çou a importarfarinluz. 'E, para isso nznlÍava navios a tliuer-

Logo 'lóTfi de Souza ta~ém viu a necessilfade urgente
de sup.rir tfe a[útr!:ntos os colonos, até que pudessem annazenar
as collieitas. 'E os úuíios - ainda maravil/iatÍos com as quin32

sos pontos da costa fazer permuta principaÍ11rttte com os ituíígenas, pois, como aináa diz ~atufer ?tfarcliant, 'bs nrtodos
pelos qilais esse alimento era tulquiriáo e os locais de otuk o
anuíuziam áulicam a presen+a de áulios livres produzáulo
a{iltDto. ?(p.m total tfe 'tlinte carreeattrJttos, cinco constituem.
~ceç,âQ por vü:em de ÍU!J4rtS ocupados pelos porhlfiueses. 'Um
tÍe Pmui~uco, e dois tÍa povoação Pereira, p~imo da cilfatfe
tia 'Bania epTÓ'{imo à 6aía. 'Em 1550 e novattrJtte em 1553 t:Dntinua o liistorilUfor
pti]uenos carrttJa11W!ntOs
vieram tfo tSl:llbelecútr!:nto à nzrgem da 6aía do squawman
Omlmuní. "Os outros 'llinluzm de povotl(.Ões ituíÍIJenas.

Jª. -
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Com 'lótli áe Souza, c/iq/aram ao 'lJrasil em 1549 os jesuítas Jüpicuelta ?/.pvarro, ~nio 'Pires, Vicente !l{oárigues,
Lmnartfo ?(.unes e mogo jacottr., tenlÍo à frente. Manoel áa
'1{96Tefiª·
J?arentmente os jesuítas vieram para o '1Jrasil com a
missão áe cristianizar os úufios. !Mas, se penetrarmos no
âtnO!JO ~ questão, vere.tms que eks para aqui foram envüuíos
soÍJretulÍo com uma finafitíaáe econômica. Se 'D. João III
pensasse apenas na cristianização áo ináígena,os apóstolos áa
fé teriam 'llÍ1UÍo aâula com os prina?:iros áonatários, e não sonmte com o prina?:iro (jO'lJemlJIÍ_or qeral Sentiáo e.conômic.o
- esta foi a rea(üfaáe.. 'D. João Ili, conliecetíor áo fracasso .
áas capitanias liemíitárias, fogo comprmuíeu que a causa áo
áe.sast:re fora não sottente a pirataria, mas principaft'lnte a
re!Jeliã,o áos ináifienas. 'lá,.ém percebeu que não poáeria
cofonizar o 'Brasilsem utúizar o 6~ áo gentio. Corm, em tal
situação, resolver o probfettu? J.t única solução seria tirar áo
i1ufígena o espfrito áe revolta, as úféias áe {ibertfaie, seria
fazer com que o itulígena bab(asse o cantJOté. 'E isto só se poáeria COnsl!IJUir pro1IUUelUÍo a etfutaÇão relpsa. 'E por isso
'D. João Ili para o 'lJrasil mandou osjesuitas.
·

?tfas, se 'D. João III tÍesejou eqforar os ilUÍÍJ/etUlS por
sua esaa'llizapio -osjesuítas os iefeniíeram:. Se 'D. João III
queria que se etfucasse o itulitJena para que ele se aprozytusse
áos porhl/jUJ!SeS com ares servis - os jesuítas os seeTe/Jaram
emsuas rtlÍfl#es.
. Os prinriros jesuítas - ndes ta~ém incluináo os que
vieram com José áe JW1iieta em companliia áo St!fiUNlo (jovenuuíor - foram, na veráa/e, santos. 'Eles se áetficaram áe
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corpo e alma ao serviço áa cristia.nizaçã.o áos úulígenas. Yúim
áisso, foram veráadeiros lieróis, porquanto muitas guerras
itulígenas por eles foram sufoauías. jtüufa foram eáucaáores
- e áos 11f1/iores! 9{fz impossibilitíaáe áe 1trlntere.m amtato
permanente com os ftomens - educavam as cria1tfQS. '.E as
cria1tfQS·transmitiam seus ensinattrntos aos ftomens. !lbra cliamarem essas trianÇas às suas missões, escrevia.m seus autos,
imaginavam u11fl infinüíaáe de divertitrEntos, prormviam a
alegria na a{rm ingênua dos indígenas. 'lJasta dizer que ~11rJ
as procissões no 'Brasil, àquela época, parecia.m desfile ca""!vafesco, os úulios danf.4ndO, cantando e gargafliando. j{sstm
osjesuítas apr~imavamos i1uÍÍJ/enas da religião.
'Disse que os jesuítas foram santos. Sim - santos para
uns. 1mpieáosos para outros. Santos para os que quisessem se

cristianizar. Impidosos para os pagãos. ~ escravizaram os úuíios que não ouviam as suas pafavras. Porém, 11rJrrenáo a maior parte deles, os subStituúam pelos escravos negros, importaáos tÍe (juiné.
escravização áestes bufigenas foi ta~ém causada
pefa intoferânc.ia. religiosa - o grande ai11E da época. 'Jtfrsse
prinre.iro período - o anterior à tmrte de jtncJiieta - que
áenominarei período de Jtnclt.ieta, os jesuítas - omitüuío o
seu pecado áe escravizar índios e TU!fi'OS - são trrreeeáores áe
elogios. . .
'Era natura{ que 'lóTTi de Souz,a, goVemtltuÍO de ta{
tt0áo e danáo forças aos jesuítas na proteção do üuíigena,
encontrasse na gente da terra verdaáeiros amigos, o que ocasionou o.progresso tÍo 'Brasil durante o seu governo. Sua aámi.n~ ainda poáe constituir utm prova contundente áe que
j{

as capitaniasfaffiaram por causa da escravização do áufígena.
'Difio isso porque, não escravizantlo os áuíios, ~ encontrou
aliança contra os inimigosfranceses e tupina,.ás. Se todos os
<jovenuuíore.s (jerais seguissem as 1'f!S11lllS diretriz,e.s tÍa tulmi.nistrapio tfe 'Jótfé, de Souza, o 'l:Jrasil portUfi.uês 'Zliueria. em
paz com os áuíios amigos, não fuzveria saaificios e tão pouco
os colonos veriam suas vil.as em cliarms, aos aruos 9uerreiros
dos9entios.

*

*

*
Wc()'),( !A

dl'Eíj!A'lJ!A de 'Duarte da Costa, o 'Brasil

perde aqudes dias de paz viuitlos no governo anterior. .filJloni
os ÍIUÍios se levantavam em diuersas capitanias, espaffiatufo o
terror, e os franceses se estabeleceram no !l{io de Janeiro. 'Ttnlia
inicio um período de. intranqüiliátufe para o 'l:Jrasil. 'Duarte da
Costa não soubera, C011fJ 'ló~ de Souza, granjear a confiança
e a amizade tÍos ituíígenas. 'J{jo souóera fazer da gente da
terra sua afiada. Isto porque, em vez de reprimir a ambif.ão
tfos portuguese.s, e:vitantfo que eles escravizassem os íruíios,
deu-flies apoio. 'De 11fJdo geral os colonos desejavamfazer das
roças tfos inlÍios amigos suas roças, a serem eqfortufas com o
e"f'rttlº dos seus escravos. 1Vr sua vez, os portugueses riaJs,
·donos de fazendas, Viam nestas roças um obstáculo à eqan-
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são {os seus íatifútuíios. 'E os intíwenas, em consequência
destes acontec.imentos, iam se aterrorizando. 'Todavia, alfiuns
{efe.s, em 1555, se levantaram contra os portugueses, inva{ituío se.us engenlios. Mas foram fogo · sufoca4os e levados
como escravos.
Os colonos viram, ne.Ssa precepita{a rebe[iã.Ó, uma 6oa
justificativa para fazer a prea {e escravos. 'J{#.o Uies 6astavam
as liumifliaçfies {os úuíios que, além {e Uíes mandarem tributos
em escravos e ttrrcadorias, se oferec.erampara se constituúem a
defesa {a cidade contra os franceses e tupinambás. 'Iambém
escravizaram a maioria destes frufios, dentre os quais não foram poucos os que nem sequer totmram pane no levante {e
55! Mas a(guns se safva~am, procurando refúgio nas tmtas
· 'file foram e continuaram sendo por muito tempo, uma espécie
de mãefforesta.

impertur6avefmente esta6eíeciáos no !l{io {e Janeiro, na sua
1'rança .91.ntáTtica. 'Em tal situação, tenlÍo twlo contra si, IJJuatte tÍa Costa nã.o pôtÍe ou nã.o quis orgànir,ar uma iefe.sa con~
tra o invasor. Pe:rmanec.era inerte. 9Jas, finalmente, em 1557,
a6anáona o govenw, mas 'hão - c.omo tÍiz João !l{ifieiro sem reservar para si as n!lliores sesmarias".

*

*

'Diante {e tais acontecimentos, o~ üufígenas se fizeram
inimigos dos pottugueses. 'E se nã.o fançaram o seu grito áe
guerra foi porque seu ânimo {e luta já se esmaecia ante afo1fil
do cofonizatÍor. Jt pattir de então, o seu triste destino limitou~ em 6aq,ar a cabeça ante ôportuguês. .91.queles que não aceitaram a sufimissã.o, penetraram tÍe sertão adentro, aterrorizados, nutm ansiosa fuga áos colonos.
Jllssim 'Duatte áa Costa viu-se em situação realrmite

complicada. Os colonos - apesar {e nã.o serem proifiiáos áe
escravizar íntÍios - andavam aos cocftidíos, insatisfeitos com
o <jovertuulor. Os ínáios, em sua ináignação quase emuáeciáa,
. .eram seus temíveis inimigos. O clero, em vista de suas {iuergências com o 6ispo á. ~ 1'ernatufes Saníinlia, tomou-se. seu
adversário. Mas-pior áe tuáo - os fra-nceses continuaram
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!FOI 'J{'J:SS'E, esttufo tle confusão e imJuietapio,
onlÍe tutfo era tlesortfem, que, ·em 1553, !Mem áe Sá encontrou_

no

o 'Brasil, quando se empossou cargo tle Çjovenuulor Çjeral
'Em cfieeando aqui, a sua prinr-ira procupação foi Jazer ttJJÍo
voltar ao tuJrtml 'E, para isso ele proibiu o jogo e ataffrou os
abusos que encontrou na cófônia. 'lá~ém e principaf11e11,te
tratou tle apaziguar os ituf'VJenas, pois fogo CO"f're.entÍeu que
tleles iria necessitar para a orp ulsão tios franceses tio !l{io tfe
Janeiro. 'Estava ll$Sim fimlo aquele perioáo tumultuoso da
gestão áe 'Duarte tÍa Costa.
Com a vitula áo terceiro Çjovenuulor fjeral COrtr+Jlra
urra etapa tle tranqüilúlaáe, não somente para os colonos, 1tW
ta~ém para os i1uffaenas que, com a política áe !Mem. áe Sá,

1

fA

dei{aram de ver nos portugueses seus inimigos, proibilÍa a sua
escravizaçã.o e livres os já escravizados. 'X.essa sua política o
govenuuíor encontrou nosjesuítas os seus ttrdliores adeptos. 'E
a eles entregou, em grande parte, a prott!fão dos itulwenas.
?[96rega, conliecedor do interesse dos úuíios pelas coisas portuguesas, conseguiu do ~i que os colonos so~ puie.sSem
permutar com os cristianizados. 'Em seguúfa, os segregou dos
portugueses, colocando as missõesjesuíticas distantes das vilas
e dos colonos. 'lJoa política de 9{96rega, se somente oUia.rrms
pelo prisma religioso, porque os portugueses eram os que seguiam menos as úléias cristãs. Péssima sua atitude para os
portugueses, a quem, segreeados dos íntfios e proibúfos de permutarem com os gentios pagãos, tudo se Uies tomava diftc.ií.
5fs missõesjesuíticas a eles se tomaram quáse ittace.sstveis.
'>&o resta dúviáa que este foi u_mperíodo tÍe paz para o
'13rasil- paz que era oprelúdio tÍe misérias que viriamsurgir.
5fs fazendas dos colonos ezyandiam-se, e as suas plan-

tações caia v12 mais nece.ssitavam do tra6affw itulwena para
o ~ progresso. '!Precisavam - cotm diz jf~ander MQrdiant - áe mais lo que possuíam, não puáeram ou não
quiseram suprir essa áefic.iâic.ia pela importação tle e.scra'UOs neeros tÍa. A/rica. "Co111!;1lram a escraVizar os áulios ami.gos. !Mem de Sá , vendo nisso um perigo para a paz da CJJfônia, e desejando suprir as ne.assúfatfes dos r.ofonos, fevou
uma guerra aos caetés, afegantfo não sommte que eles liaviam
devorado o bispo á. 1u.o 1"ema1UÍes Sardinha, corm ta~ém
erampagãos. Osjesuítas Viram no fato um perigo para os seus
aúíeammtos, porque muitos desses caeté.s - que eram liabitantes daquela região do ·São 1"rancisco - se focalizavam na
'lJaliia, agropados nesses aftíeamentos.
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?@o fora sem razão o te11rJr dos jesuítas: o que eles temiam - aconteceu.

Qpando os colonos souberam da atitude de :Mem de Sá,
se alegraram. 'E lançaram-se a prear es~ravos mais livremente.
'.J{flo se contentaram com os prisioneiros de lá do São :Jrancisco. 'lámbém perseouiram, capturaram e escravizaram os da
'13aliia, os das retÍUÇJ)es jesuíticas. Os ínáios, então, sentiram
ressurgir em si o temor que ttueram dos colonos, durante .ogovenw de f!Juarte da Costa. 9{pvame,nte mu:itos deles procuraram a6rigo no seio de sua mãe floresta. ~ missões, deste
11rJdo, viram o número de seus úuíios catequizados ir se reduzituío assustadorattf!nte. 'Porém !Mem de Sá, compreendendo o
seu erro, revogou o ato que ba~ara contra os caetés. Com essa
nova resolupio tÍo governador, os colonos ficaram proibidos
de fazer as suas inc.ursões escravistas. Procuraram então adquirir úuíios por um outro sistema: o de escamÍJo.
Iam às matas, encontravam-se com os úuíios e, setÍuzituío-os com as suas conversas, ífte.s ofereciam mercadorias em
troca de seus irmã.os e ami.gos. 'E eles, se de~ando vencer pelas
palavras dos portueueses e iluiitíos com a beleza das mercadorias, iam buscar os úufios seus amigos e os vendiam co11rJ escravos. Mem de Sá então, continuando sua política de proteção aos indígenas contra a escravização, confisca todos os índios escravos obtúfos por este nefando ~io.
·

:Mas, desgraçadamente, em 1562 e 1563 surtem na.
tJJafr.ia duas grandes epitfemiàs. Os portueuesas delas não fo-

ram ataa;z.dos. 'Porém , para os índios, foram desofadoras. ~
suas 11rJrtes atingiram número quase incalculável, o que 11rJtivou a paralisação dos trabalhos agrícolas, ocasiona.ndo um
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triste período defo~. Os áuíios que aüuía tinhamforças para
andar, novatrrmte procuraram refúgio na sua mãe floresta.
1:brim, os que ficaram se viram compfeta~e a6ando1UUÍos, e
já não tinham quem deles tratasse, "nem nr.smo quem fosse. à
fonte buscar uma cabtlfJl l'tÍ/JU'l~ "Jinaf~te, diz .f'l.~an
tÍer Marciiant, quantlo a epúle.mia áielJou ao auge., não tinliam ne.m mesmo quem enterrasse os mortos."
Os úuíios, nesse doloroso período de f o~, pensaram que
os portugueses tiniram al~ntos. Correram às suas fazendas,
~igantfo-ffres comúfa. Muitos clietJaram ao absurdo de
venlÍerem a própria liberdade por um simpfes jantar. Os .que
não eram venlÍúÍos por seus irmãos, vinham se. entregar como
escravos. 'E os portugueses, na sua a~i.Çtio tÍesffW!SUratÍa,· não
o/Jiarampara os sofrimentos dos úulígenas e não aciiaram bastante eles sofrerem as dores las tÍOettfOS e la fo~: ta~ém leram-ffres a dor da escravúfão. ~roveitavam-se da fraqueza tÍe
uma gente - a rrr.sma que os a~iliava na guerra contra os
franceses, tupinambás e qualquer úuíio pagão - para rou6arf.ks a liberdade.
Por essa época, em Pernambuco cfietJava muita gente
emigrada de Portuga~ e aí construía muitos eneenfws efazendas. 'Duarte de Yllóuquerque Coellio então volveu seus offíos
para as terras do aibo - ocupadas pelos ÍIUÍios seus inimigos
-porque elas eram mais férteis. 'lJec.úÍiu levar uma guerra ao
referido gentio. Saindo vencetfor da luta, su6jugou e o6rigou
os úuíios afazerem paz. 'Então, as terras mudaram de dono.

arrogância dizendo que nã.o liavia nada com os brancos e, ~
com os fntfios seus contrários. '!Mas, se os brancos queriam
por eles tomar pauf~ias, aâula ~m brOPJs para se tkfaula~m tk uns e tÍe outros."
.
'Era o bastante para 'Duarte de filf.6uquerque Coelho
1lu!.s fazer umil 9uerra justa e os cativar". 'E assim fez, novamente venccu{o esmagadora1trnte o inimigo.
'4t fama tfe.ssas tfuas vitórias -

diz !frei Vicente tÍo
Salvador -ficou totÍo 9entio desta costa. até o rio tÍe s.
!!ra.tU:isco tão atemorir,tulos ~ se IÍei(_a'/Jam amarrar los
6raru:os como se foram seus ca~iros e oveflías. 'E assim
. iam em barcos por esses rios e os traziam carreetUios /eUes a
fJe:tUÍeT por áous ~tUÍos, ou mil r& aula um, que é o
prtpJ tÍe u.m carneiro."
O temor do gentio pefo português era tão grande que se
cfietJou a criar a fenáa do PatÍre tÍe Ouro, fenáa ain/a contada
por !frei 'lliante áo Salvador corm verúíica. O Paire de Ouro
tm clietJantlo a qualfuer alileia tÍo 9entio - conta !frei 'Vicente - por arantle que fosse, forte e bem po'llOtUÍa, tlepetul'lla u.m fra"llo, ou tksfolliava um ramo, e quantas penas
ou f offuzs ía1f4:1lva para o ar tantos áemonios neeros vinliam
lo inferno fançantfo fabarelÍas pela 6oca, com cuja vista
somente ficava.m os pobres 9mtios, macfws e ft.11r11S, tretfaJÍo tÍe pés e mãos e se acofliiam nos braru:os que o paire.
feuava consilJo, os quaes não faziam mais que amarra-los e
leva-los aos barcos."

Porém outrosgentios inimigos dos já pacificados vieram
a estes rwíestar. 'Duarte de 5tlbuquerque Coeffío mandou-ffres
dizer que se aquietassem, ao que efes responderam com muita

cadênc.ia do poderio dos nativos. 'Daqui por diante vererws os
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'Esse terwr do gentio pefo branco já é uma prova da de-

portugueses avan+a1UÍo contra os üuíígenas, escraviz,a1UÍo-os e
empurrando-os para o sertão. 'E, a terra, em todos os lugares do
'1Jrasil, irá, aos pouc.os, miuíando de t(oTW.
'D. Sebasfião, rei de Portugal em 1570 envia uma carta

1*Jia que deferuíia o índio desse rprogresso tio tia-eito tias
gentes." 'Durou pouc.o o que ~ia esta carta, porque os cofoTUJS clamavam contra ogesto tfe 'D. Sebastião. 'E,, nesse ttr!Smo
aTW, o rei de Portugal aconsellia ''q~ tudo referente ao resgate tie escravos se tleve. ter tal moderação tJlll não se impitia tie totio o áito resgate, pela neassúltule que as fazendas
tfeUes tem ~se pe1 mita resgates manifestamente injustos,
e a devassúlão q~ até"!/º'ª nisso fwuve·~ Por estas duas
cartas rétfias, potÍe se ver a po{ítii:a tfo rei tfe Portugal favorável ao üuíítJena.
·
'J{go resta tÍúVÍIÍa, 9'em áe Sá foi um ótüm administrador. 'Encontrando o 'lJrasil em ta{ situação tÍe desordem tÍei~da pelo seu pretfecessor, não foram pequenas as dific.uúlades
deparadas .à sua frente. :Mas tÍe todas elas soube sair-se bem.
So~ faffwu qua7Ulo levou a guerra aos caetés. 'Em tudo o
mais dermnstrou ser um bom administrador..!fora, ao faáo de
'ló1ti de Souza, o 11f1fwr Çjovernador Çjeraf do 'Brasú. Sentindo-se enveffiecido, pede demissão de seu cargo. :Mas o seu
substituto, 'D. .Luiz de Vasconcelos, ao 'Brasil não cliega. 'Em
1571, morre !Mem de Sá, após umgoverno de 14 anos.

'O gtufo

- tÍiz Pedro oilmon - depois tie 15601 espaUíou-se pelas savanas tio nordeste c:om. uma rapitla, uma
flita{úlatfe. tulmiráwis'~ ·q-mfía iníc.io mais um ciclo da economia nacional - o do gado. ~fonso ~rinos de !Melo !franco
consitíera a rpecuária, na fortnaf4o econômica brasikira,
c:otm ativitlatfe. ancilar tÍa civilir,apio tÍo açúcar. Com efeito, embora nem sempre solúláriaS e, mesmo, em.muitos aspetos, DpOstas, a prime.ira nasceu tia Sf!fJUtUÍa, e f/ie. foi sempre
wssa.fa, tiurante o período.tia eqan.sã,o c:ofonial, no ponto
tÍe·vista tio wttr.rcio internacional". Mas, se o cic.fo do gatfo
nascia da civilização tfo açúcar, a sociedade por ele estabefecida não tinlia aquela pomposiáade tfa sociedade estabelecida
nos engenlios. Se aí os senfwres se afastavam tÍo trabaffuuíor,
se o lwco tia gente tfa casa grande competia com o fwco tfa
Corte, nos currais os patrões se apr~ittrlvam do tra6aflia.tfor,
vestindo o nrsmo gibão que o vaqueiro;finaf~te, os criaáores viuiam numa sociedade. 'tfe uma maneira 9eral, pacífica,
tmtÍesta, o6sc.ura" -para usar as eqressões de JVonso 5'.rinos tfe 9'e/iJ !franco. Porém, 'tz maioria áos criatÍores Dpulentos - tÍiz 'Em:liáes tfa cunlía - que ali se formaram, vinha
tfo sul, wnstituúla pela mesma 9ente. entusiasta e enérgica
tÍas bandeiras." Pela 11r.Sma gente - sim - mas que trazia
em si novos sentimentos. 'Porque se o 6antfeirante, preatfor tÍe
áulio, trazia os seus escravos tfeba~p tÍe diicote., nos currais t?S
criaáores tfavam aos seus escravos e emprega/os um tratamento mais fwmano.
principio os criaáores tÍe 9atfo1 antes tÍe feitas as
entnulas que repeliram os índios - diz 'E,uc[ides tfa cunlía
- esta6eleam-se apenas nos recônca'lJOs áas pO'lJOações,
naturalmente por maior seeuranpi tios caminlws; na '1Jaliia
J{
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vão até a 'Iorre 'lJ')tvi/a (foverno áe 'D. !Francisco . áe
Soiua ), mas a coNJuista áe Sergipe abriu caminlio áo Sertão ~e (áas ClllJtinfia.s), até a 'Paraíba, num puioátJ {e.
oitenta a um anos; as an.twas passaams tio 1(jo Sã.o 1'rancisto, -'llrubu tfe Cima e 'Urubu {e 'lJa~o, martatn as linluu
tle ra.tliaçiio.

.'

ti eouquiita
btt terra

* * *
.

.
w~ L/UIZ '})'E, '1l'l(/'10 OMUme o cargo de

(jovernador (jera{ do fJJrasil, encontra os portugueses liabitantlo somente a parte tia costa oriental precisamente a zona tias
1frltas do pau 6rasil. )tté lllJ.uefe tffJmento o cofon.o fir.a.ra paraáo diante das ma.tas sem um.gesto de in.f!asão. O português
- pelo ttrn0s aqui n.o 'Brasil - nunca, ou quase tJ.Unca, tomou uma iniciativa própria, isto é, quase todas as suas atitudesforam inf'ulsionatfas por um tffJtivo ~erior.
Jüsimacconteceu com.a sua fb(ação ao sofo, que não foi
1frlis tÍo que a constituição da defesa da terra contra a pirataria francesa. ;;tssim aconteceu com a vinda do prittEiro (jover-
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naáor (jeral- a rebelião tios inlÍÍIJenas. 'E assim irá acontecer
com a conquista áa terra.

traáas vingaram os interesses econômicos áo cofono. 'Ioáas
mais quase que so11rltteforamjrustratfas.

Por um liuío, o francês a11Ellplva a sua soberania nas
terras brasileiras. 1br outro, a estrela tÍo ouro brilfrava tliante
tÍe s~ aináa que envo(vúía pelas brumas tias coisas fetufárias.
Cintilantfo assim por trás tÍe pesatfas brumas, a estrela tio
ouro, por mais tleslumbrante que fosse, não tfespertava cora9em ao poTtufJUis para fa11f4r-se na pntfe aventura: Ttercantilistas, temiam ocasionais prejuízos.

'Em dú!fiantlo ao 'Brasil a p~ira preocupação tÍe
.Luiz tÍe !Brito foi eJ(pufsar o gentio tÍo 1{io $iaf e povoar
aquela região, que parecia ser fértil. !lttra isso ele organizou

Os portugueses só se atirariam na busca tio ouro pelo in-·
terior tios sertões, liavetufo alfiuma coisa que ffies tle.sse a certe.za que tÍe fá não voltariam sem ganlio. 'Essa certeza tÍe que
acliantfo ou não o ouro não sairiampertlentfo, aináa encontraram no âuÍítJena. 'Era que afimte tia terra rareava no litoral à
ttrtlüía que ia faeáuío tÍe sertões tUÍentrrJ, procurantfo o seio tle
· sua mãeffortsta. O colono pertÍera o ~ tÍo mistério tÍas selvas; pareceu 'lJer que a estrela tÍe ouro não era ~ e então fa~u-se na sua pnie. aventura que foi sua grtmtfe. epop& - J4t CO'J(QUIS'J!il 1>J4t ~·
'Essa conquista se processa em tÍois sentidos - pelo litoral epelo 5e:ftão atfentro.

9{p perlotlo que vai tÍe 1572 a 1581, isto é, na época em
que aâuía o '1Jrasilé

uma eJ(pelÍição, com fw11PS que iam por terra, com fwnrns
que iam por mar. 5tlcanpzram a vitória sobre a 9ente tÍe Sorob~ um pntfe principal tlaquefa região, queimaram-Uie as
aÍIÍeias e tliante tio fogo que se erguia, mataram e escravizaram
ttatitos tlessesgentios.
Porém outro principal cliamatfo ~eripê, saiu com.sua
gente pelo sertão adentro, na ansiosa fuga tios cofonos que ·
aináa operseguiram tfflis tÍe cimJüenta (éguas.
;t~ em Sergipe, o português conseguiu escravizar alguns áuíios. !Mas, na !lttraíba, a coisa foi tliferente. Lá, os íntlios se rebeiáram e fiz.eram uma guerra aos portugueses seus

perseguitlores, ontfe, - cotm diz !frei 'J/icente tfo Safvatlor ')uio tleqpram branco nem neero, granáe nem pequeno, maclio nemfê11a, que não matassem e esquartejassem."
Jt itléia partira tle 5tntônio Safema, (jovemaáor tio sul
tia província tio 'lJrasil efoi ejetuatfa a 6 tle janeiro tle 1574.
1tlra evitar tÍesententÍirrrntos amves, agora só potÍeria. ser

essas conquistas apenas se esboçam, aâuía são o
preúítlio áa grande. epapéia. ?flsse periotfo apenas aft!umas en-

consiáeratfo escravo o ínáio que fosse aprisionatlo em guerra
manifestamente lícita, ou os que, tle mais áe vinte e um anos,
preferissem ser cativos tÍe cristãos. 'J{esse acoráo ficava também proibiáa a escraviáão tÍe úuíio manso, ~ceto no caso ':
ref"!JiatÍo nas florestas por mais tle um ano. Porém, como ti~
João 'Domas !fil/io em J4t 'ESC!J(f.(tVJqJJtO 'J{o '1J'}(,f{5I.L -
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'era uma t:artUteristica tlifkil tfe se det_ermbaar, essa tfe
'!Juerra manifestamente lic.ita', porque a lei não prec.isa'lla
com riJJor. 'Dizia que seria lic.ita a 9uerra mo'VÜÍa contra
quem embaraç.asse a pTtflação do 'F:Ua11/fellio, por qempf.o,
mas só tUeitava. testemunlio tfe cristãos. Ora, este.s eram
justamente os in.te.re.ssalÍos no t:ativeiro tios íntlios e não
flies seria tfijkiljurar em seu 6e.nefkio."
it'ifuém dissera que "nrllior soa aos ouWíos tfos port"!Jue.se.s o nome tio pau 6rasil tfo que o tfo áulio". Parodiando esse autor, aqui podetms áizer que 11W1lior soa aos ouvidos áos colonos o no11f! úuíio escravizaáo áo que o áo ímfio livre ou cristão.
Como se poáe ver, ajustiça desse acoráo era unilateral
e por isso tn!SfffJ, f aOia. Os portuguese.s, com seu espírito ~e.antilista, interpretaram a fei da maireira que 11W!ífror se adaptasse aos seus interesses. 'E fa1f{:Jlram-se afazer a prea áo gentio, por meio deauerras justas ou injustas.
Jtntes por seu espúito lfm:llntúista áo que 111!.Smo por

quafquer sentinwmtalismo, o português compremtÍeu a inutiliáade de fazer guerra aos gentios para sua esc.ravizapio. 1br
esse ""1:oáo somente faria aterrorizar e afugentar os úuíios.
rseria mdlior - COfffJ diz !f'rei 'J!icente - trazê-los por paz
e persuasã.o tfos mamalucos (port[ue mamalru:os ÓUJ.matms
mestiços, que são fillios áe 6rancos e úulias), os trazia mais
ftUilmmte que per armas."

amifJos, com suas Jreclías e amw, com as quais, quantfo
não queriam por paz e por 'lJOntatie, os traziam porauerra e
porforça. !Mas onlinariattaú 6astaw a ÍÍll/JUll tfo parmte.
mamalru:o, que Uie. representava a fartura de pet{e e marist.o tio mar tk que fá cam:.iam, a libertfatfe tfe que lia'lliam
. tfe9or,ar a qual não teriam se os troiq_e..ssem porIJUDT'l ".
t:om estes etl/Janos - continua !Frei Vicente - e
com aJBumas tfádivas tfe roupas e ferramentas que lavam
aos priMipais e TU//ªtes que Uies tÍa'lltlm pelos que tinluim
presos em cortfas pera come.rem, a6afa.vam aúíeias inteiras e
em diefiatulo a 'llista tio mar, aparta'/Jam os f úlws tfos pais,
os ilmãos tios il1'rãos, e ailuÍa às 'IJtZ,t.s a mulliu tfo marülo,
íevatUÍo uns o capitão mamalru:o, outros os soúfatlos, outros os armatforu, outros os que inpetraram a fiança, outros ~ flia cotU:elÍeu, e totfos se se.nliam áeUe.s em suas
far,emlas e aláuns os '/Je111Íiam, porém com a tlecfaração tie
que eram áulios tie concienr.ia e que flies não '1Je111Íiam sinão
a SD'lJil:o, e quem os compraw, pela primeira culpa ou f"IJitÍa que faz;iam, os ferrarJa na faa, áizauío que Ilia custaram seu. tfinlieiro e eram seus catilJos. Qpebra'/Jam os p"IJatforu o pufpito so6re isto, mas era como se p"IJassem no IÚserto."

Portugueses cristãos que não praticavam as úléias et!5tãs. 1brtuguese.s efPÍOratÍores tio suor e áo sacrifício allieios.
Portugueses senfwres áe ínáios escravos.

levassem muitos soúfatlos 6rancos e áulios confetleralÍos e

Muitas entradas c.rozaram, por esse. tempo, os c.ami.nlios brasileiros, áesvenlÍantfo os mistérios áas nossas matas e
dos nossos sertões. Ylntônio 'Dias JIJfonw, .Luiz Alvares 'Espinlia, !Francisco califas e <jaspar 'Dias, 1'rancisco 'Barbosa tia
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'E assim fizeram: organizaram-se as ef!eÁiçõe.s. !Mas
os ma'1W!lucos "não iam tão wnfiatios na eloqüêtu:.ia que não

\

Silva, todos eles penetraram nossos sertões. !Muitos deles foram e não voltaram . 'E destes alguns vieram vitoriosos, c.otm
·Jtntônio 'Dias J41JÍorno, que tro~e es11r1'(lfiías e outras pedras
preciosas, c.onsifíeratfas muito boas ~ no ~. ".Mas ·~por
isso - iiz :Jrei 'llicente - se mandou mau a eUas, swnal
que lia'lliam úí ülo mais a buscar pe.pis que petlras, e assim
tro~eram sete mil aí~ tios gentios topiJJaens." 'látt/Jém
Luiz Júvarez voltou. :Foifazer guerra a uns ÍIUÍios que liaviam tÍt'!VOratÍo af8uns brancos, ';orim não se contentou com
flie fazer cativar totlos tllJ.uefes aúleões, sinão passou tuliante e desceu infinito gentio. ":Jrancisc.o tJJar6osa tÍa silva ta~
bém voltou, porém tmis pobre do que quando se fançara à
aventura.
~

os poTtuf!UeSeS viueram tragéáias rms fizeram
epapéias. !Muitos tm'!l~m, mas outros voltaram. ·'E, na vitória
ou na derrota tÍ~a gente fieróica que penetrpu os nossos sertões, foi que nasceu a amplitude tÍo 'Brasil. · ,
9{f.ssa época tfo domínio português ( 72 - 81t c.orm já
fie.ou visto, o principal rmtivo para .ª escraVização tfo ituíwena foram asguerras justas. !Mas ta""ém os escraVizaram pelo
sistema tÍe esca"'1o, e este foi o nr!io principal~ usaáo
pelas entradas, que, por este rmtivo, ta""ém se diamavam tfe
tropas tÍe Tt!Sflate. Porém, aáula fiz,eram a escraVização tÍos
gentios pefo sistema de/erro e fogo.
'J{g pri11Eiro tm11r1tt0 das c.onquistas, os c.ofonos não
C.OttSetJUiram transpor as matas tÍe pau brasil, porque eles só
tiuerampossibilitíatfes tfe penetrar - e assim 11f!Stm sem conquistar - Sergipe, Paraíba e até o S. :Francisc.o. ~esar tfe já
c.o~rem a perder o mo tÍo nosso interior, ficaram aitula
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- . para usar as ~ressões de :Frei '1licmte. - a amtnlia.r o
litoral, como caTtUlfl"'ios.
~

um motfo geral- tliz ~anáer Man:líant o '1Jrasil cerca tfe 1580 tfiuüliu-se em tfuas partes muito
aanttuulamenü caraderit;atfa.s. 'Uma, a pfankie costeira
tio nortk.m, tJUmfe, fértil, pr6zyna tia 'Europa. Outra, o litoraltÍo sul, em. torno tÍe s. 'lliante, ontk as montanlia.s e o
pfa.na(to fevantara.11f-Se afiruptamenú junto ao mar e tio
mar em tlire.ção aos ara.tufes rios tio interior. ?ili pfaníe.ie
nortlestina, as cülatle.s eram Í"IJares tfe ontfe se ~arca.fiam
protfutos. Os menores tsta6eíecimentos eram as casas
tles; e as temu cultirJatla.s eram-no so6rmufo em roças ontk
~ia. o mantimentO e an.faeentfas tÍe Of.Ú&llr, qw por sua
opulênda o6scurtartlm as tio aftJotlio e outros protfuto~.
?(p sul, o dima tlo planalto tlujflflrJTratl uma imitação tÍll
WJnomia ilf.Ut:llrdra, à qceção tÍe pt!f"DUISfa~as tfe te11ri
pfana mm o oceano e os ffancos tlo pfanafto. !1.lais aãufa,
a ÍDcllÍizaçio e o caráter tia "IJiiio tleSão 'lliante trafiafliara.m contra a eqortação em. fa.raa esafa ati 1MS111D tios
protlutos tpie o ditna. pa mitia. 'Em primtár1 ("llar, o transporte entre os portos tlo litoral e o planalto não era ftkil;
.em seawufo, totfa Tefiião estaria muito ao sul e por consepintt não O. ftkil a comunicação com.a 'Europa.•

amn-

~

esse., em farao traç.o, o aspeto 9e.ral ia '.Brasil tle.
15801 quando aforça tÍos poTtuf!UeSeSjá se sobrepunlia à força
tios ául-genas, naquela época em qúe aintla não lia'lliam. transposto a zona áas matas tio pau brasil.
"l'rimeira nação a constituir-se. nos rutos tla I tlatle

!Métlia, primeiro arantk inpáio motÍenUJ, primeâ'll potblda
ultra.na 'ina, PortutJal tale - c.otm tÍir, !Manoel 'llottfim em
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a triste, glória tfe ser a primeira tfecatfência entre as nações motfenuu."

fwfantfe.sa ou inglesa. Já lia.Viam termina.áo a C011lJ.Uista pelo
litoral. Os áulios que desejassem fueir à escravitfão não mais

'IJ. Sebastião tmrrera em~-Qµibir, na luta contra OS ttVUrOS. !Morto seu substituto fJJ. 9fenrúJue, áiscute-se a
respeito áe quem seria o limíeiro áo trono. 'IJ. !felipe, rei de
'Espanlia, senlÍo parente áo finatfo rei áe Portugal adiou-se
com áireito áe apossar-se áo trono. !ltira isso mandou os ~ér
citos de tfuque 'IJ'j{{fia invaáirem Portugal "Dois séculos áepois le ~ubarrota - continua Manoe{ 'Bottfim - os le.scentÍmtes los que, na. proporção áe um para três, bateram o
Castdliano 'lJaUÍem, ao 11rSmo Castdliano, a pátria, com os
ossos tfe ?(p.na.{vares, para que a jactâni;ia le !Felipe putfe.sse arrastar - 'l'ortufia{, !/º lo liailé, !Iº lo compré, !Iº lo
cotUJuisti..." Portugal caira nas mãos áa Xspanlía. 'Truera. o
11r.Stm áestino - o triste destino - áa antiga !Feníc.ia. !{ora.
ventfiáa pelo espírito mercantilista áe seusf illíos. 'E assim, com
Portugal o '.Brasilpassou ao

poáeriam contar com a a[ianpi dos piratas estTa"!JeiroS para. a
luta contra os portugueses. ~ora só tinliam 11f!Stm um a[iaáo .
- a sua mãe floresta. Os que não quiseram se subttrter ao
tacão dos portugueses, procuraram esse. últúm refúgio.

o '.B'l(JtSl.L

9{.~ ms'IÓ'J(!~

'1JO'),{j'J{J O 'ESP'M{JfO.L

Mas, 11E5tm se refUIJianlÍo no seio de sua mãe floresta,
os índios não estavam fora de perigo áe serem escravizaáos
pelos portugueses. Os aáventícios ibéricos já se constituíam
uma força muito superior à dos áuíio e não mais temiam as
florestas. ~ óusca áo ouro e áo áufio não mais constituía uma
aventura aTTisauía. Ogentio, que andava pelo interior, livre
mas ateTTorizalÍo, tomara-se presa fácil.
.!4nteriomrnte, jáfaíd das entradas. ~ora elas ta~ém
continuam, ao fatfo áas bandeiras, na sua mordia constnJ:tora
para o 'Brasil, tmstrarufo aos fw111m5 tio litoral novas rúJuezas
e novos mundos, revelando novos dramas e novas tragédias.
'Utm áessas entraáas foi a SeT}Jipe, comanáaáa por Cristóvão
áa !l(.ocfuz que, encontrando-se com !l(.oárigo :Martins, acertaram entre si tÍe penetrarempelo sertão em 6usca áo gentio.
~meu

que C011r.Çll no 'Brasil com a VÜUÍa áe !Mtznuef 'Iéfes
'Barreto, precisarrEnte no ano áe 1581. '1{p perloáo que então
se inicia, o português vai escrever a sua grande epopéia tias
conquistas. Paraíba, Sergipe, 1{io Çjrande tio ?{prte, Afaranlião, Pará. 'É a e;cpan.são gtiJaráfica. Os colonizaáores não
mais se limitam àquel.e. espaço retfuziáo áa zona áas matas áo
pau 6rasil. Já liaviam tiistenáiáo ao ~imo os limites tia regiã.o norte, venc.iáo totia a costa brasileira, e assim consttuináo
a rmis eficaz de totias as deft!$1JS contra a pirataria franasa,
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sei - diz 1'rei 'Vicente - outro bem que se
tirasse dessa jornada, posto que, morto ek (Porquinlio), se
contrataram os contrários tfe 'IJetUÍer aos 6ratu:.0s1 e dks
ffws compraram a troco dos resgate.s que levaram e os trou~eram amarratfos até certa par09em áo !l(jo 'IJ. !Francisco,
onik fir,eram tfeffes partílfia, íeuantfo cliristovão !l(pdia
com os pema,.ucanos uma parte, e Jtn.tôn.io !l(ptÍrigue.s de
Jt1UÍralÍe com os tÍa '.Baliia outra.

Ofltra entrada é a de Pero Coeffto de Souza que, tie.sejoso
áe rec.uperar as perdas áo siu cunfuufo !frotuoso r.Bar6osa, na
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Paraíba, pediu ao govematfor 'Diogo 'Botellio para ir à guerra
tÍe 'Boapeba. ClietJa até o Ceará, "rnule tkq_ou Simão ?(p.nes
por capitão com quamrta e cinco sof.tlatlos, e se fJdu à !Biraftiba buscar sua mullier e família para se tornar a pO'l)Oar
lllJuelfas terras. 'J)e que CÍU!/JalUÍo tÍeu conta ao gO'llmUUÍor
9eral 'Diogo 'lJotdlio, e Uie mo.tufou tÍe. pre.sente os dez franases e muito gentiD, pedâulo juntamente ajuda e. socorro
pera proSSl!IJuir a cotuJuista, que o govematfor prometeu
11UIUÍar e nJio manlÍou por ser informaáo tJ.ue se aitiua.vam
por esta 'IJia os úulios ilijustamente e os traziam a 'IJetUÍer e
que seria ttJ/ior reáuzi-fos por via tÍe pretJa.çâO e tloutri1Ul
tios padres ia Companliia." ( Jt citação é aintfa áe :Jrei 'Vicente).

'láffiJém ftouve a entraáa de '.Beícftior 'Dias !Moreira, que
percorreu o vasto sertã.o orienta[áo S. :Jranc.isc.o, até a serra tÍe
I tabaiana, áesco6rimío minas de prata, que. fica~m áesconli«-üías e ineqforaáas por o seu descobriJÍor não lia.ver consetJUiáo alfium título peÚJ seufeito.
'J{po so11rnte entraáas, isto é, e;cpedif,ões organizatfas
peÚJ gO'IJerno, poáiam penetrar peÚJs sertões. 'láTt/Jém as 6anáeiras, que eram organizaáas à custa áo próprio banlÍeirante,
poáiam-no fazer. Porém, as banlÍeiras, que cruzaram os cami~
nfws áos sertões áurante o período que "tiº'ª estutfamos, não
tiveram granlÍe áestaque. 'Entre elas, TffJistram-se as tÍe
qa6rielSoares, <jíinmrr, ?(.ic.ofau 'Barreto e a áe '1Jefdiior 'Di.as. Por isso, preferi estutfar as 6anáeiras no seu perloáo tÍe
tmior e;cpressão.

portuguesa., principaírmrte quaruío na conquista pela íinlia do
litoral, a~iliatlos pelos piratasfranceses. 9'as, como potkmos
observar, os franceses eram sempre 6atúfos pelo português, e
por isso 11ES11V iamprocuraruío se estabelecer calÍa vez mais ao
norte, nu11rl constantefuga áe seus inimilJos persetJuÜÍores, até
que diega"!-m ao !Maranlião, áe.sejaruío aífun4ar U11rl :JTa11f'l
'EiJ.uâwcial mas áe oruíeforam e;cpufsos. :Jinal11rnte, eles consetJUiram se estabelecer na fiuiana :Francesa. Sendo sempre assim áerrotaáos, era natura[ que seus úulios a[üuíos também o
fossem. 'E quaruío o poTtugui.s venceu o úulígena, teve áois
gestos para com ele - um, foi a esc.ravitlão,· outro - a paz.
9{p prinr.iro destes casos, indu_ímos a conquista áe Sergipe
feita por Cristó'lJão de 'lJamJs que, akfiaruío guerra justa, com
seus soúlaáos cativou quatro mil, além áe tmtar mil e seiscentos áulios. ?{!J p~iro caso, também poáemos incluir, alfiumas vezes, a conquista da Paraíba, onde 'hão tkq_aram de fitar mortos e aitirJos 11Uis tÍe mil e quinlientos"Jtináa enc.ontratms a Paraíba no setJUnlÍO caso - que foi o áe estabelecer
paz entre os itulígenas vencüíos - 'tlonlfe dai por diante
começaram a entrar Com seus resgates seauratMl.te'~ ~im
taTt/Jém aconteceu com o 1(.io firande áo ?{prte.

9'as ftouiJe os áufios que fugiram para a sua mãe f foresta. 'E muitos foram escra'llizados pelas entraáas e bandei-

ras. 9{fste caso, o sistettrl usatfo na escra'llizapio áo áufígena
fo~ preferentmente, o áe resgate. Mas também os traziam por
eneanos, utilizando o tmmeluco para essa. escra'llizapio -já
o ~s noutro lugar áo presente estuáo - assim também por
11rio áe S0111Jll1ttasguerras.

·?la e;cpansão geográfica áo munlÍo português no 'Brasil,
a atitude áos ÍtUÍios áiante áo conquistatfor, no tmis das vezes, foi a fuga. Porém taTt/Jém resistiram contra a invasão

'J{rsse perioáo áo domínio espanfwl que precde às invasões fwfaruíe.sas, foi que se deu a tmior utilização do indígena
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cotm escravo. ~' nessa época de apogeu, já se podia perceber a decadência da e.scravúfão âufígena. 'J{jo somente porque
o índio rareava, mas ta~ém porque já se importava o 1U!fi'O
emara1UÍe estafa. >1 escra'IJÜÍào do índio encontrou o seu apogeu na sua decadência.
Os poTtufiuest.s eram cristãos. Mas o seu espírito 11Ercantilista sufocava seu sentimento religioso. 'E eles, os colonos,
com J"eliciano CoeOío que, apesar de ser governaáor da itzraí6a era intere.ssado na escravização do i1uÍÍfiena, .tqulsaram da
Paraiba as jesuítas, entwtJatUÍo o· governo das aúfeias aos
fraru;iscanos. Mas 'hão pei 11•necemm muito tempo t.SSeS
patfres no cargo, cottrJ era tle pmJeT-se. 'Em 1596 - diz
João 1Jornas 1"i11io - foram fanç.atfos fora por.inoportunos,
fü:arulo as alííeias so6 a tlireç.ão tlire:ta tio gO'UeTIUUÍor."

Porém, o pior de tudo foi que nessa época de incertezas, nesses tempos em que a a~ição dos colonos cresc.e ainlÍa
rmis diante os úuíios, nesse tmTTtmto em que rmis se precisa.va
de sua pessoa, morre Jltncli.ieta, o 51póstolo da !fé. 'E então, os
interesses tfa Companftia de Jesus·mudavam de rumo. 'F.ra fintfatfo o prin~iro período tfa ação jesuítica no '.Bras~ a que denominei de perlotlo de >lncliimi.

*

*

'Em 1(,()5 'D. !Felipe II reaJnfrece a [ibertftule dos ínáios,

"rleto mina.ntlo em ki ~ somente os antropóf"IJOS e os pri.- ·
siondros em auerra tfec(arrufa pelo 8'1fle11UJ tlerJmam su
con.silferatfos .~ra'l)Os, e totlos os tlemais gmte liure, não
tÍe!tJentÍo su constTa"IJÜÍO em tra/Jaflio afáum contra a 'l)Ontatfe.

'!Mas os colonos continuaram sempre na sua caça de
esc.ravos, e sabiam apre.sentar a esc.ra'llilfão tios úulios como
cousa pr6pria e ati neassária llDS interesse.s tia coroa, tfe
ttrJtÍo q~ 'D. !fdipe III tfepois tÍe liaver feito uma ki tle
a!Jo[if,ão tia esaa'llilfão tios ilufitJenas, rt1J09ou-a noª"" tfe
1611, tlecfaratufo não só penfüía a libenfatle tÍalJ.uefes úulios aprisimuulos nas contliç,õu já mau;iotUUÍas, mas ati autorieantÍo os colonos a comprar llDS áuíios os prisioneiros
tfestes, e tU:OnsdlíantÍo a ~ tfe colónias co~ionais
so6 a inspf;Ção tios 6ratu:0s." (j1. citação é tleJoão 1{ibeiro).
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floi t~oi boi
htúoiiíti ~olmtbeioi

'

W1581. ~tj){L passara a ser domínio da 'Dpanlia e sua glória se. esmaeceu ante o poderio crescente dos
espanhóis. Portugalfecliara seus portos às outras nações da
':Europa. "Lisboa, até então, era oaran4e porto europeu tÍas
especiarias." Sendo assim, a !Jfofanáa, que importava essas
rmcadorias de .Lisboa, viu-se. o6ritfada a ir 6uscá-las em suas
terras de origem. Seus corsários singrava~ mares, saqueavam
c.ilfatfes e voltavam para a !Jfofanáa com os produtos desejados. Jtssim, a !Jfofanáa C011f!PJU a levantar-se. corm uma potênc.ia maritittrl. Sua agressão às cofônias dos países ibéricos,
antes tÍe twío, era uma luta IÍo livre comércio contra o monop6lio.
.

.9Lntes áe 1603, os navios fwfanáeses que vieram ao
'13rasií, da !Jlofanáa só traziam a banáeira, porque eram navios
fretados a neeociantes de Lisboa, Porto e 'lliana. O rei tÍe
Portugal se apercebendo dos prejuízos que isso causava aos
navios portugue.ses, 'brtÍenou que não consentissem mais em
suas capitanias mtrar navio aflJum tÍe estTa"IJeiro por via
tÍe merCllncia nem por outra aflJuma, mas os metessem no
funáo e perseguissem como inimigos'~ 9{fz época, o [itora[ do
'Brasiljá ~tava todo conquistaáo, até o Maranfuio. 'Ta{ circunstância era desfavorável aos piratas porque estavam impetfiáos de comerciarem com os úufígenas, em lugares refugiados dos portugueses. Jifgora, tinliam que vir, não em ~çcassos
navios, mas em verdadeiras esqualrasi não apenas para cortf!rciarem com os ináígenas, mas para se esta6eíec,erem em
cúíaáes. g...@o era mais utn simples comércio - porém conquista.
Os fwfaná~çes, inconfomrulos ante a atitude de Portugal refativa aos navios estrangeiros e em face da dificuúíade
do comércio com os ináígenas, em sua maior parte aliados ou
escravos dos portugueses, protmveu duas grades invasões: na
'13aliia e em Pernambuco. ?{a primeira delas, se viram reduzidos às muraflias da cúfaáe, perseguúíos constantemente pelos
guemílieiros, tuáo ffres custanJÍo o sa"!Jue. Mas, apesar tÍe não
conseguirem se estabelecer na 'Baliia, o saque que fizeram na
citíade os ani.ttr:Ju para sua St!fiUNÍa invasão, agora em !IUnambuco.
Cotm já 'lJÍ11Vs em Cllpítufo anterior, a conquista do
'.Brasil se processara em dois sentúfos. O prim!iro, acompanh.anáo o litoral 'E o Si!fiUnáo, ao rumo los sutõu. Qpando
os fwfanáeses invadiram o 'Brasil, já o litoral- repetitms -
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estava conquistaáo. 'E o sertão, apesar áos bantÍeirantes e áos
vaqueiros rontinuarem na sua ttrlrclia reveúulora de munáos,
já Fiaviam conquistado vasta área territorial: tinliam estabefec.úfo os seus currais em.Sergipe, Minas, Piau~ Ceará e Maranfuio. Litorale sertão.
'Estudemos agora a

no seu aspeto geral
9'es11rJ no perioáo culminante da luta contra os fwíanáeses, aCllmpam, emsuas tetUÍas áe campanlia, os negros de
9/enrique 'Dias, os ínlÍios áe Camarão e os lusitanos de 'llieira.
Lusitanos, neeros e íntfios: S'E!J(7l<»rf;S 'E ~~'VOS. Os
brancos, em quase toáas as regiões do_'Brasil, áomittaruío os
neeros e os ínlÍios, arriJos os quais ~wuíos em regiões distintas. Os negros se focalizavam principalmente ~ ?{práeste. ?[p
!l{io áe Janeiro, era equilibrado o número áe úuíios e neeros. 'E
os úuíios, finalmente, lia6itavam a vastidão dos sertões, os
'Estados áo norte e áo sul.
Jtí C0111?.Çíl a tfeaufência. da e.sc.ra'VÍJÍão imfígena. Sua

evacuação áo litoral noráeste, principalmente, na fuga para os
sertões, é U11rl prova clara áe que o sist_e11rl escravista se revelava áesvantajoso. 54gora, o rofono preferia o 11R/JTº corm escravo. 'De qualquer moáo, aiNia fiavia a escravização concomitante áe escravo~ áulios e escravos neeros, se:nlÍo acentuatÍa
sua localizapio em.zonas áiferenciatías.
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'Durante o áomínio áos fwfaruíeses, o gado áesempenliou importante papel na liistória tÍaciona~ porquanto foi
pelas estratfas por ele. abertas na penetrapio tios sotões que as
tropas portuguesas transitaram na áejesa. contra o invasor.
Por essa época, enquanto no litoral áomina a cultura ~uca
reira, no interior são os criatórios áe gado a principal base
econômica. Mas, enquanto nas fazeruías e nos engenlios o
trabaffw era áráuo, nos currais era mais livre, tn!io nômaáe.
Por isso os portugueses, 'letulo supía.ntado em toda a linlia o
selvagem, áepois áe tfominarem escra~aram-no e
captaram-no~ aproveitanáo a úuíok na nova úulústria que
abrapivam".
" Qpem conáuz as boúulas -

tÍiz Ylntonil - são
brancos, mulatos e pretos, e também áulios, que com este
tra.baflio procuram ter aftJum lucro. quiam-se bu(o uns diante cantando, para serem lesta sorte Sl!fJUilÍos áo gatfo; os
outros fiem atnu tfas reses fa"IJetUÍo-as e taufo cuidado
que não saiam do caminlio e se amo~m. Jls jornatfas ·são
tfe quatro, cinco e seis feauas, conforn! a comoáilfalÍe áos
pastos, aonde líão tfe parar. Porém, aontfe lia falta dá/Jua,
s~uem o caminlio quinze e 'tlinte fetJutU, tm.rdiando de dia
e áe noite, com pouco tfesca"'°, até que adiem paragem
onde possam parar. 'J(Jis passagens tfe aV,uns rios, um tfos
queguiam a boiatfa, pontfo utm. armação tle 6oi na cabepz e
natlando, mostra às rezes o fJáo por onde irão passar."

nas suas casas grandes, agúulo so6re a 1U!fPada dos
canaviais e dos enaenlios por intennétlio de prepostos, fatores e mestres. O criador, ao contrário, era forçado a utm.
assistência c.ontinuatfa e pessoaljunto aos seus fw11rnS, que
eram poucos, o que mais facilitava o conlier.ittrnto direto e
a convivência . .?tfém disso o tra6afliador da zona da criação
era via áe Te/JTª li.omem li!ure, e o tra6affw tfe natureza técnú:a superior. 'Um vaqueiro de.via conliece.r os pastos, as ervas, os ventos, as c.ontlições atrmsféricas e até efe.ttr-ntos áe
veterinária. ?fio era, em absoluto, um autômato boçal
cotm o preto tfa gleba açucareira."
LetUÍo os trê.s trechos citaáos - 'Euclúfes áa Cunlia,
Yf.1UÍré João .?tntonil e Ylfonso Yf.rinos tÚ Melo ~ranco poáe-se concluir que áe áois motfos se processavam as refações
econômicas áos criaáores com os trafialliaáores. 'Euclides áiz
que escravizavam o úuíio ''aproveitantlo-llie a ítuíok ·na
nova intlústria que a6rapivam'~ Yf.ntonil conta que quem
cotUÍuz as boiaáas '!são brancos, mulatos e pretos, e também
ítuíios, que com este tra6alli.o procuram ter aV,um luc.ro ~ 'E
finalmente, ~fonso ~rinos afirma que 'b tra6affuu{or da
zona de criação era via tfe Te/JTª fwTtem liure."

·'01m efeito, - áiz Ylfonso Yf.rinos áe Melo e !franco
- na cultura tfo açúca.r a presença tfo senlior não se
impunlia. O patrão podia ficar, como fü:aw, acastelado

Porém, aí nos currais, o tra6afliaáor, fosse escravo ou
fw~m Íivre, recebia um tratatn!ntO superior ào tÍO trabafliatfor no litoral Isso áecorria áo contato ~istente entre o cria- ·
áor e o vaqueiro, entre os patrões e os tra6afliaáore.s que nos
currais 'Uam poucos, o que mais facilitava o conliecimento
tlireto e a c.onviuência'~ 'E assim, era natura[ e fógiaJ que o
patrão sentisse certa ofeitão pelo trabafliaáor, porque ambos
conáuziam as boiaáas pelos sertões, participarulo áas mesttW
áores e áas 111?Smas alegrias. Justatn!nte o que não acontecia
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Cotm se potfe ver por esta tÍescri{.ão áe Jilntonil, o tra-

óaffw áos currais era óem áiferente tio trabaffw áos engenlios.

no litoral onde o senlior de engenlio, se enclausurando nas
suas casas grandes, se áistancia.va áos trabalJia.áores - qUR.
eram emgrande número. JW senhor áe engenlio apenas importava qUR. a escala de sua riqueza aumentasse, mas não queria.
saber C011fJ.
'J{ps currais, liavendo a apro{imação do criador ao vaqUR.iro, ~istia a convivência e áaí nascia certa afeição áo
patrão para com o traballia.áor e vice.-versa. !lbr isso - repito
- os traballia.dores da zona de criaçio recebiam de seus patrões um tratamento bem áiferente áo tratamento cruel do
senlior de engenlio para com o seu tra6aUiador do eito.
'J{p período de 5tncliieta, isto é, na época anterior a
1597, os jesuítas foram santos para os úulios cristãos e impiedosos para os pagãos. 'Depois áaqUR.k ano, os jesuítas tomaram-se mais comerciantes e passaram a ezyf.orar o itufígena
C011fJ escravo. 5t esse novo período denominarei de período áe
'Vieira.

O índio escravo, como já assinalei., áia a áia se afastava áo litoral oriental ontfe era substituúío pelo tU!/JTº· 9{p
vertíade, esse áesfocamento áo ituíígena foi uma política dos
jesuítas que, lía.bilmente, - como diz Pedro Ca{mon em !JÚS'IÓ'J{I!il !D!il CIVILI~ç:Ao ~IL'EJ~ - "tlesviara do
úuíio para o TU!fJTº as preferênc.ias tfos favratfore.s tÍo
litoral~ !lbrém, na atitude dos jesuítas nada fwuve de sentimento religioso, de realizaçã.o áe üféia cristã. Se assim fosse,
sua luta ta~ém seria favorável ao negro - atituáe jatmis
totmáa por eles. O qUR., na vertÍalÍe, impu&ionou o gesto tios
áiscipufos áe Loiola, foi o seu sentittEnto 11ftlr:antiíista 1111Sc.en~e m: sécufo X!I!II. !lbáemos dizer assi!ft: foi um9ofpe que
os ;esuttas deram sobre os cof.onos... Indo o negro trafiafliar
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nas lavouras dos portugueses, os índios itufubitavelmente procurariam as missões jesuíticas. 'E daí os padres C011Se9uiam áos
inlÍígenas o que parecia impossível aos cof.onos: a sua utilização nos trabalhos fl/ITÍCOfas. 'E, qual o motivo de um C011Se9Uir
o qUR. o outro acliava impossível, e qUR., sotlf!nte na aparência,
o erai' 'Eis a re.sposta: mera questão de ~odos. O cofono procurava atfaptar o üufígena ao trabaffw fl/ITÍCO{a pela força e o úulio, tJUR. sempre fora livre, se rebelava. Os jesuítas, aaJStumados com a luta da catequese, penetraram no intúm áos
gentios, desvetuíantfo-Oies os seereáos das almas, f.ogo perc.eberam qUR. somente umprocesso poderia adaptar agente áa terra
aos trabalhos fl/ITÍCOfas: a eáUCQf,âo.
·
~oi por esse sistettrl que ojesuíta

conseguiu áo ituíígena o trabaDio fl/ITÍCOla. 'Eram senliores - aparentemente protetores, irmãos. O que os jesuítas CD11StfiUiram pelos ~odos
eáucacionais, compfetamente opostos aos usados pelos cof.onos,
é urm evülência áe que os úulios não eram, em absoluto, ituíofente.s, e nem tão pouco o seu nomatfismo diefiava ao ponto áe
impedir que eles trabalhassem nas plantações - um trabalho
tÍe fwmemfi{ado ao sofo. Se os indios Viviam em f.ongas cami.nfuuías pelas ff.orestas adentro, atrave.ssantfo montanhas e
vales, não era por se acfrarem em um ~dusillo esttuío de nomadismo. 'Era, na veráade, áesesperada fuga áo cruel tratamento qUR. Oies áispensavam os portugueses.
Co11Stfiuitulo o trabaffw fl/ITÍCOla pelo braço dos ínlÍios,
os jesuítas transformaram suas missões em vastas plantações.
Suas reáu+ões deÍi(_aram.áe ser simples centros religiosos para
se tornarem centros comerciais - egranáes centros comerciais!
'9(.epresentam os jesuítas áo skufo X'VI1 e no prinaro
quartd do X'f/JJI, o que a inü;iatirJa prilJat{a tinlia tk mais
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fúcülo e enaenlwso nas cofônias tropicais; foram, tle:veras,
os primeiros cofonos que se ajudaram tia ciência e eqforaram tecnicamente as riquezas tio solo. "'Eles c.onseeuiram, nas
fainas agrícofas, o cacau, o açúcar, o 11rlte e o afgoáâo; e nas
pastoris os couros e as peles. 'E, afim tÍisso, 'tinliam enaenlws
modelos, um sistema tle cooperação com os homens áo
campo, a sua tlistribuipio 11ID'VÜtrntlUÍa pelo mtaulimento
entre coféaios tle totfo o muntfo e contfuzúfa pelo 9ên.io mercantil, que ilustrou o séc.ufo X"f/JJ".
:Mas isso aináa não é tutÍo. ~ Companliia - segunáo Le11Vs tÍe 'lJrito -possuia, áe fato, armazéns próprios em Lisboa, ontfe áepositava seus protlutos tropicais, e
esses O:.T1114Zéns eram seruülos por emp"IJatÍOs que ostentawm a roupeta tÍe Loyofa ". 'lá[ e qual se passou no 'lJrasil
áurante os séc.ulosX'VII eX!llIII. 'Escravizadores mascarados
tÍe pr~etores áe ínJÍios! :Foi naquele tempo - C011V já vimos
- que os jesuítas inauguraram o novo tipo tÍe escravidão, que
c.onsistia em escravizar sem a vítima se aperceber tÍisso. Jt esse
novo sistettrl de escravidão denomino de escrafJÜÍão jesuítica
áos úulios.

1

esaa'lliear totafttlmte.. Sob pérfülos prtteJr.tos atraiam os
i1uÍÍJ/enas, reaufatulo salários ou outras TtCO"ft.tlSllS." !Mas
osjesuítas, percebenlÍo as itléias tios banáeirantes, se constituíram U11rl força c.ontra eles. Porém esses banáeirantes eram
infinitattr?;ttte mais fortes que os jesuítas com toáos os áulios e
possuíam um verdadeiro poáerio militar, porquanto "somente
o paulista !Manuel Preto, IJTatuÍe pmufor tÍe 9entio possue
cerca tÍe 1000 úulios freáieiros". p;t citapio é de Oliveira
· 'Viana). 'E por isso fan+aram-se c.ontra as missões jesuíticas,
preanáo os áulios que as liabitavam. Jtno a ano - diz, João
!l{ibeiro - ex:pedições paulistas se oraaniz;afJam para
anúJ.uilação suassiua tfa série tÍe missões tfo Paraná; a primeira ameaçatla foi a. tÍe lnazrnapio, em 1628; ·nas
cercanias tÍesta e tfoutras eram captu.railos os áufios que
acaso saium fora tfas TelÍUf,Ões. "E a toflidta foi das mais
pinfiues, porquanto - diz ~ :Jkiuss em .MUS'11LJil.S
'1YE !JÚS'IÓ'.RJ.9L 'DO 'l3'.1(}{5IL - · só tÍe 1629 a 1631, foram
'IJe.tUÍilÍos pelos Paulistas, para o !l(.io tÍe janeiro e para o
?{prte cerca tle (j() mil áufios, tiraáos tÍe <juairá."

'Tornanáo-se
assim
poderosos
c.ottrrciantes,
)'rotluzináo, então - c.o11V afirma Le11Vs áe 'lJrito - em
faraa escala os mantimentos da terra, os jesuítas vieram
acirrar o ótlio tÍo colono com a sua ritJueza. 1Jizia-se que
totlo o intere.sse tfos patfres pelos ináíaenas não passaw tÍe
um.zelo farisa.ü:o, para ~r atrai-los e eqforá-los."

.9Lntônio 1(.p.poso, 'b mais brafJO dos prmtfores tfe ínáio'; arroja-se c.ontra as missões tfe La <juaira, fevanáo c.onsigo a poderosa força c.onstitufría áe milpaulistas e tlois mil
6ufios. 'E tÍe fá voltaram com uma infinúlade de ínJÍios escravos, também preaáos em San Miguel, Jesus Maria, San Pa.bfo,
San :Jrancisc.o Xavier, ~ quantas lia'Via pelo vafk tfo
Paraná".

Por este 11Vtivo, os bantÍeirante5 se revoltaram, pois
sentiram afalta tÍo úulio para esc;avizar, enquanto as missões
estavam cheias tÍefes, 'bos quais - diz, João !l{ibeiro - com
umsimpfes aceno tle força. potleria coaaiT ao tra6affro, senão

Os padres petÍiramjustiça ao governo da cofônia, mas
nada C.01tSt1JUiram. 'Então áirigiram-se a :Felipe I'V, rei. áe
'Espanfta, e ao Papa 'Urbano 'VIII. :Joràm bem sucditlos,
porquanto, 'bs áois soberanos renorJaram e rt!llilJoraram as
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leis e fJufas já .tÍalÍas contra a e.scra'llizaç.ão los itulfamas".
O Papa 'Urbano 'VIII declarou que~seria ~comu"!JIUÍO quem
escravizasse ou venáesse áuíios.

foram-se apagatufo as 'IJeÍeiáalÍes tfa revolução separatista e
aazbaram tolos aclamando 'lJ. João J'J/."

povo áo 1{io tfe Janeiro, porém, se opôs à sua
eJ(etução e, apesar tfa prote.ção tfo gO'llenUUÍor, desistiram tfe
quaisquer pretensões conferiJlas pelas oráens pontifíc.ia.s, se
comprometendo aitula a não se m'IJO[ver senão com os
úulios alileaáos."

se áejenáeram lieroicamente IÍos bandeirantes, obtendo uma
esmagadora vitória, o que vem provar o seu grande poáerio
militar.
·

'O

'Em São Paulo, quantfo foi lüía em público a fJula áe
'Urba~ 'VIII, a populaçà.o se levantou e arrancou da resüíên-

cia os padres para ~ufsá-fos da terra. 'Lsse.s tfe.sentená~
tosforam conciliados pelogovenuufor do !J{io de Janeiro.

'J(aquefa 0CQSÍÕ0I '.Portugal levantara-se IÍO jugo espanliol 'Era o esforço sobre../iumano áo Portugal para aparecer
entre asgranáes nações europeias. '.Portugal sufoauío f incanlÍo
os pés em anseio áe vüía. :Mas o pouco ar que conseguiu respirar apenas o de~ou C01ffJ uma na.ç.ão tísica, restos de um país
que outrora fora a maior potência UÍtTattrlrina. 'lJe então por
áiante, Portugal vai viver áo lieroís1ffJ que revelou na época
áos descobrinl!ntos, querenáo fazer da glória passada glória
presente.
Yfqui no 'Brasil, ';arece que pen.saram, nessa crise, em
se tornar àulepentfmte e em constituir um reino (antes e tfe
fato, uma república aristocrática), pelo que escoUíe.ram um
rei em JitmatÍor 'Bumo, Úl'l!TalÍor rico e estimado, tfe origem
espanfwfa, aparenttuío com as famílias importantes tfa
terra e que 9ozava tfe qtensa popuúlrilfaáe. Os povos, com
granlfe afarilfo, aclamaram-no. 'Ele não ousou porém,
aceitar a coroa que Uie. oferec:iam. Com obstinalÍa recusa,
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'Em 1641, os paires, à frente IÍos aúfemfos IÍe 9tlboré.,

1\'Jr essa época, o sistema IÍe administração usaáo no
Maranlião, a cargo áe funcionários áa Coroa, se manifestava
um sistema faffw, porque os administradores continuaram a
usar, em relação aos ínlÍ'ios, os 11f!S1ffJS ~oáos áos colonos,
maftratanáo-os tanto, que finalmente ve'io o alvará áe 10 áe
~ro áe 1647: "setuÍo liures os úulios, como fora
áedaralÍo pelas leis áe Portugal e pelos Su11t1110s Pontífices,
não liourJessem mais alÍministratfores e alÍministratfos." 'Era·
que o govenuufor lia.via reconliecüío a inefic.iência áesse sistema, porquanto ~~ ÍJmJe.S tfia.s tÍe serviço ou morrião IÍe
fon! e tÍe eJC.tesSO tÍe trafiaflio, ou f"IJião pela terra a
tÍmtro, otuÍe a poucasjonuulas, perecüio."
Jto !J{io áe Janeiro cftegaram uns representantes áe São

Paulo, a cujas ~ências ogovmuuíor teve áe sufimer-se. Os
paulistas se comprotTderam a obetfecer às ordens tÍe el-rei; no
entanto, ~iam a equfsão áos jesuítas e a eles entregue o
áireito de prear íntlios.
Mas osjesuítas, em 1643, conseguem um alvará que os
reintegram nos seus colégws e nas suas atiVüíalÍes. ~rém os
paulistas não obedeceram às ordens tÍe el-rei 'E, sottr:nte áez
anos tfepois, em 1653, el-rei conseguiu que osjesuitas retornassem a São Paulo, sob proteção de paulistas influentes, mas,
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entretanto, sem poderem se envolver em quaisquer assuntos
referentes à liberdade e aos aliíea.11fmtos tÍos ítulios. Porém um
ano antes dessa data, em 1652, ficava por le.i proibiáa a escravilfão do áuíio e se proclamava sua liberdade. Os cofonos,
indignados, se refielam. Os governos do !Maranlião e do Pará
apelampara o rei, enviando procuradores a .Lisboa.
:Foi nesse estado tÍe confusão que em 1653 os jesuítas
se reintétJram em suas atividades e 'Vieira cliega ao !Maranlião,
onde. não liá "quem instrua, mas lia todos que escravizam".
Porém efe cliegava trazendo consigo um passado de f arm. 'Era
'b grantle prtflatlor que dekitava a corte com os primores (Íe
suas palavras". Por isso, no seu p~iro sermão, a igreja
estava repleta. 'E ele fança o seu grito de guerra contra a crueftlatfe tÍos cofonos: 'Tsse neero será teu e.scra'IJO e.sses poui:os
tlias que 'lliuer; e a tua alma será minlia escrava por totla
etemúlatle etUJuanto 'Deus for '/Jeus. 'Este é o contrato que
o tlemonio faz con'lJOsco/"

parte dos indígenas - e esta em sua maioria - estava ao
liufo dos portugueses, integrando os ~ércitos de Camarão. Isso
aconteceu porque na zona tias lutas contra os hofandeses o
escravo ÍIUÍiD fora sufistituúfo pefo escravo "'ti'º· 5'quela
· época, pois, o úuliD, na zona do litoral nordeste principalmente, não estava rebelado contra os portugueses, dado que ali
não mais era unicamente visto como escravo. 'E por isso os
vemos, ao fado dos portugueses, como integrántes das forças
de Camarão, lantantfo suas f redias contra o invasor.
!Mas - · já o disse - os ínáiDs não somente tomaram o
partido áos portugueses. !Muitos áeles aáeriram aos invasores.
'E corm prova áisso é que ocorreu, áepois áe e;rpufsos os fwfantfeses da 'Baliia, a rebelião áos áuíiDs da serra de Capafwba,
que :Jrei 'Jlicente do Salvador registra em sua 9l!S'1Ó'.JU.5t 'DO
'lJ'.l(Jt5I .L.

de tu.áo, devemos ressaftar que nas guerras holandesa.~ não houve, por parte áa gente áa terra, um completo
sentinrnto nativista, pois muitos áuíiDs, como nreros e portugueses, se cofocaram ao liufo tios invasores. 'Todavia, outra

úuliDs, "depois tle líaverem - conta :Jrei 'Vicente· - sustentaáo a briga tlous dias, mantÍaram perguntar a fJrtt1ório Lopes, cabo das TWssas comp0;nliias, que
vintía fora aquela. às suas terras, tlontfe nunca foram
brancos a fazer-Uie guerra, não Uies tentfo elks tlado causa
a eUa? O qual respondeu que não o li.aviam com eUa, sinão
etUJuanto eram fautores áe tlejetiSores tios potiguares, que
SI! haviam rebeUaáo contra o seu rei liaventfo prometúfo
flOSStlfagem, e SI! lía'lliam confeLeraáo com os hofantÍaes e
morto os portuguezes seus vizinlios contra as pazes que tinliam celebradas, e assim SI! tleseneanassem, que SI! não iria
se:m feriar catiuos ao 90fJeTIUllÍor, ou Uies custaria a vüfa ". 'E
os áufiDs se viram o6rigaáos a se entregarem. :foram escravizatfos, ~ o governa.áor, sem tomar nem um por si, cometeu
ao áese.,.araatlor João tle Souza Cardine.s que os repartisse
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'Est_as pafavras repercutiram profundamente entre os
cofonos. 'E; ''en.ver9onluuíos tlo crime, re.stituúam a liberdade
aos áulios'~
~ora estwfemos os ínlÍiDs em refação às

;tn.tes

'E,sses

pelas mullíeres e{Óticas, tão peculiar aos lusitanos. o liofandês, audacioso conquisttufor, não era 6om cof.onizatÍor.

pdos soúlaáos e outros tmratÍores, para que os seroissem em
pena tfe sua culpa e refieUiã.o, ma.s muitos se acoflieram a
sagrado tfas doutrinas tfos ptufres tfa Compannia., otufe. foram 6em acolJiilfos~ e em vez de escraviztufos pelos cof.onos, o
eram pelosjesuítas, recebiam a escra'llilfão jesuítica.
Ofato emfoco acontecera durante a prlm!ira invasão.

*

9{fz segunda, verific.a-se o período áur~ tÍo domínio liofantfês
no 'Bras"1 gr"fJlS à atuação marcante tÍo príncipe !Maurlc.io de

9{assau. O novo domínio liofaniês, no seu governo, teve, em
ver/tufe, assinalado período tÍe progresso. J'l 9{assau não escapou a catequese dos índios. 'E:UitÍentetmtte, ele soube conquistar a simpatia, não so~te dos fwfanieses, cottrJ tam6ém tÍe
muitos portugueses. .Afém de tudo, fizera justiça no seu governo. ?/ps criminosos - Via criminosos. ?/ps fio~ lionratÍos
- via lionrados, fossem portugueses ou liofanieses. .Afim
disso, vaf.orizantÍo sua administração, tro~e consigo uma
corte tfe renomatÍos artistas.

*

•

'É verdade que no seugoverno o progresso do 'Brasilfoi
enorme. 'É verdade que ele se revelou umgrande político. !Mas,

se a !Mauriciia foi f!tm granáe cúfade, não se deve atribuir o
~ito ao cof.ono liofantfês e, sim, a 9{assau. J'l prova disso é a
catástrofe dos liofantfeses após a ausência tÍe seu príncipe. Os
cof.onos 6atavos em quase naáa iiferetJfilvam dos cof.onos
portugueses: possuíam aquele ffr!SttrJ espírito tM'cantilista.
CottrJ os portugueses, eles - e{cetO no governo de 9{.assau, é
claro - de sua cofônia apenas queriam usufruir lucros. Cotm
os lusitanos, eram suga-sugas das riquezas adquirúfas. O liofaruíês, apesar dessas se1111fianças, revelava-se aúufa pior
cof.ono que o português, porquanto não possuía aquela queda
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ei fnlaioi. nai
fJmabemti e nai ·. minai

W'DOIS S'ÍX'llLOS de áráuas lutas, de penetração
pelo líinterfanlf 6rasikiro. 'Dois séc.ufos de tantos desetltJanos!
Sottnte nos fins áo skufo X'VI1, as 6romas tfo lendário se esgarram e a estrela tÍo ouro surge 6rilliaruío no
muruío tÍas realúfaJÍes. Mas para que isso ac.ontea.sse, foram
necessários o suor e o sacrifício áe tantos! ..$l nistória tfas banáeiras é uma liistória assim, dieia tfe lutas e sojritrf!ntos. Os
6antfeirantes iam em penosas caminliaáas pef.os sertões aJÍentro, sofrendo a a11Ellpl áos úuíios inimitJos e as vicissitutles
tfas longas caminliaáas, muitas" vezes até to~antfo tmrtos
por tfoença oufo11E.
'Esse tmvi1Mtto

que fo~ ao

tempo, tragéáia e
epopéia, teve sua fonte principal emSão Paufo e isso em conttEStm

sequência da sua situação geográfica - um lugar quase que
completamente isoúuío tÍo mundo. 'Tm primeiro luaar - diz
Yf.~ander Marcliant - o tratiSporte entre os portos tÍo
litoral e o planalto não era fácil; em Sl!IJUtuÍo, tola a "l!iã.o
estava muito ao sul e por COnst!fiUútte não era fácil a
comunicação com a 'Europa. · Os colonos tio su~ porta.nto,
encaminliaram-se para outro tmlÍo áe 'llÍIÍa, áesanáo os rios
tÍe seu planalto e abrintlo camittfro para o útterior tio
continente. "
O avanço tÍos colonos para o interior se realizou em

consequência da inf{uência que os pa.ulistas receberam de duas
forças características. 'Uma impufsionadqra e outra atrativa.
5t pritrEira, era a Serra tÍo :Mar empurrando-os para o interior,
porque difkultava-ffies a comunicatão com o litoral Jil segunda, eram os sertões. dia.mando os paulistas, porque flies
acenatµfo com duas prottrSSas: ·o O'l.11(0 (que era o ilÍeal dos
portugueses/e os i'J{.'lJIOS (ótimas presas para escraviztl{Jio).
'Eis porque os paulistas devassaram os nossos sertões. Jil princípio, as 6andeiras foram unicamente tfespovoaáoras,· pois
eram perseguidoras áos índios. 'Do sertão apenas desciam úuíios ~ravizatfos (muitas vezes até tri6os inteirast sem se preocuparem com/~ação no.interior. 'Pareciam cilÍatÍes andarillias.
Porém, nos fins do séc.ufo X'VII, os 6andeirantes descobriram o O'lM{O, e então se f~aram nas regiões centrais,
tomando-se cofonizatfores.
·
J.Ws índios muito se deve a gfória. dessa desco6erta,

porque:

6 -foram eles que compuseram, em grande maioria, as
bandeiras e as ttVnções. 'Basta citar que as tropas áe !l(fiposo
'Ia.vares, em 1629, se compunliam de 900 ma.11E{ucos e áois mil
úulios. 'E as que socorreram Pernambuco, em 1647, sob o comatUÍo de !ilntônio Pereira de !Jl.zevedo, contavam com 200
soúíatfos e dois milúuíios.
c -"o costume áe batuÍeirar é ÜUÍÍ/Jena."
d - as bandeiras penetraram, muitas ve.zes, pelos cami.nfios trapu{os pelos indígenas e, finalmente, sem úuíio não
liaveria bandeira.
'Descoóertas as minas - como já disse - as 6antfeiras de~ram de ser s,impfesmente ezyforaioras e áespovoatforas, para se tomarem colonizaáoras. Jil partir de então,
t:atfa passa4a tua era um camittfro aberto!

Cada pouso muáatlo, uma nova conquista!
..•.....•....••.•.••.....•.....•••.•••.........•..••.........•

'Ieu pé, cotm o áe um áeus, feeutulava o·deserto!"

'Então as cilÍalÍes surgiram milagrosamente, e de Portugal e do litoral o liomem emigrava para os sertões auríferos.
'Um no'lJO período se inkiava na fr.istória nacional. Co11f!tilVa a
ezyforação dos minérios. 'E novamente os colonos procuraram
a~Úio no braço indígena para tão penoso serviçD, porque sem
ele, "naáa se poáia Ç011sef1Uir".

-foram eles que, principalmente, atraíram os cofonos
para o interior.

'Um ')!rovelfor de minas - diz Co.ssiano !l{icardo em
~cm ~ o O'ES'l'E, - re.querentlo coisas para o
servipJ tle s.9tl., conta fJtle futulara um t:ntfe.nlio áe ferro e.
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qtu!., para tJtu!. o respectillo fa6rico não perecesse, seria preciso que se Die. f ornecesse.m mais áulios, afim tios oito
fornec.úlos pelo capitão tios marmemís. O 9e:ntio cfu!tJaáo,
acrescenta, áestinava-se ao 1Jenefíc.io áas minas e áos
metais".

'llmpouco mais aáiante continua Cassiano !l{icaráo:
'Clamam os fromens pobres áizendo IJtu!.1 para retmlia.r suas neassúlaáes, flies era preciso "muitas 'llaes
ptlÍir ao sr. 90'IJe:rlUllÍor1 4 áulios assim para fu:er mantimentos para comer como para irem tirar ouro para seu
re111!Jlio ".
Porém, o penoso trabaffro áas minas, o mau trato áo

português ao ítttfio ~ sempre a mesma incdmpreensão áos
colonos ao tempera11r1tt0 áos gentios!__; tuáo ·concorreu para
a fuga áos .ituíígenas áa vüfa nas minas, áa esc.ravilfão, áo
trabaffro na e(tração áo ouro. 'lJem veráatfe que 11tÍa feeisíação mineira - como áiz 5Uílio 'Vivacqua em ;.t ?{O'V;.t
POLÍ'llot 'lJO S'll'lJ-SOLO - surairam rebmtos embrionários tlo áá"t.ito social moderno· na incipiente reeufamentação tio tra6allio OSSl!fiUTanlÍo tratamento especial ao úulio
emp"IJatÍo na Íll'llra ".
Mas, ape.sar áo que a frtlislação mindra assegurava
aos ituíígenas, eles, toáavia,· não estavam liures áa gan4ncia
áos portuguese.s, áo trata11r1tt0 inumano que flies áispensavam
os cofonos. !lbr causa áesse trata11Etlto, áa situação liumi.Oiante em que flies queria colocar o cofono, e por causa aináa
. áa aspereza áo trabaffro na ~opio áo ouro, 'bs áuíios não
queriam ir às minasj quantlo iam, não cumpriam o termo tÍa
obri/Jação tfo al"IJ"d e com as paaas na mão se tomariam
para a alikia titb(anlÍo os moriulores nas minas, com os
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mantimentos pertiúlos". Portanto, o trabaffw áo ináígena nas
reewes áo ouro se. proassava tfe áois modos: esc.ravúlão e esc:.ambo.
;.t áufofe áo ituíígena, princ.ipalmente, bem como a insubmissão do gentio à fwmilliaçã.o que os portugueses ffte áesejavam impor concorreram para que o trabalho áos ituíígenas
nas minas áesinteressasse aos portugueses. 'Em consequência, o
ítttfio é substituído pelo 1U!f!TO· 9{p. veráaáe, era uma mulÍança
proveitosa, porque, enquanto os fruíios ViViam na iiíaáe da ·
peifra - os tu!fi'OS já eram mineraáores em suas terras áe origem. 'F, com eles, "in.trotiuziram-se o empTtfiO tle afjJuns
instrumentos toscos, como a cliamaáa bat&, orifiinária tia
!África, e que aüula .fwje é 'llista no inUrior áo '.Estatlo tie
!Minas, lía{J;fnr;n,te manqaáa pelos fwtlr:ns que 'llillem tia
qtração tle ptJJ.uma parcela tie ouro mineral". ~ citação é
áe Yifonso Jítrinos áe Melo 7'ranco). 'Essa tttUJÍança áe trafiaffuuíores tias minas processou-se pouco tempo áepois áa áescobetta áas regiões auriferas. 'Basta áizer que os negros africaMs, 'tm 1749 - St!fiU1Ulo afirma 5Uílio 'Vivacqua - atinJliam nas Minas, cerca. tÍe 40.000, isto é, qcdiam a
popufação 6ranaz".
Como se poáe ver, a liistória áa áescoberta áas minas
é, principalmente, áos itµ{ígenas. Porém, a áa eqforapio tios
tninérúM é mais áo 1U!f!TO· ·

*

*
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Wt t1'E!A{ ~MYE que 'Ilieira obtiVera grantfe
suasso com o seu prlnaro sermão. Porém, fogo c.ompre.endeu
que sua vitória era efê11f!1'4, .e ~m potfer tlestruiT a escra'lli.lão tentou liu.ma.nizá-fa ~ o que os jesuítas lia.via.m liabilmente feito nas suas reáuções. Com efeito, os acontecbmttos
evofuíram, 'titi que. tomaram proporções tle colisões mm os
ptufres e os esall'flistas". 'Então 'Ilieira foi à Corte, e áe el-re.i
obteue, não sottrnte a nomeação áe J4.1UÍré 'JliJía{ áe ?[qpeuos
para o az'll" tÍe fi"'l'D1"UÚ'' tÍo 9rfaranhão, 11US ta,.ém a fd
tk 1655 "que fa'llOreda a sua. prop"IJatuÍa, e mtTefJafltl a
'llidm a tlirt.çio tia reforma. que neffa se continha".~
com esse novo acontecim!nto, ele C011rfOU a sua ação juntattrnte com o90'lJenUUfor. 'E continuou cliamantfo os ituíigenas
para as suas ~uções, afastando-()s áos cofonos. O pO'llO áo

:Maranlião no'lla1trnte re:voltou-se., agora 1UJ atUJ áe 1661, e
ezyufsou alfiun.s patfres, na frente áos quais estava 'Vieira. O
princ.ipal motivo para a ezyulsão áos jesuítas foi porque áiz João 1{iÍJeiro - 'Um Tm"IJe vüuío ie Lis6oa, tÚ má fé
tonwu pública.s afeumas cartas partic.ulare.s tfe 'Vieira, onlÍe
g, pinta'lla. com cores tu!fiTOS mas qatas as ttásérüzs tmrai.s
ia cofônia'~
'létufo subiáo em Portugal umgrupo contrário aos jesuítas, essa rebelião causou granáes transtornos, pois foi fanç.at[a a provisão áe 12 áe sete~ro áe 1663, que entreeava a
catequese. áos indígenas a toáos os paáres, para que toáos
fossem 'b6reiros lo Senlior". Porém, em resposta a esta, vem a
Lei áe 12 áe outubro áe 1680, que restituía aos jesuítas o seu
poáer sobre os ÍIUÍios.
O que mais veio áespertar a antipatia áo povo áo Maranfuio foi a criação áa Companhia áe Cottircio, em 1662, a
qual tinlia o tmnopólio do g.{aranlião e áo qrão Pará, durante
vinte atUJs, tmnopólio tÍe importaçã~ e eJ(]IÍOração ie tuáo
quanto entrasse ou saísse ia cofônia - diz Letms 'Brito inclusive e.sc,ravos africanos". A Companhia áe Conmio
tambémficou o áireito áe áescer ÍIUÍios até cem casais para seu
servif,o, porém ficava com a obrigapio áe importarem para o
referiáo 'Estaáo, áurante o seu perioáo áe tmnopólio, o
"número áe áez mil neeros, a razão áe quinlientos por ano,
se tantosforam necessários para asf azetUÍas e lavouras áos
tmradore.s. 'Era o monopólio! Logo a Companhia de Con.trcio
começou afazer as suas ezyforações.

tentfo à frente ~man. Obtenáo a vitória, ~inguiram a
Companhia de Co~cio e e;cpufsaram os je.suítas. ~man
realizara os seus desejos e o dos colotUJs: ·~ luas coisas tfevetms por termo - aos je.suítas e ao .tmnopó[io, a fim tÍe que
tenfiatms as mi.os [tores quanto ao comércio e quanto aos
L.f•
"
UUJIOS.

:Mas, com o tempo, o ânimo dos cofonos foi se arrefecenáo, e ~man Viu-se. abantÍonaáo. <jottr!S !Freire assume o
poder do :Maranliã.o sem encontrar a mínima resistência e
manda enforcar ~man, o cfufe tÍa re:volta.
~man, porém, - diz Lerms 'Brito - 'bnte.s que
tmrre.sse, 'IJÜl, incriuel contradição tÍa justipl liumana, ljome.s ~reire tÍe !AntÍratÍe. a6o[ir o e.statu:01 motivo pelo qual se

liavia uráiáo e ie.stlenfuulo a mJO[uçãol

J4.cli.avam-se, portanto, oficialttrnte justifiauíos os
tmti!llos áo fevante, mas fevavam-se à forca os fwmens que ·
se eJ(]luseTampela causa tÍo povo!"
~man fora

derrotado. :Mas, em parte, seu motim
vencera: fora abo[iáo o estanco, mas voltaram os jesuítas. 'E os
frufios por eles nova~te retomaram a se.r dirigiáos 1UJ atUJ de
1686, porforça da carta réfiia áe 21 de setembro.

'Os pre.ços los gêneros ie importação foram qor6itantemente elevados - diz, Lemos 'Brito - e tÍiminuúfos
para os tÍe eqortação ·~ Por isso os coÍOtUJs se íerJa.ntaram,

9{p sul, os paulistas continuavam suas incursões nos
afáeamentos dos je.suítas. •ri;m 1665 um certo !Favila conta João 'Domas !Fillio - ilicentÍiou em <juayra oitocentas mafocas, matou mais tÍe mil úulios e troiq_e um rebarúio
tÍe quatrocentos e.scravos. Os 6antfeirante.s tle PiratininlJa
anuluziram em potu:0s anos aos ~s tÍe São Paulo
arca tfe quinze mil catirJos, e só !Manoel '.Preto possuia mil
em sua f azenia ·~
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'&a a luta tÍo cofono e.scravizador contra o jesuíta
também escrawador. 'Tanto assim q~, em 1741, gO'lJemando
em no~ ríe '.Bendic.to XI'll, o cardeal Passionei e;rpetfiu 'b
6reve 1na1Ensa Pastorum Principis aos 6ispos tio 'lJra.s~
corulenatulo a brutalização tio fwnEm pelo /wmt;m, mais
grave aimía quatulo esse lwmem era saanfote tle cliristo.
?tias a !ifntrica estava muito distante para que o .sentido
destas palavras fosse entenJÍÜÍo"- áiz. João 'Domas !fil/io.
QµanlÍo os jesuítas retomaram a São Paulo, em 1653,
- cottrJ já áito - não deviam se envolver com os assuntos áe
liberdade e aliíea11r!ttto áe ínáios. :Muito além áessa áata, em
167*" cottrJ corresse um boato sttJUndo o qual os padres liaviam COnst'fJUÍIÍo uma nova lei protetora áos ínáios, o povo
agío~u-se. na porta áo colégio, ameaçador. Por isso, os
padres resolveram abandonar São Paufo. ~ câmara e o povo
- áiz !f.'I.'lJ. - convencüfos áo bem que eles reafiza'lltlm,
confessaram a injustipl dos aaravos que Oie lia'lliam feito,
áirigiram-Oies uma súplica para que não partissem {1684) e
tlSSefJU'aram-llie. que estavam prontos para tfefen4er contra
quafiJuer insulto. "
J'tcontecúnento mais grave ocorre em 1750: um trataáo tU!fiOCÜUÍo entre 'Espanlia e Portugal áetei 11tinava q~ a
Cofônia áo Sacramento, o 'Território áas Missões, onde estava
foca{iz.atfo os Sete !lbvos tÍas Missões, ficasse cottrJ áominio
espanlioí. Qpanáo a comissão áos áois países foi procelÍer a
demarcação, Viu-se impossi6ilitada de fazê-lo, em virtutk de a
principio os paáres Uie, 1U!fiarem até -ralittr!,nto e f ina.lrtrnte,
instigados por esses ~rm padres, levantaram-se. com os ínáios de anm em punlio, resistimío tenaz11r!ttte. 'Os úulios já
teriam real~ado a mudanpz se os padres serianate o
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quisesson". 9tlas os padres não liaveriam de querer isto, quando este Sete !Ebvos das !Missões era na veníatfe um estalÍo
teoaático, onáe os íntlios tra6afliavam para enclier de. riquezas .
os cofres da Companliia de jesus.
'!lbr este te_mpo - áiz. João 'Domas 1'ilJío - estaw
qifado em.Lisboa, para faair à perseeui#o que Oie mofliam
os ptufrt.S ia Companliia, o PartlD&Se Paulo Sil'lltl ?(pnu,
por mais ie quãu;e anos wn.tra os jesuítas tlen.unciou,
Tt!IJueteU, tfecfamou. 'Em inúmeras representações suas, áe.saperafiiJla na seaetaria ik esttulo, esvurmou os afiusos e
sofismas tia Companliia, apontou& as ieso6tJliêM.ias, qpro6ou-IM a ganância, compauliou as acusações que ie
toda parte clunliam contra ella."
'Em 1755, o rei de Portugal baq,ou um alvará, onde

provitlenciava a respeito do problema áa miscigenação, nos
st1f!Uintes to rms:
'Sou servülo declarar que os meus vassalos tleste
!l{.eljnD, e da !America, não fü:ão com infamia af8uma, antes
se farão tl;pws de minlia real atenção, e que nas terras, em
que se estabefecerem serão preferülos pa~a aqueffrs Í"IJares,
e ocuptlfÕes, que couberem na artufuação tle suas pessoas, e
que sas filfws e tÍesatUÍente.s serão líabeis e capases ie
quafi[uer empTtfio, fwnra ou tlifinúltule, sem qu necessitem
de dispor.são a(!Juma, em ra.eão destas alia"fJIS, em que serão ta~em compreliauíilías, as que se adiarem já feitas
antes tlesta minlia declarfl#o. 'E outrossim profr.ÚJo que os
ditos meus vassalos casados com úulias, ou seus iescetu{mtes sejão tratados com o nome de cafioáos, ou outro
semefliante, que possa ser injurioso."
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'Esta foi Uttrl 11f!/Íi1Ía tÍe importância tottrllÍa pelo rei
tÍe Porttlfial, porquanto, pro11UlJelllÍo a incorporação áo âuíígena no cautfal áo povoa111!nt:O, evitava qualquer guerra de.

raça.
'Em 6 tÍe junfto tÍe 1755, Po1fiJal decreta, 'ti completa

libertltuk áos áulios, retJUfamen.ta4a pelo alwrá tfo tfia sefiUinte., 'JUI! a6olia o potkr te.mpora{ los ptulre,s tfe qualiJuer
onlem reliJJiosa so6re os inlÍÍ/Jenas, üu:ompatiod - como
tlizia, com as obri/Jllf.Õts tfo saartfócio, e altamente
contrário à ÍJoa onlem. e tulministrapio tfa justipi."
Porém um ano após estes alvarás, tai nas mãos áe
Po1fiJa[ os papéis tÍe Paulo áa Silva ?{pnes. 'E o ministro portuguis os publicou sob o título áe '1!.E.9(7(!'1JILI'D54.'D'ES. Os
jesuítas, como tÍecreto tÍe 6tÍejunftotÍe1755, não se abafaram
áe suas retf~es. Po1fiJal então consegue tÍe 'lJaneJÍicto XJ'J) a
bula áe lo. áe abril tÍe 1758, "fUI! autorit;a'lltl o cartleal
SaÍIÍanlia, patriarca tfe LisÍJoa, a reformar a Companliia lo
1/J!,ino e seus tfominios". O caníealSaftíanlia encontrou tanta
irregulariáaie na Companhia que áete1ntâwu a proibição áe
continuarem os padres nas suas transações cotm'tiais, como
ta11iJémsúspetUfeu-lhe.s ias oníens áe confe.ssa.r e prttJar. Mas,
sominb! em 1759 os jesuítas, pela lei áe 3. tÍe setetrbro, foram
rproscritos, tksnacionalistulos e t!JíPUÍSOS lo reino e seus
lominios". !Ma.is tartfe era l!;(tinta a Companfiia áe Jesus em
tolo o 111U1UÍo católico.
'Estavam assim abolüfas a esaafJÚÍão
Co"f'anliia tfe Jesus.

*
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tÍo áufio

ea

WJ't !JÚS'IÓ'.Rj!A áo colono português no 'lJrasií co~'

precisamente, com a vüuía áos p~iros áonatários.
?Jas, para estuáá-fo na súa função colonizadora, necessário se
torna que o olhe.mos por dois pristtrlS distintos: o polítú:oeconômico e o racial 'É, pr~iso que assim o estutferms para
não cairims no erro coffEtUío por muitos liistoriaá()res: ou
elogiá-lo ~cessivamente como se fósse deus, ou destruí-lo
esttrllJalÍoramente como se fosse o próprio diabo.
'Estutfemo-fo pelo

P'l(JS9.ét POLÍ'11CO-'ECO'J(.Ô'MICO
O que macufou a cofonização portuguesa

no 'Brasilfoi
o sistema usado pefos cofonos em seu refacionatff!nto com o
iNfígena - crue~ afastaáo dos princ:ípios liumanitários. O
português via nos úulígenas a·nimais de carga, que só podiam
servir para o trabaffw escravo. 9{f.m uma só vez penetrou na
alma tfo gentio - alma generosa para os amigos e rebelde.
para os .inimigos ou e:zyforatfores. O português consiáerou o
iNfígena um ser inferior, um anima[- e o indígena, af.ém tÍe
áescorifiatlo, era brioso. O resultaáo áo entreclíoque áe culturas foram as guerras que os gentios fevaram aos cofonos guerras que foram a causa tio fracasso tio sistema das capita-

.

nias.
'Í. certo que o rei tfe Portugal tentava promover a
apr~imação

amigável áo úuíio ao cofono, no que não era
corresponáiáo pelo português aqui cfieoaáo. Se o rei áe Portugal procurava ver no gentio um aliado - o cof.ono via um
ótimo braço para as suas lavouras, via um escravo. Por isso os
colonos lánçaram-se a prear os gentios - o que veio resultar
em sangue e sacrifíc.io. Jllpesar áisso, a(!luns úufígenas se aliaram aos portugueses - e estes foram, na verdaáe, os tfejensores da terra contra os piratas.
Qµa.náo os pri11Eiros portugueses aqui cfieoaram em
1500, sua primeira atitude foi a revelação áe seu espírito impregnado áe a~ições. !Haveria. ouro na terra? - esta foi sua

pritrr!ira imfagação, a qual durante mais áe séc.ufo e ttEio, teve
resposta tu!fiativa.
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'Du.rante toáo o perioáo em que sua pergunta recebia
essa resposta, ele se estabeleceu numa socieáatfe com base
econômica na agrir.ultura, não porque seu espírito ndlior se
atfaptasse à ativiáaáe roral mas por necessiáatfes emergentes
das c.iTc.unstânc.ias. 'Em p~iTo lUIJar, para organir.ação tfa.
defesa áa terra. 'Em setfU1UÍO, para possibilitar a procura do
ouro. O cofono português, aqui no 'Brasil, fora agrir.ultor simplesmente a passa cliuva.
'Esta foi sua atitutle áurante o p~ sét.ufo. 9{p se-

gu1UÍo, ele C01fr.Çll as suas inc.ursõ~ pelo interior, vascuOia1UÍo
o 'Brasil em todos os sentitfos, SUÍ:norte, norte.-suf, f.este.-oeste,
na 6usca do precioso ttnal Já se faúzva na ~istência tÍe ouro
na terra do 'lJrasií, aitula que fentfa.riamente. Somente no fim
tÍo sl.cufo X'VIII os seus sonlios se tomam realidade. Xntão aí C011f!l:ll o seu granáe erro - os colonos tio íitora[ emigram
quase em massa para as minas áo interior, abanáonanáo a lavoura. 'Daí em áiante sua única preocupação foi o ouro. !ltlra
a economia tÍo '.Brasil tal fato foi catastrófico, porquanto o
precioso metal, quase em sua totaíiáaáe, era tfesvimío para
.Lis6oa, para sua Corte., que sempre fôra voraz sa"llu.e-s"Ba
las nossas riqUJ!Zas. ConseiJ.uente11f!ttte, o 'Brasil não ficava
com U11rl economia própria, .{uratfoura. -

ODiatlo pelo prisma pofític.o-econômico o português
reuelava-se péssúm colono, o que veio causar o eterno marcar
passo tio 'Brasil na ~foração tÍe suas riquaas. 'Tanto assim
que so111mte tfe a'Wuns anos passados para ai é que o fJJrasú
intlustrializanáo. 'Um século áe atraso!

vemse

9'as, se otnado pelo prisma pofítico-econômito o portuj/Uis era um mau cofonizatfor, pelo
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P'JUS~ ~CIJtL

era um los ~res povoaáores.
longo contato com o serraatUJ - diz fjilierto
!freire - tfeq,ara ülealizatla entre os portugueses a fi/Jrml
da 'ttl1ura encantada~ tipo tlelic.ioso tfe mulJier morena e tÚ
offws pretos, en'llOfta em um misticismo ~{- se"f're tk
encanuufo, sempre penteanáo os cafiefos ou 6anlianáo-51!
nos rios ou nas ÓJJU"S tlas fontes mal-assombradas - que
os cofonizatlores vieram encontrar paTUÜÍo, quase Pl
entre as áulias nuas e de cabelos soltos áo !Brasil."
'O

!foi essa maneira de perpetua.r-se "noutros pD'UOs~ sem
qdusifJúÍalÍe tfe TllfJl ~m qdusiVüla4e áe cultura que fez
tÍo poTtuf!Uês - eorm diz Manoel 'lloefim - ,, mais
liumano áos cofonizaáores, porque foi o que mais ~ou~
1Jrasil, quanlo o português cfirlJou, tfeq_ou tÍe
ser português para se tornar caraíba, que, na ÍÍll/JUO tia gente
vert1l!Ílul tÍa ~mica si[Jnifica um ser dirlino. !lbr isso, as muflieres indias, com a alma de ttnina inlJênua, d~áram-se
apa~onar pelo peros, e por qualquer 6ugiganga a eles se entregavam, de rmdo fácil. 'Desse cruza11rnt0 de ináias com portugueses - caraíbas -surgiu o mamueo.
~ui no

'Essa faciíüíale tÍe se perder no seio de outros pO'lJOs e

essa ausência eompfeta tÍo puritanisrm ingfis na alttu tÍo português tiveram assinaúula importância na formação social tÍo
'Brasil. O te"f'era111mto tÍo colono português afastou tÍo país
as odiosasguerras tÍe raça que tanto ensanguentaram a ~n.tri
ca tÍo 'X!Jrte.. ~í está a maior virtuJle tÍo rofono lusitano.

*

*

*
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jeiufta no lJNiU

m'ES'l'll'D!M{ o J'ES'UÍ'Ot é um pro6fema deveras .
difíc.il, por tratar-se de assunto onJÍe mais nitidattate se tem
mJeÚllÍo o espírito de parc.ialüíale de liistorilufores. 'Uns, neles
so11rnte 'llêm defeitos. Outros, ~dusiva111mte virtutfes. ~ra
que não inc.iáatms no mesmo erro, tfe:ve.mos offtar ojesuíta por
outros dois p~mas áisiintos: o ref;Jioso e o politit:otJ:Onômieo. 'l:Jtfoquetms os irmãos de Loiofa pelo
P'llJS~ !ll$.LI fj1050

Já vitms que a ação dos jesuítas no 'Brasil se diuüíiu
em dois nítiáos period(Js: o periotlo tÚ .Jtnáúeta e o periotfo
tÚ 'Vieira.
'X9 prinriro dos ~ionatÍos períodos é onJÍe se revela
o espírito cristão dos jesuítas, a sua abtlelJaç.ã/J na catequese

,.

e jtiufta no ~miil
áos imfígenas. 'J{f.sse perioáo - apesar áe eles para aqui terem
ViNÍo por ·uma necessidaáe econômic.a - os jesuítas foram
cobertos áe virtuáes. Qpanáo eles aqui cfutlaram e viram o
aspeto áos gentios, se. úufagaram cotm proce.áer a ~o áa
catequese. Jt resposta encontraram no cuíumim, a quem arrancavam "tJertÍe à 'llilla sel'lla/Jent; com tlmte apenas tle leite
para mortfer a mão intrusa tfo ciuilir,aáor; abula áulejinúlo
áa mora( e VOfJO nas tetulências.('É áe (jiífierto !Freire a citapio).

Ose.u processo consistiu, pois - cotm aáufa áiz o autor áe 0{5~ (j~ 'E s~ - 'ho fillio etlucar
ao pai; no menino servú' de. qempfo ao lio11Em; na crianpz
trazer ao caminlio lo Se.nlior e áos europeus a gente
arantfe".
Os ~oáos que eles usaram para fazer a apr(){ima;ão
áo culumim às suas missões os re:uelaram profundos psiaíf.ogos.
'Jleruío que o culumim era áulispensávelpara a catequese tÍos
áulios, procuraram áesuetufar áe que gostava e atauíeram aos
seus áesejos. 'bcreveram os autos que "!J"1'Í4"lm a a[,,.,, ingênua tÍo imfígena. 'Tornaram as procissões em coníões áe carnaval Os úulios acompanlíavam o cortejo com suas áaflttlS
selvagens e os seus cantos livres. Muitos áeles até pensando
mais no seu 'Tupã tÍo que no áeus áos aóaré.s.
'J{f.sse perlotfo tk ~' os áuíios cristianizados
eram tratados liu.manamente. Porém os ·que não acmlita'lJam
nas conm-sas áos aóaré.s, os que temiam as pragas e osfeitiços
áos pagés, os que continuavam manifesta~te alÍoranlÍo
'Tupã, encontra'()Qm tUJs jesuítas '()eTtÍaáeiros inimigos. 'J{f.sse
perlotlo tk ~ os jesuítas praticaram um peta.áo:
escravizaram alfiuns áuíios. 'Em toáo mwuío ~istia a intof.e-

rância religiosa. O seu úuliferentisrm pela sorte dos pagãos e a
escravização de úuíios decorreram da intof.erância religiosaSe
o crittr! foi da época, isso não veio desvirtuar integraf~te a
ação dos jesuítas.
9'{g perioáo áe 'Jlieira - também já VÍ111JS no presente
estudo - os jesuítas de-4,aram de agir corm religiosos e, áominados pefa ambição, f~eram de se.us meninos, escravos. 'E
com o suor áesses imfígenas por eles escrav~aáos, os abarés
constroúamgranáes riquezas para a Companliia áe Jesus, que
assim áe~ou áe ser Companliia refiaiosa para se. converter em
Companliia Comercial

'De:Verms estuáar ojesuíta 1W 'Brasil pelo prisma poíítico-aonômü:o no perioáo de. '1lie:ira, ináaganáo a respeito de
sua infíuênc.ia direta na ecoTWmia do país.
C.om essa transformação de religiosos para tU!fiOCiantes,
os jesuítas se est:abekceram em uma sociedade estru.turaáa com
base econômica na agricultura. Suas missões áeq_aram de ser
centros rtliJJiosos para se. to,marem centros tfe. w_ttr:rcw e
~ultura. ;;tí líá uma granáe proáução na "lf"Cultura e
nu~oso gaáo.
'56 no Pará - á~ Letms de 'Brito - possuiam
no'()e fazentfas rurais. ?(p 9tlaranliã.o, ~ Oflrlcolas e seis
tfe criação tfe gado. '1Jtfas tira'lJam açúcar, "IJ"'lrtlente., farinlia, cacau e a(!Jotfão." Os se.us engenlios eram eneenfiostmáefo. ~ra tmbil~ação tíe. talserzJiçD e áe tal cultura neces-
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sário se. tornava um trabaffw intenso e amtrofaáo. 'E isso fogo
os jesu'ÍtaS encontraram nos seus meninos. 1bra adquirir um
grantfe nÚTmlJ áe escravos, áesvia.ra.m, liabilmxe., a atenção
áo fa.vraior áo litoralpara o escravo tu!fl'º' e clia.mram esses
úuíios para as suas reáut-õ_es. Os gentios eram submetitlos à
estra'llÜÍão jesuitica. e passa.vam a trabalhar na construção da
riqueza áos abarés. 'Era tJio ararufe a a~ição los áiscipulos
tÍe Loiola., que até pfa.tU!jaram a funáação lo Qp.into 1mpério
áo Muntfo, oruíe qistiria. umgoverno teocrático.

~ fnbio na

e1Jolufiio
bo ~º"º laniileko

Mas os cofonos não 'Viram com bons offws o progresso
fa.vouras áos padres, e por isso atacara.m suas missões,
dentre as quais a(!lumas áefenderam-se tão lieroicamente das
incursões paulistas, que causaram surpresa ao mutufo. Porém
veio 'l'o,.af·eos equfsou. !Assimfitulava aitléia los jesuítas
tÍe fundarem o Qpinto 1mpério, cotm ta,.ém acabava aquela
. po(ftica áe seerreação áos áufios em missões, não perntititUÍo
que aí Se fafasse outra lingua senão o guarani. 'Essa p~lítica
consistia em isoía.r o gentio los colonos para. estes não terem
conliecinr:nto lo poáerio áas missões jesuíticas. Outra faffra
los jesuítasfoi não ta-em promo'llÚÍo o cafúamento lo itulf!ena, o que flie tiraria tla triste. situaç.ão tk escravo, e 'mia o
primeb'O passo para inanporá-fos-tÍiz João 'Domas ~iífw
- úfinitiua e ptuifit:ammte.1 no seio tio cristianismo. J.tn.tes pdo contrário. Já vimos como eles os Sl!fi"IJªWm nas
suas mi~ a ponto tfe proi/Jir-Uies a apmufir,"IJe.m tfe
outra ~ín/Jua fue não Jo~ o paro.ni pouaJ ou natla
aassívi!l no .con.tato com o resto tia Cofônia."
tÍas

*
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WJit ~!M'El!l(pt Jit'lI'l'U'lYE dos úufios diante do
português foi umgesto de espanto. 'E o consideraram deuses caraibas. Logo se. misturaram com a gente branca recém-diegaia - os fwttrnS, as mullieres e as crianças - tuJÍo numa
alegria infantil, dan+ando suas dattpJS se.fvagens. 'Este foi o
prim!iro gesto do áuíio naquela rmnlui cheia de luz lo ano tÍe
1500.

Mas áepois, quatufo o português se estabeleceu áefini~
tilJamente no 'Brasil cotm colono, o úulio tnUIÍou o ritmo áe
suas tÍattpJS. 'Em vez tÍe ser uma danpi se.fvagem, acompan/iando o ritmo dos maracás e dos cantos livres, viram-se a
tfan+ar uma danpi tmeabra, ritmada pefo estafa.r dos açoites
nas suas costas e pelos gritos áos feitores. 'Esta foi a sua se.gunda atituáe.

..

f4pós essa dança macabra, os úuíios se revoltamm, e
dançaram suas danças tÍe guerra, e cantaram seus cantos de
guerra. 1'oi quando destruíram as capitanias liemlitárias,
incenáiaram vilas e mataram cofonos.
9{p séc.ulo X'VII C011f?f:a a quarta atitude do gentio. t
afuga pelos sertões a dentroi é a sua procura de refúgio contra
os portugueses no seio de sua mãefforesta. 'E daí em diante é

somente esta a dan+a do gentio ... 'lbrque as suas terras foram
conquistadas pelos intnJsos invasores fugiram para os sertões:
úuíias, culumins e áulios.

Jit cunfui., não resta dúViJÍa, desempenliou papel tÍe des-

taque na liistória social do 'llrasil. QpatUÍo, pela. primeira vez,
ela viu os porttlf!UeSts -já o disse - os cliamaram de caraibas e nuas se roçaram entre eks, desenliando na 1trnte tio portutJui.s uma nova moura encantada, 'bpenas - como tÍiz <jilberto J'reire em 0\5Jit <j~ 'E S~ - 11e1WS
arisca: por quaÍÍJ.uer bugiganga ou caco tle espeflío estavam se
entTtfJatUÍo, de pernas abertas, aos caraíbas aufosos tÍe muffier•~ 'Durante totfo o períotfo tÍe contato com os porttlf!UeSts,
assim proalÍeram as cunliãs. 'Deste croza11f!ltto, tleste amor
fác.il entre peros e cunliãs, nasceu o ma11Eluco, mais tartÍe um
áos maiores inimigos dosgentios.

'Da cunliã é que veio o tfr!!lior tÍa cultura intÍÍ!fena. O

asseio pessoal O millio. O caju. O minfiau. O brasileiro tÍe fwje,

amante tÍo banho e sempre tle pente e espelliinfto no bofso, o
cabelo 6rilliante tle foç.ão ou tÍe ófeo tÍe coco, reflete a influência de tão remotos avós."
J4/hntlisso -a sua agricultura. 'J./..a vertlatfe, o tra6aUio tias fawuras era, em sua maior pane, pratiauío pefas cunliãs. Os fw~ só faziam ttESmo limpar o terreno. 'Elas, as
cunliãs, atiravam a semente de ontfe mais tarde brotaria o

fruto.

Sem os culumins não teria sitío possivel a catelJuese
tios i1uÍÍfienas. Os jesuítas, quando aqui clietJaram, se viram
tliante da impossibilitítufe tle se apro{imarem do áulio fw~m,
o que criava obstác.ulo ao início da catf!'Juese. Somente conseguiram vencer esse obstác.ufo usantfo como ~ o culumin.
.9fssim, a criança intlígena, arranauía 'bitufa vertle à
vüía selwgem'! tomou-se o elo entre a civilização e o primitivistm tribal 1"oi ele quem apro{itmu o áulio tio

europeu, o

pagão do cristianismo, e quem levou os jesuítas ao seio de seu
pO'llO. QpantÍo discípulo tios jesuítas, aprentÍe1uÍo o fatim e o
portuguis, ensinou o guarani.. "Discípulo e TtrStre" - na qpressão tle ~.

"Ela aüuía - tliz (jilberto J'reire. - nos tleu a relÍe.
em que se e~alaria o sono ou a volúpia tÍo brasileiroi o ófeo
de coco para o cabelo tias mu!/ieresi umB"'Pº tle animais tlo~s amansaáos pelas suas mãos.

!Mas, se o culumin ap~itmu o imfígena tÍa ciVilizaçã.o, ta~ém áestruiu a cultura tfe seu povo: introtÍuzinlÍo os

llXJ
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costu11f!.S dos atfventícios mµtfou os Fuíbitos tÍos intÍÍ/JeruLS· Se

\

ele. apr(J{imou o seu povo da religião, tirou uma parte de suas
cren+as nos pagés e nos seus deuses. Mas da sua destruição
abuÍa so6ra na alma do povo 6rasileiro fem6ranças vivas tÍa
cultura antiga dos ináígenas, cotm, por ~empfo, a caipora, o
caiporistm, o sacipereri e muitas cantões de ninar.

nos áois prúrriros séculos e ttdtuÍe do terceiro, as lavouras e
. as criações de gaáo - ~ora recebesse cotm paga de seus sacriftc.ios a destruição de sua cultura e a aueftítuíe do coúmizaáor. 'Eram os

Se a cutÚÍã. e o culumin desempenliaram relevante papel no desenvol~to da liistória nacional maior aimía foi a
contribuição do

C4S'11(jOS

a eles infligidos pelos cofonos.
Í'J{'JJIO.

Se a cutÚÍã. nos d~ou o mattf!Íuco; se. o culumin
apt'O{imou duas cillilizações antagônicas - o úuíio construiu a
riqueza de um povo durante mais de dois séculos. 'Durante o
século xri'I e até 111!1lt;Íos do século xri'I1, a lavoura foi em sua
maior patte trabaffuuía pelo 6raço do ínáio, trabaffw esse que
foi continuaáo, embora se.mo 11r.Stm dimensionanetto, até
rmuíos tÍo século xri'lll. !foi o úufio que precetfeu o negro nas
plantações de cana; quem ac.ompanliou o passo ferio do gaio
através dos sertões; quem atraiu o português para o interior do
'Brasú, àssim alargando asfronteiras nacionais.

Sacrifícios áos üufígenas - ingratiáão áos cofonos.
!Morte de um povo - o ináígena - assassinado por outro
povo - o português. O ferro e ofogo cotm retrióuição à fwspitalidade que osgentios deram aos lusitanos. 'Eis quaisforam
as refações áos ináígenas com os portugueses que, não se. contentando com o suor tÍerramtllÍo pelos gentios, também úlealizaram os mais terrllleis castigos. ?@o se. contentaram em tirar
áo gentio a sua maior trtufição - a liberáade. ~izeram muito
mais - o torturaram. ?@o somente áo gentio áerrarmram o
suor - também o Sll11!Jue. 'Dois séculos inic.iais na evolu+ão tÍo
nosso povo: poTtufiueses ·e úulios.
"Era um sonlio dantesco!"
~ liistória

'Uma das mais vaforosas contribuições do úufio em
nossa liistória foi, princ.ipalnette, a defesa da terra. Sem ele., o
português não ezyulsaria o francês nem o fwlantfês, nem nossas fronteiras seriam tão vastas. O áuíio foi quem sust~tou,

áe sucessivos cri.ttr?s! 'lálvez até que o üuíígena tivesse sofrido mais na escravidão áo que o tU!fJTº· Se o
1lelJTO estava listante áa sua terra natal ogentio, nas noites
silenc.iosas áo próprio lugar onáe nasceu e viveu, ouvia o canto
livre. tÍa sua gente, ogrito guerreiro e selvagem áo seu povo. 'E
assim, o úuíio que não conseguia fuBir tÍa escravidão, o que
não conseguia voltar ao se.io áe seu povo, o que não poáill
retomar à VilÍa de fwtrem livre, tombava tmrto nos canavia.is,
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o áuíio não continuou por fongo tempo no trabaffw
das f azentfas e dos engenlios, em virtude dos 111ttodos crueis
que os cofonos empregaram na sua utilização.

mas não em virtulÍe áo esforço áo trabaffw, áo sangue que
tombava de seu cotpo ao silwr dos áticotes - morria, sim,
porque aqueles cantos nas noites de silênc.io Uie despertawm
e:uocações de sua riía livre. Porém alfiuns morriam áos castigos - que eram terríveis - ou no tronco, ou na boca tÍe um
canlião, ou ipresas as pernas em duas canoas, por Uie faltarem
os cavafos, co1rerem estas à força áe rerms em contrários rumos'~ Os que compravam os ináígenas, ';da p~ira culpa ou
fugUía que faziam - diz 1'rei 'Jlillnte - os ferra'IJam na
face, áizenáo que flies custaram seu áinlieiro e eram seus ca...... "
... .-.vVS.
'!Hlra estes e outros castigos -áiz Lúcio áe Jtze:vedo
- bastavam meras suspeitas tie rebelião."
'E a esta gente que sofreu os rmis 6át6aros c.rinrs; e a

povo que construiu, tiurante os tlois p~os séc.ufos e
ffrtatie tÍo terceiro, a ftistóiia e a riqueza tÍo nosso p01J0; a esta
gente que nos áeu a ll!J'icuftura, que nos áeu a terra, que plantou canaviais e conlÍuziu boiadas, muitos liistorüufores clíarmm tie ináofente e incapaz para o senJiço agricola.
este

J?{J'US'II ÇJll

cas? !lbr acaso, senio utilizaáo o 11f!Smo trabaffw - o agríco-

la - era um rmis áspero tÍo que o outro? !l{esumia-se a questão à áif~ tÍe tfétotfos. O tios jesuítas áócil, humano. O
áos cofonos cruel. Os ítuíios - nunca é áetlflSiaáo repetir não foram nem âulofentes nemfracos -poré.m inf revülentes
efortes!
'Oufa áia que eu pa.ssaw no~ tios úuíios áo '.Brasil
- áiz Martius - aumenta'IJa-se em mim a convicção que efes
áantes foram outros, e que no decurso tie obscuros séc.ufos
sofi~rzm tfiuersas catástrofes, que os retfuziram ao estado
atual, a uma tfecatlênc.ia e tieg~ muito partic.ufares. Os
~nos rui!' são uma espéc.ie sef'lla/JOI', são uma espécie
inculta tÍectllÍente. ~ituía que em diversos pafse.s do grande
continente, partic.ufa1 n_r:nte no ?ié;cico, que não representam
um qwuíro tão triste, como as brasileiras e muitos outros sel'lla/JetlS da ;tntrica ~9tferüíional estou todavia persuaáilío a
re.speito também áaquefa s, que são na 'IJe11ÍlllÍe o resto tia decatlência th umpassatfo mais perfeito, e que muito antes tia tfescoberta pelos 'Europeus adiavam-se no caminlio tia tfegenerapio, assim como elas não escapa'!lm tia rmfáição áe uma tfecatiênc:ia prematura tiesta cena terrestre, como as outras tribos e
p01J0s mais tfteeneratlos."
'O que presentmr:nte eles representam em si -

Ofator principalpara o ítuíio não lia.ver pe1'111lneciiío
como traballiaáor tiurante muito tempo nas fazendas e etttJenlios, foi o sistema u.saáo pelos cofonos. 'Tanto assim que a
riqueza áos jesuítas no 'Brasil, as suas lavouras, os seus canaviais e seus etlfienlws, foram totÍos construídos pelo trabaflio
tÍo ináígena. Se a gente áa teTTa fosse fisicaTtrnte fraca, por
que ela. não mon~rt também, no trabaffw tias retfuções jesufti104

continua Martius - são unicamente restos tie constituições, eles
ttr.Smo são ruínas de antifios povos, áisjeda ttE,.ra. de uma
raça inteira partic.ufannente constituída, aüuía nest'arte de
áissofução. "
O áulígena, na Visão de 'Martius, não foi selvagem,
mas asselvajlUÍo. 'Ele, atrás th si, tinha um passatio fongo e

105

nebuloso, vinlia tfe ciuilizaç.ões adiantadas, era o ''últúm fruto
tfe muitas catástrofes tÍe fonga duração'~ .
áestntição total áa civilização Yl~na, que
já vinlia se áegeneratufo áestfe muitos tempos passaáos, veio a
civilização 'Européia. ''l!oáe-se áizer literal~ - afümti
aintfa Martius· - a ci:uilização européia. matara o Y1~1i
'E, para

ca.tUJ!"

*

*

*
. W co.Mo ~ ?f_Yl'lf11(fU,

· ueza crescent~'tíos
jesuitas veio áespertar no cofono um sentürtento e Vejá. 'Era

'
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que, afim áisso, o português via-se feriJío nos seus in.tereMe.S,
áesáe que, isofatufo o ínáio, o jesuíta tornava áifícil a sua
esc.rawação. 'E à ttrditÍa que ogentio ia rareando no litoral
auía vez mais áistante na sua penetração pelos sertões adentro, a revolta áo cofono ia tomaruío aspetos mais nítitlos, e
fogo se re:vefou nas guerras que os pau{istas fizeram aos jesuítas nos seus ataques às missões. '1{fssa guerra se e:vüíenciou o
poáerio áos irmãos áe Loiofa, não somente econômico, tam6ém
militar, porquanto, em várias missõ~, os padres, à frente áos
ítuíios, resistiram lieroica.111mte à fúria. tÍo cofono. cfiegadas
essas notícias aos ouvidos áe Po11iJal que "Via neles - áiz
!Manoel '1Joefim - uma sottlJra ao seu potfer, um obstáculo

r

à plenitude áo seu tlespotistm ~ áoisgrandes e áecisivos fatos

aconteceram: a libertapio tio úulio e a equf.são tios jesuítas.
SenlÍo assim, a a6olição tia e.scraflÜÍão üulwena tlerivou tia luta entre tluas classes: o coÍOM e o jesuíta.
~

'J{go é necessário fazer cotfrntários acerca áa atitude
áe Po~a[ aboíináo a escravüíão do úuíio, porquanto ela, em
si, revela o seu valor. Mas, ~uf.sando os Jesuítas, Po~al
teria feito justiça? Seu gesto teria süfo vantajoso para a economia do 'Brasil?
Sob o ponto áe vista religioso, a atituáe dos Jesuítas
no 'Brasil - negociantes se protegendo à sombra da religião
para Q(ecutar suas ~{orações - não poderia haver atitutfe
mais justa, trdfwr penitência para os pecatlos áos irmãos áe
Loiola.
Sob o ponto de vista ecoru3mico, a atitude tÍe Pott{,al
foi prejuáic.ia[ ao 'Brasil. Se religiosamente Pomba( tirou um
cancro áe nossa socieJlaáe, economica.111m.te criou um outro
canc.ro muito mais profunlÍo, porque:
1 - o índio voltou ao estaáo áe sefvageria.

2 - a agricultura teve uma grantfe quetfa no seu movi.TTlm.to progressista.

3 - a educação

também se vi.u prejuáicaáa, porquanto
peráeu os seus 11f?.ffwres 11rStreS, os que mais tittli.am um conliec~to áa pedagogia.
Porém essas f aflias não áecorreram e{dusivatrrnte tia
~ufsão áos jesuítas. .91.ntes, resultaram áa não criação áe
organizações efiau,es que substituíssem a Companliia áe
Jesus. Se Pomba( fwuve.sse crüuío instituições áe proteção ao
108

úuíio - elé, sob o ponto tÍe vista econômico e cultura(, seria
merec.etfor de elogios.
Mas Pomba( - conforme jufga 'Manoel 'Boefim era capaz áe conceber uma oraanização eficaz em
substituição (aos jesuítas), tleqpu-os tle.samparalÍos (aos
áulios), em pior contlição, infinitamente pior tio que antes".
O gesto áe Pott{,a[fo~ em veráatfe, áesvantajoso para a economia e socieáade brasileiras.

""º

Mas sua ação relacionaáa ao 'Brasil não fica somente

aí. Pomba( teve outro gesto de áestac.ávef importânc.ia:
''refreou e tliminuiu nota'lieímente os poáeres áo 'Tribuna( áa
ltuJuisição, que só tw '.Brasil - áiz ~dia Pombo amincara e cotufenara arca tle quinlien.tos infeíize.s áe am6os os~os".

Saliente-se, porém, que sua maior virtuáe, seu ato ttrlis
gforioso,foio alvará por e/é ba~aáo em 4 áe abril de 1755áeterminantfo providência 'no sentüfo tia incorporação étnica
tio selfltlJJmt "" cawfaf tio po'lioamento" {'Em lugar anterior
já citei esse alvará).
" safidoria áesta política - diz João 1Jornas 1'iffw - dispensa comentários, numa época em que. assistimos
o prenúnc.io tia luta áe TllfOS que. enstl"IJUD'tará os 'EstalÍos
'llnülos e a !Alemanlía."
Se economica11f?.nte, em refação ao 'Brasil, Pomóa( revelou-se. um ttrlU político, raciafmente tÍeTWnstrou não so11f?.nte
possuir tino aáministrativo, como também sent~to ftuttrlno, üléia cristã - no seu veráaáeiro significado.
54.rac.aju, setembro áe 1944.
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