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Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé”
colonialista e racista

Fernando Cristóvão
CLEPUL / Universidade de Lisboa

Mesmo não sendo o objetivo desta exposição debater os pro-
blemas da colonização, do colonialismo e do racismo, que aqui
relacionamos com os olhares de boa e má-fé dos viajantes sobre
as novas terras descobertas e conquistadas, é imprescindível partir
de algumas noções que tipifiquem esses procedimentos resultantes
das navegações oceânicas e registadas em textos que apelidamos
de “literatura de viagens”.

Comecemos por distinguir colonização de colonialismo, pois
se trata de duas realidades com muita coisa em comum, mas com
diferenças tão substantivas que mais parecem realidades sem liga-
ção.

No que toca à colonização moderna1, inaugurada pelos portu-
gueses no século XV, consiste ela na descoberta e conquista de
territórios alheios, posteriormente povoados, com os objectivos de
exploração das riquezas da terra e da evangelização cristã.

A colonização arrasta consigo, para além da exploração dos
recursos naturais, a organização do comércio, normalmente em re-
gime de monopólio, envolvendo também a promoção dos povos

1 J. da Silva Cunha, “Colonização, colonialismo, descolonização”, in Rumo,
Lisboa, Dezembro de 1960.
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4 Fernando Cristóvão

colonizados, e provocando um diálogo étnico, cultural e ideológico
de assimilação, aculturação ou rejeição.

Esta foi a colonização feita a partir da expansão dos povos ibé-
ricos, seguida depois da de outras nações com objetivos cada vez
mais diferentes, tais como as de franceses, ingleses e holandeses.

Diferentemente da colonização, o colonialismo resulta do pro-
longamento e transformação qualitativa dessa ocupação, para além
de entender de outro modo tanto as relações humanas como a ex-
ploração dos recursos da terra.

Se, em princípio, a colonização devia terminar pela integração
ou pela independência, o colonialismo, ao contrário, não só não
reconhece um termo de vigência, como cada vez mais se prolonga,
enraíza e se globaliza diluindo a sua identidade.

Foi a industrialização que agravou, substancialmente, este es-
tado de coisas, e cedo se aliou ao racismo para tirarem da vari-
edade e comparação das etnias a conclusão de que a raça branca
era superior, possuindo conhecimentos e tecnologias impossíveis
de alcançar pelas raças apelidadas de inferiores.

Para além disso, usando o velho argumento do dever de civi-
lizar, as potências imperialistas do meio do século XVIII conside-
ravam que era um dever não só contribuir para elevar o seu nível
técnico mas, ainda mais, pôr a render, em benefício de toda a Hu-
manidade, as riquezas naturais que esses povos guardavam inex-
ploradas e inúteis.

Daí às multinacionais dos nossos tempos não se mudou muito.
Qual o olhar do viajante colonizador ao contemplar as novas

terras?
Também aqui importa uma outra distinção importante, a do

olhar de boa-fé, oposto, naturalmente, ao olhar de má-fé.
Pode dizer-se que na primeira colonização, em princípio, o

olhar era de boa-fé, na medida em que o viajante se integrava num
processo histórico aceite e tido por moral não só pela maioria dos

www.clepul.eu
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Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé” colonialista e racista 5

povos civilizados, como pelas mais altas instâncias éticas, nomea-
damente a Igreja Católica, representada especialmente pelo Papa.

Em todas as épocas da história, e entre todos os povos civili-
zados, quando uma nação atingia o ponto mais alto da sua pujança
económica e de ideais, sempre conheceu uma fase de expansão in-
vadindo e ocupando territórios alheios.

Assim aconteceu na Antiguidade com fenícios, gregos, roma-
nos e as cidades marítimas italianas, assim voltou a acontecer de-
pois dos Descobrimentos portugueses, seguidos depois dos dos es-
panhóis, franceses, holandeses e ingleses.

Por outras palavras, só os povos em fase de estagnação e fra-
queza, desprovidos de projetos coletivos, ou envelhecidos é que
não conheceram uma época expansionista.

A colonização é, pois, resultante de uma dinâmica civilizacio-
nal, e diferentes, bem diferentes, eram os juízos de valor dos religi-
osos, juristas, governantes, filósofos e teólogos dessa colonização,
daqueles que passaram a ser feitos a partir da Revolução Francesa
e, modernamente, depois da proclamação dos Direitos do Homem
e das Nações da ONU, de 1948.

Chegou-se assim, nos nossos tempos, a uma mentalidade aves-
sa e muito crítica relativamente não só ao colonialismo mas tam-
bém à própria colonização. Rejeição que vai desde o Manifesto
do Partido Comunista de Marx e Engels, de 1848, até à encíclica
Populorum Progressio de Paulo VI, de 1967.

Em teoria, era de “boa-fé” a colonização ibérica das Américas
desde o século XV ao XVI, porque baseada tanto na teologia e ju-
risprudência do tempo como nos documentos pontifícios que atri-
buíam aos soberanos portugueses e espanhóis o domínio de muitas
terras.

Teologicamente, a colonização, quer nos aspetos políti-
cos quer nos de evangelização, assenta na teoria legitimadora da
“guerra justa”, que se radica no que entendiam então ser o dever
de civilizar, de pôr termo à infidelidade, ao paganismo e, maxima-

www.lusosofia.net
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6 Fernando Cristóvão

mente, às práticas antropofágicas e idolátricas. Teoria que S. To-
más de Aquino elaborou na Suma Theologica (1266-1273) e que,
durante séculos justificou a conquista e a ocupação das terras, e de
condição prévia para a evangelização.

Para este teólogo dominicano, uma guerra para ser justa deve
obedecer a três critérios: o da legitimidade do soberano que a de-
creta, o da existência de uma justa causa como, por exemplo, a de
reparar injustiças, a da existência de uma reta intenção em favore-
cer o bem e evitar o mal2.

A partir daqui prosperou uma casuística sobre o que poderiam
ser causa justa e meios justos a utilizar.

Nesta reflexão, notabilizou-se entre nós Frei Álvaro Pais, que
foi bispo de Silves em 1349.

Partia ele do princípio de que “ab initio, após o pecado, o domí-
nio começou pela usurpação, de um certo acto de soberba”, visto
que o primeiro “Senhor” foi Caim, mas com o andar dos tempos,
“para refrear o governo dos senhores ambiciosos e a malícia dos
homens desordenados, conservar cada um em sua justiça e dispor
os cidadãos em concórdia foi provido e permitido por Deus o do-
mínio: provido para concórdia dos bons, e permitida para punição
dos maus”3.

Até porque, e citando Santo Agostinho na Cidade de Deus: “os
reinos não existem pelo destino, pelo acaso ou pelos falsos deuses,
mas são ordenados pela Providência”. Mais, “cumpre, pois, saber
que é bom e conveniente ao género humano haver um reino e poder
de um governo”, sendo “necessário que a sociedade dos homens,
que, na maior parte, não podem governar-se a si mesmas, seja re-
gida e dirigida por algum, ou alguns que sobressaem dos demais
pela ciência, pela prudência e inteligência”.

2 São Tomás de Aquino, Suma Teologica, 3.a ed., Madrid, BAC, 1964, II a
II ac, p. 10.

3 Frei Álvaro Pais, Espelho dos Reis, Vol. I, Lisboa, Instituto de Alta Cultura,
1963, pp. 53, 145.
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Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé” colonialista e racista 7

Daí que, para melhor clarificar o seu pensamento, elabore uma
relação de “pecados” dos maus príncipes que governam “sob o po-
der do diabo” e “devem ser depostos”, além de “poderem ser jus-
tamente impugnados”. Guerra Justa é recuperar ou defender as
coisas próprias: “é justa a guerra contra os serracenos que detêm e
usurpam a terra da fé de Cristo”, e “é também guerra justa a guerra
contra os excomungados e os heréticos” (pp. 239, 251).

Não viveu Álvaro Pais no tempo do descobrimento e conquista
das Américas, pois não hesitaria, se então vivesse, em declarar
guerra justa a guerra contra as infidelidades e idolatria dos índios.

Nesta boa-fé teológica, a que frequentemente não correspondia
a prática, se moviam também os defensores da colonização, por
exemplo, os soldados.

Assim, e em paralelo com as boas regras da etiqueta na Corte,
regulamentada por Castiglione no Il Cortegiano (1528), também
um autor anónimo português publicou em Lisboa, inspirado nessa
obra, um código de ética militar, o Primor e Honra da Vida Sol-
dadesca no Estado da Índia (1630). Logo no primeiro capítulo se
declara, “Pressupondo da doutrina dos teólogos e pregadores da pa-
lavra de Deus, termos de fé que justamente podemos fazer guerras,
e na vida soldadesca se pode ganhar o Céu”4.

Por isso exalta a ação dos portugueses que “descobrindo terras
incógnitas, bárbaras gentes, novas regiões onde e a quem se de-
nunciasse o Santo Evangelho, levantando o pendão da Vera Cruz
à força de braço e pesar dos inimigos do nome cristão, desde o
último ocidente até o nascer do sol, tomando-lhes como injustos
possuidores do Reyno, províncias, cidades. E dos casos de idola-
tria e abominação fizeram templos santos [. . . ] e assim frutificaram
metendo no curral do Senhor tantos milhares de almas como ora
vemos” (p. 5).

4 Anónimo, Primor e Honra da Vida Soldadesca no Estado da Índia, Lisboa,
Jorge Rodrigues, 1630, p. 4.

www.lusosofia.net
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8 Fernando Cristóvão

Mas se esse direito de ocupação e colonização existia, nem por
isso eram permitidos os excessos que tantas vezes se verificaram,
devendo o soldado cristão dar exemplo de humanidade, fé e pie-
dade e disciplina.

Por exemplo, como se preceitua no capítulo VI da 4.a parte
“Que o soldado não há-de deixar as armas pela preza, nem furtar
quando os outros vão pelejando, comer nem beber inconsiderada-
mente o que acham dos inimigos” (p. 17).

Além disso, deve ter sempre presente que “o matar ou afron-
tar o próximo não se pode fazer segundo as leis, senão enquanto
inimigo em guerra justa, ou enquanto é castigo ou dano feito pela
pública autoridade em justiça ou em nossa defensa” pelo que “ne-
nhum soldado há-de matar na guerra os rendidos, mulheres, velhos,
nem meninos [. . . ] porém quando o capitão mandar que a ninguém
dê vida, assim o há-de fazer, porque em tal caso não é obrigado es-
quadrinhar o que a isso o move, antes o é a executar que se manda,
conforme à obediência que sempre há-de guardar” (p. 108).

Esta teoria e prática já era, por sua vez, considerada pelos do-
cumentos pontifícios Dum Diversas, de 1452 e Romanus Pontifex,
de 1453, a mais alta autoridade do tempo.

Na Romanus Pontifex, o papa Nicolau V confirma a determina-
ção de que D. Afonso V, “os seus sucessores e o Infante” tenham
“a faculdade plena e livre de invadir, conquistar, atacar, vencer e
subjugar quaisquer sarracenos e pagãos e outros inimigos de Cristo
onde quer que estejam estabelecidos, bem como os seus reinos, du-
cados, principados, domínios, possessões e outrossim que pudesse
reduzir a escravidão perpétua as suas pessoas, reinos, ducados,
condados, principados, domínios e possessões, e apropriar-se de
seus bens, atribuindo-os a si e aos seus sucessores ou aproveitando-
-os em seu uso e utilidade e na dos seus sucessores”5.

5 João Martins da Silva Marques, Descobrimentos Portugueses. Documentos
para a sua História, Vol. I, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1944, p. 510.
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Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé” colonialista e racista 9

Porém, o grande teólogo dominicano Francisco de Vitória, o
criador do Direito Internacional, que negava ao Papa a jurisdição
sobre o domínio temporal, vendo-se obrigado a debruçar-se sobre
os problemas da colonização espanhola por causa dos muitos abu-
sos cometidos, tomou a seguinte posição nos Cursos Universitários
de Salamanca de 1538 e 1539 e nos livros que sobre eles se publica-
riam, o De Indis e o De Jure Belli: os índios, antes da chegada dos
espanhóis eram os verdadeiros donos daquelas terras, e era a par-
tir deste dado fundamental que todas as questões de posse, guerra,
exploração, etc. deviam ser equacionadas.

Deste modo, as suas opiniões vão basear-se sobre os três con-
ceitos que na época eram básicos na Teologia Moral e no Direito:
o da guerra justa, o da validade dos títulos de posse também dos
escravos e o da posição do índio face à religião cristã.

Assim, contestou os sete títulos de legitimação defendidos pelo
Dr. Ginés de Sepúlveda, pelos conquistadores e por quase toda a
corte dos Reis Católicos, a saber, que:

1. era direito do Imperador dominar o mundo;
2. era válida a doação feita pelo Papa;
3. a prioridade da descoberta concedia legitimidade de posse;
4. a mesma podia resultar da resistência dos naturais em rece-

ber o Cristianismo;
5. ou dos crimes dos índios contra o Direito Natural;
6. a sujeição voluntária à Coroa devia ser interpretada também

no mesmo sentido da legitimidade da posse;
7. também o castigo da Providência6.
Para Vitória, só eram legítimas as razões decorrentes de uma

guerra justa. Quanto a esta, não podia resultar nem da diversi-
dade de religião nem da vontade de engrandecimento do Príncipe.
Somente a resposta a uma injúria grave podia ser razão para uma

6 Francisco de Vitória, Relectio de Indis, Edição crítica, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1967, pp. 76 e segts..

www.lusosofia.net
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10 Fernando Cristóvão

guerra justa que, aliás, ele regulamenta nas suas várias interpreta-
ções.

Deste modo, Vitória não só rebateu falsas razões de domínio,
como criou razões mais válidas para a guerra justa.

Embora negando o domínio universal do Imperador e do Papa,
admitia que só por causa de guerra justa se devia aceitar a coloniza-
ção, assente no Direito Natural, e assim entendida no conjunto de
outras sete proposições: todos os povos têm o direito de se expan-
direm; é direito da religião cristã espalhar-se por todo o mundo;
os príncipes cristãos devem favorecer essa difusão; é legítima a
reação às perseguições contra os convertidos; é da maior conveni-
ência que, esses, gozem da proteção de um príncipe cristão; devem
combater-se os costumes bárbaros, nomeadamente os dos sacrifí-
cios humanos; também é legítimo corresponder ao desejo de se
obter a soberania do Imperador, ou de se implorar a sua protecção
ou jurisdição.

Dado o grande prestígio de Francisco Vitória tanto como teó-
logo (renovou várias áreas da teologia pastoral) como canonista, as
suas ideias tiveram ampla repercussão e valimento.

A defesa da colonização ibérica conheceu ainda novos argu-
mentos na contestação que o nosso Frei Serafim de Freitas fez da
obra de Huig van Grot (1583-1645) De Jure Praedae, reivindi-
cando o nosso direito ao domínio dos mares que o jurista holandês
declarava abertos e livres a todos os povos. Aliás, no seguimento
dos procedimentos de má-fé do seu compatriota Jan Linschoten
para encontrar uma via marítima alternativa para a Índia.

Apesar do brilho argumentativo do seu capítulo VII, demons-
trando que “Romanus Pontifex committere potuit regibus Hispa-
niae convertione indiorum et in consequentian navigationem, et co-
mercium aliis prohibere”7, as suas palavras caíram no vazio.

7Fr. Serafim de Freitas, De Justo Imperio Lusitanorum Asiatico, Vallisoleti,
ex Officina Hieronymi Morillo, 1625.
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Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé” colonialista e racista 11

Paradoxalmente, a refutação de Serafim de Freitas no De Justo
Imperio Lusitanorum, de 1625, marca o fim jurídico da boa-fé co-
lonizadora e do mare clausum, tanto pela inaceitação internacional
dos seus argumentos, como por dar razão a contrario aos argumen-
tos de Vitória, que ficaram a meio caminho da sua clarividência
jurídica e da sua coragem de ir até ao fim na via contestatária.

Os seus argumentos da guerra justa mais parecem uma estraté-
gia de contemporização com a doutrina oficial do Papado, do que
um raciocínio levado às últimas consequências.

Seja como for, foi nesta “escola” legitimadora da colonização
com argumentos jurídicos e morais que se manteve, durante al-
gum tempo, a boa-fé colonizadora, e é nela que devemos situar
“As cinco razões que o Senhor Infante foi movido a mandar buscar
as terras da Guiné”, segundo Zurara, na Crónica da Guiné, prece-
dendo esta e outras tomadas de posição.

O olhar do viajante, condicionado por semelhantes doutrinas,
nem sempre se manteve nos limites da boa-fé da colonização, e ao
lado do labor honesto e honrado dos que construíam a prosperidade
do Reino e da Colónia e dos que evangelizavam com pureza de in-
tenção e de métodos, muitos houve cujo olhar era deliberadamente
de má-fé nos abusos que cometiam na posse de terras e riquezas,
ou de boa-fé enlouquecida ou fanatizada de uma evangelização que
também cometeu excessos e abusos.

Para exemplificarmos essas formas de má-fé colonizadora, es-
colhemos textos relativos também ao Novo Mundo, por serem os
mais característicos da evangelização ibérica, num quadro de novi-
dade civilizacional.

Em 1511, o padre Montesinos protestou violentamente contra
o processo da escravidão, de tal modo que D. Fernando de Castela
aderiu à convocação de uma Junta de Conselheiros e Teólogos que
viriam a provocar as “leis de Burgos” de 1512 que, para além de

www.lusosofia.net
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12 Fernando Cristóvão

princípios gerais sobre os indígenas, fixaram pressupostos políti-
cos, económicos e sociais para a colonização.

Mas quem mais clamorosamente denunciou abusos e violências
foi o dominicano Bartolomeu de Las Casas, Bispo de Chiapas, na
sua Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias, de 1552.

Como o próprio título da obra indica, era de grande má-fé o
olhar sobre os índios, as suas terras e bens:

“Em estas ovejas mansas y de calidades susodichas por su
Hacedor y Criador asi dotadas, entraron los españoles desde
luego que las conocieron como lobos y tigres y leones cru-
delísimos de muchos dias hombrientos. Y outra cosa no
ham hecho de cuarenta años a esta parte”8.

Depois desta acusação geral enumera Las Casas, metodica-
mente, as crueldades e excessos cometidos nos diversos reinos e
províncias da América.

Por exemplo, o ocorrido no Peru com a prisão do “Rey Uni-
versal y emperador de aquellos reinos que se lhamó Atalaliba com
mucha gente desnuda y con sus armas de burla, no sabiendo como
cortaban las espadas y heriam las lanzas y como corriam los cabal-
los” (p. 159).

Depois de uma mortandade em massa, pois não pode
chamar-se batalha a afrontamento tão desigual, prenderam a Ata-
laliba que, por resgate, prometeu pagar quatro milhões que depois
subiu para quinze, obtendo a promessa da libertação.

“Pero, al fin, no guardándole la fe ni verdad (como nunca en las
Indias con los indios por los españoles se ha guardado) [. . . ] No
obstante todo esto, lo condenaron a quemar vivo, aunque después
rogaron al capitán que lo ahogasen y ahogado lo quemaron [. . . ] y
en pós del quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca, el cual
habia venido de paz al gobernador con otros principales.

8 Bartolomé de Las Casas, Brevisima Relación de la Destrucción de las In-
dias, Madrid, Cátedra, 1991, p. 77.

www.clepul.eu
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Asi mesmo, después de éstos donde a pocos dias quemaron a
Chamba, otro señor muy principal [. . . ] Asi mesmo quemaron a
Chapera señor de los Canarios, injustamente. Asi mesmo Alvis,
gran señor” (pp. 159-161). E continua a série de personalidades
barbaramente assassinadas e do povo indefeso: “los españoles re-
cogieron mucho numero de indios y los encerraron en tres casas
grandes cuantos en ellas cupieron, y pegáronles fuego y quemáron-
los a todos sin hacer la menor cosa contra español ni dar la menor
causa” (p. 162).

Assim se chegava a ações de extermínio total de populações na
Nueva España: “Entre otras matanzas hacieram esta en una ciu-
dad grande de más de treinta mil vecinos, que se lhama Choluba”
(p. 107) ou na cidade de Tejiaca ainda mais populosa em que o
grande rei Motenzuma que os recebeu amistosamente com toda a
sua corte, tendo-se seguido grande carnificina na cidade do México
e em outras províncias.

Contudo, era tal a cegueira da guerra e a barbaridade dos cos-
tumes (de uma e outra parte), que Las Casas foi criticado pelo seu
relato considerado excessivo e inexacto.

Nem todos viram com os mesmos olhos essa destruição e suas
motivações, entendendo-a em proporções menores, de resposta a
outros ataques ou para defender interesses considerados superiores.

Um dos que o faz deixando por escrito as suas razões, é um mi-
litar de carreira, o governador e capitão-general da ilha Margarita,
da América espanhola, por volta de 1608, Don Bernardo de Vargas
Machuca.

Indignado com a Brevisima Relación de Las Casas, que con-
sidera denegrir a imagem da conquista espanhola como bárbara e
cruel, e apesar de admitir abusos e excessos, considera essa obra
errónea e muito exagerada, pelo que redigiu um conjunto de Apo-
logias y Discursos de las Conquistas Occidentales refutando, se-
gundo a mesma ordem de expressão, as afirmações do dominicano.

www.lusosofia.net
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14 Fernando Cristóvão

Para Machuca, a evangelização dos índios só era possível de-
pois da conquista e apoiada pela força militar, porque não eram os
índios aquelas “ovejas mansas” de que falava Las Casas.

E para o provar, rebatendo afirmações do livro de “indigno tí-
tulo”, assim retratou os índios:

“Si hay gente cruel en el mondo lo es ésta, así por la experi-
encia que tenemos de las cosas que intentan y hacen, como
adelante se irán referiendo, y es cosa natural hallarse en áni-
mos cobardes la crueldad, porque cuanto son cobardes tanto
son crueles, vicio de fieras, y estos indios lo muestran bien,
y de aqui nace cuanto se ven vencidos y que tienen miedo
ser unos corderos, pero quando les falta y sobra la liberdad
con vencimento no hay tigres que tan bravos sean, y asi si
acuden a la obediencia y doctrina del Santo Evangelio es
temiendo la fuerza de soldados a la vista, que hasta hay no
se ha entendido en las Indias Occidentales haber echo efecto
religiosos en ellas entrando solos sin campo de gente que ya
se han hecho muchas pruebas en el caso y dejan sus vidas, y
si alguno ha habido ha sido en indios cansados de la guerra
y deseosos y de la paz y viendo cerca los soldados que es-
tan mostrándose con las armas. Daré mi voto como hombre
que tanto los he tratado y que tiene experiencia dellos en las
conquistas y fuera de ellas, y créamme como cristiano que
soy que para que se conviertan conviene que entreis a la par
los religiosos y la gente de guerra porque será más breve la
conversión y más almas las que se salvarán, pues todo este
mundo no se puede estimar en tanto como el valor de uma
sola”9.

Para além disso, contrapõe outros factos em que mostra o pa-
pel positivo e civilizador dos seus soldados, ao mesmo tempo que
enumera traições e crueldades dos índios. . .

9 Bernardo de Vargas Machuca, Apologias y Discursos de las Conquistas
Occidentales, Valladolid, Junta de Castilla y Léon, 1993, p. 60.
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Aliás, o mesmo tipo de argumentação justificativa da acção cas-
telhana nas colónias americanas tinha usado o teólogo e canonista
Dr. Sepúlveda, na famosa controvérsia de 1552 com o bispo de
Chiapas, numa das doze objecções consideradas.

Entendia Sepúlveda dever rebater as acusações de Las Casas
apoiando-se em “el indulto y autoridad de la sede Apostolica y la
justicia y honra de nuestros Reys y nación” (p. 45) ao considerar a
guerra justa um mal menor em relação aos crimes cometidos pelos
índios:

“Undécima objeción – A lo que dice que por librar de mu-
erte a los inocentes que sacrificaban era justa la guerra, pero
no se debe hacer porque de dos males se ha de escoger el
menor, y que son mayores los males que se siguen de esta
guerra que las muertes de los inocentes, muy mal hace de
todos los que de ella vienen y han tenido cuidado de saber
esto, se sacrificaban cada año más de viente mil personas,
el cual número multiplicando por treinta años que ha que se
ganó y se quitó este sacrifício serían ya seiscientos mil, y en
conquistarla a ela toda no creo que murieran más de número
de los que ellos sacrificaban en un año, y también por esta
se evita la perdición de infinitas animar los que convertidos
a la fé se salvarán presentes y venideros” (pp. 52-53).

Quanto aos portugueses, a má-fé do viajante colonizador reve-
lou-se, sobretudo, na renovação e intensificação da escravatura ne-
gra, parte dela então justificada pela teoria da guerra justa.

Segundo Leonardo Dantas Silva foram trazidos para o Brasil,
de 1538 a 1850, cerca de 3.500.000 africanos10.

É milenar a prática da escravatura, e ao longo da história tem
sido praticada até aos primeiros reconhecimentos dos direitos do
Homem, de maneira generalizada e justificada, praticamente por
todas as nações.

10 Leonardo Dantas Silva, Estudos sobre a Escravidão Negra, Vol. I, Recife,
Fundação Joaquim Nabuco, 1989.
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16 Fernando Cristóvão

A má-fé lusitana esteve na renovação e intensificação do tráfico
negro a partir dos Descobrimentos, e nas tentativas de escravização
dos índios através das chamadas “entradas” ou “resgates”.

A elas se opuseram especialmente o franciscano Frei Cristóvão
de Lisboa e o jesuíta António Vieira.

Vieira não encontrava melhor símile do fogo e suplícios do in-
ferno que um engenho de açúcar do Brasil com seus escravos:

“E que cousa há na confusão deste mundo mais semelhante
ao Inferno, que qualquer destes vossos engenhos, e tanto
mais quanto de maior fábrica? [. . . ] E verdadeiramente
quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremen-
das perpetuamente ardentes; as labaredas que estão saindo a
borbotões de cada uma pelas duas bocas ou ventas, por onde
respiram o incêndio; os etíopes ou ciclopes banhados em
suor, tão negros como robustos, que subministram a grossa
e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem e
atiçam”11.

E quanto aos escravos:

“Tiranizados deverá dizer, ou martirizados; porque ferem
os miseráveis pingados, lacrados, retalhados, salmourados,
e outros excessos maiores que calo, mais merecem o nome
de martírios que de castigos”12.

Ao lado da má-fé do viajante colonizador, também navegaram
alguns equívocos, paradoxalmente originados num certo tipo de
boa-fé evangelizadora, mas que a contradiziam.

Assim aconteceu quando o zelo evangélico se transformou em
proselitismo ao interpretar-se de maneira fundamentalista a má-
xima: “extra Ecclesiam, nulla salus”. Vinha tal aforismo desde o

11 Padre António Vieira, “Sermão Décimo Quatro”, Obras Escolhidas, Vol.
XI, Lisboa, Sá da Costa, 1951, p. 40.

12 Idem, “Sermão Vigésimo Sétimo”, Obras Escolhidas, Vol. XI, Lisboa, Sá
da Costa, 1951, p. 93.

www.clepul.eu



i
i

i
i

i
i

i
i

Da “boa-fé” colonizadora à “má-fé” colonialista e racista 17

século III, de S. Cipriano, que comparava a Igreja à “Arca de Noé
fora da qual todo o homem perece”, e que em outro igualmente ra-
dical sentenciava “quem não tiver a Igreja por mãe, não pode ter a
Deus por pai”13.

Ideias estas reforçadas pela interpretação literalista da doutrina
do Concílio de Florença (1438-1445), sobretudo na sua aplicação
aos pagãos: “nullos intra catholicam Ecclesiam non exsistentes,
non solem paganos, sed nec iudeos aut haereticos atque schrisma-
ticos, aeternae vitae fieri posse participes”14.

Daí a necessidade de expandir a fé, e a importância decisiva do
Baptismo para a salvação.

O bom senso e a reflexão teológica bastaram à maioria dos
evangelizadores para conciliarem o dever de evangelizar com uma
atuação pastoral adaptada às culturas locais e respeitadora dos sen-
timentos individuais embora entendidos restritamente pela menta-
lidade da época, tal como eloquentemente o demonstraram Vitória,
Las Casas ou Vieira.

Mas não assim para alguns obcecados e excessivos, como o
franciscano Toríbio de Metolínea, autor de uma Historia de las In-
dias de la Nueva España15, de 1616, e que permaneceu no México
de 1524 a 1569.

Interpretando estritamente os ideais de austeridade e pobreza,
deu-lhes um sentido apocalíptico e milenarista, bastante inspirado
em Joachim de Floris.

Como o frade florentino, Metolínea acreditava estar já adian-
tado o milénio que devia preceder o juízo final, e que tempo era
chegado em que a Igreja romana, material e sacerdotal, ia passar

13 Epistolae, LXIII/21, 2 e IV/4, 3; De Unitate Ecclesiae, 23, Apud F. Cayré,
Patrologie et Histoire de la Theologie, I, Paris, Desclée, 1953, pp. 290-303.

14 Denzinger, Enchiridion Symbolorum, Barcelona, Herder, 1951, n.o 714.
15 Fray Toribio de Metolínea, Historia de Los Indios de la Nueva España,

Madrid, Castalia, 1985.
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18 Fernando Cristóvão

para a Igreja do fim, a igreja espiritual dos religiosos, inaugurando
um reino de caridade pura16.

Daí uma verdadeira pressa e fúria evangelizante e batizante que
o levou a atacar Las Casas, que não procedia do mesmo modo,
como descurando uma evangelização sistemática e eficaz.

Para Las Casas a evangelização devia ser respeitadora da sobe-
rania dos índios, pacífica.

Apesar de serem ambos contra a escravatura e a dizimação dos
índios, Toríbio censurava também a atividade de Las Casas em de-
nunciar os excessos castelhanos, por virem a redundar em prejuízo
da evangelização.

Quanto a ele, não perdia tempo a batizar multidões. Com entu-
siasmo e orgulho declarava no capítulo II da sua obra:

“Yo creo que después que la tierra se ganó, que fue el año
de mil quinientos y veinte e uno, hasta el tiempo que esto
escribo, que es el año de 1536, más de quatro milliones de
animas (se han bautizado) y por dónde yo lo sé, adelante se
dira”17.

Cifra esta que completa mais adiante: “a mi juício y verdadei-
ramente serán bautizados en este tiempo que digo, que serán 15
años, más de nueve miliones de indios”, atribuindo a si próprio um
número impressionante de batizados: “en cinco dias que estuve en
aquel monasterio otro sacerdote y yo bautizamos por cuenta ca-
torce mil y doscientos y tantos” (p. 235).

Este verdadeiro delírio sacramentalizante e proselitista que re-
levava, por certo, de uma urgência milenarista, não só teve forte
objeção de outros missionários, como da própria Santa Sé que se
viu obrigada a intervir pela bula pontifícia Altitudo Divinii Consi-

16 Georges Baudot, “Introducción”, ibidem, pp. 7-40.
17 Fray Toribio de Metolínea, ibidem, p. 225.
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lii, de 1537, antecedida e corroborada por advertências várias e de
sínodos relativos à evangelização do México.

Também na boa-fé/má-fé se inscrevem as atitudes dos viajantes
missionários que não se limitavam, em certos casos, a condenar e
insultar os seguidores de outras religiões mas iam ao ponto de que-
brar os ídolos e destruir os seus templos. Aliás, essa era também a
prática dos adeptos dessas outras crenças destruindo e queimando
as igrejas cristãs.

A evangelização era também entendida como guerra aberta en-
tre Deus e o Diabo, como está encenada no teatro de Anchieta,
nomeadamente no Auto de São Lourenço18.

Por exemplo, o Padre António de Andrade, em 1625, no seu
Novo Descobrimento do Gran Cathayo, ao escutar as aclamações
dos gentios ao seu pagode desabafava:

“Ouvíamos nós estas vozes do inferno, e já que não podía-
mos tomar outra vingança do maldito pagode nos apostá-
vamos a lhe lançar com a mesma frequência outras tantas
maldições”.

Acrescente-se que estas e outras formas deturpadas de evan-
gelização relevam não só dos imperativos do ideal de Cruzada in-
centivado inicialmente pelos Pontífices Romanos, mas também por
uma convição generalizada segundo a qual a evangelização só era
possível, ou pelo menos mais fácil e eficaz, se precedida por uma
acção civilizadora por parte do Estado.

Em compensação, o Estado teria o proveito indirecto de os mis-
sionários funcionarem como elementos de ocupação e soberania no
território, sendo as vantagens comuns.

18 Pe. Armando Cardoso, Teatro de Anchieta, S. Paulo, Loyola, 1977.
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20 Fernando Cristóvão

Daí a instituição do Padroado Ultramarino Português, iniciado
praticamente em 1418 com o Papa Martinho V, em que cada vez
mais as duas partes se apoiavam.

Se a Coroa apoiava com todos os seus meios a evangelização,
esta, por sua vez, operava também, como agente de ocupação do
território, a sedentarização das populações, sobretudo nas regiões
mais inóspitas.

Daí a ambiguidade de muitas ações, e os equívocos moderna-
mente satirizados por Alçada Baptista quando afirmava que em vá-
rias ocasiões a cruz fazia as vezes da espada e a espada as da cruz,
sem se darem os seus detentores grande conta disso.

Este foi, pois, um dos pressupostos axiológicos que durante
séculos guiou os viajantes na colonização e na evangelização.

No prolongamento e degradação do sistema colonial veio o co-
lonialismo, pelo adiamento contínuo da independência da colónia
ou simplesmente pela única preocupação de explorar exaustiva-
mente todos os recursos naturais e matérias-primas que a civili-
zação industrial e, depois, a produção em série exigiam cada vez
mais.

Grandes companhias, protegidas militarmente, foram instala-
das, como percursoras das multinacionais modernas em países te-
oricamente independentes.

Descrição esclarecedora de uma dessas situações é a que faz
Louis-Marie de Bougainville na Voyage Autour du Monde, em que
teve de aportar às ilhas Molucas, mais precisamente, à de Boëro.

Aí foi encontrar uma “Companhia holandesa” cuja actividade
reguladora e controladora da região é notável. Descreve-lhe a si-
tuação geográfica, as classes de habitantes, suas festas, formas de
exploração dos recursos etc. resumidas nestas palavras:

“Tout ici appartient à la Compagnie direct ou indirectement,
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gros et menu bétail, grains et denrées de toute espèce. Elle
seule vend et achéte”19.

Com ligação, por vezes subtil, ao colonialismo ou preparatório
dele, existe também um tipo de olhar de viajantes pouco escru-
pulosos de outras Companhias, chamadas, por exemplo das Índias
Orientais ou Ocidentais que através da ocupação, pirataria, presa
e saque arrecadavam riquezas fabulosas, por exemplo, assaltando
os galeões espanhóis e portugueses que regressavam das Américas,
do Brasil ou das Índias.

Exemplo de uma situação desse tipo é o relato pitoresco de um
mercenário que se alistou na frota holandesa que atacou a Bahia
em 1625, tendo-a conquistado e depois perdido.

Aldenburgk exprime assim o saque:

“Na mencionada cidade de S. Salvador, não encontramos
outra gente senão negros, mas grandes riquezas em pedras
preciosas, prata, ouro, âmbar, moscada, bálsamo, veludo,
sedas, tecidos de ouro e prata, cordovão, açúcar, conservas,
especiarias, fumo, vinho de Espanha e Portugal, vinho das
Canárias, vinho tinto de Palma, excedentes cordiais [. . . ]
não tardou em começar o jogo à vous, à moi, dividindo-se o
ouro e a prata em chapéus, e havendo quem arriscasse numa
carta trezentos a quatrocentos florins”20.

Olhar ainda mais malévolo e colonialista foi o dos via-
jantes-exploradores que substituíram os viajantes-navegadores, so-
bretudo depois de 1788, data em que foi formada a “Sociedade de
África”, em Londres, por Sir Joseph Banks e que impulsionou as

19 Louis-Antoine de Bougainville, Voyage Autour du Monde, Paris, Maspero,
1980, p. 236.

20 Johann Gregor Aldenburgk, Relação da Conquista e Perda da Cidade do
Salvador pelos Holandeses em 1624-1625, Rio de Janeiro, Brasiliensia Docu-
menta, 1961, pp. 173-174.
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grandes expedições tal como as ambições das grandes potências in-
centivadas pela Conferência de Berlim de 1884 a partilharem entre
si a África21.

A má-fé desses olhares é bem visível nos relatos das expedições
ou nos comentários das Sociedades Científicas considerando que
países pequenos e de economia débil, como Portugal, não mere-
ciam nem podiam sustentar impérios coloniais grandes, impondo-
-se o dever civilizador de serem as grandes potências a administra-
rem-nos.

Criou-se assim uma espécie de teoria do “colonialismo compa-
rado” legitimador de novos imperialismos colonizantes.

E os seus agentes estão agora melhor preparados que os anti-
gos.

O novo viajante-explorador já não é um curioso marinheiro,
missionário ou escrivão, a registar “singularidades” e “maravi-
lhas”, mas um cientista com a mentalidade racionalista da Enciclo-
pédia. No final das expedições elaboravam um relatório que apre-
sentavam em reuniões de sábios. Relatório esse corroborado por
desenhos feitos pelos artistas que acompanharam, e por objectos
trazidos dos locais – máscaras, minerais, fósseis, plantas, escultu-
ras, etc. – que iam depois enriquecer as coleções dos museus da
Europa.

Outro olhar do viajante que muito dificilmente escapa à má-fé,
é o olhar do racismo, construído a partir das diferenças antropoló-
gicas de que se tiraram graves ilações sociais e morais, pretensa-
mente científicas.

O olhar do racismo distorce a realidade e leva também os ou-
tros a falseá-la, porque se apresenta como baseado em observações
científicas, naturalmente mais credíveis que as espontâneas.

21 Santo Isidoro de Sevilha, Etimologias, Vol. II, Madrid, BAC, p. 47.
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Racismo que, embora surgindo como tal no século XVIII, foi
buscar às observações dos viajantes dos séculos anteriores, feitas
geralmente de boa-fé, matéria para a sua teorização.

Com efeito, sempre os viajantes relataram as diferenças físi-
cas e os usos e costumes dos povos descobertos, no esforço de os
perceberem, acrescentando a essas descrições exteriores os seus
hábitos sociais e religiosos diferentes.

A discriminação feita nesses primeiros séculos mais tinha a ver
com as ideias fantasistas da tradição medieval que, com Santo Isi-
doro de Sevilha, queriam explicar o estranho e insólito através de
quatro categorias de seres: portentos, ostentos, monstros e prodí-
gios22, sem cuidar de outro tipo de critérios.

O que vai ocorrer no chamado século das “luzes”, que tudo
julgava saber e dever julgar, é o paradoxo de ser ele, o século da
razão, a criar o racismo como teoria científica de uso social, teoria
que o século seguinte, positivista, vai pôr em prática de maneira
desumana.

Antes, as diferenças de cor e outras caraterísticas morfológicas
não eram necessariamente associadas a um estatuto de inferiori-
dade ou superioridade, até porque o estado de natureza podia ser
ultrapassado pelos hábitos da civilização.

O racismo vai ser determinista, fixando inapelavelmente as pes-
soas a uma raça superior ou inferior.

Merece alguma atenção ver como antes, nos primeiros contac-
tos, foram descritos os índios, e como depois tudo foi alterado.

Colombo, no Diario de abordo, deu aos naturais das ilhas o
nome de índios porque andava obcecado à procura das Índias. Mas
trata-os com respeito, chamando-lhes “homens”, “mancebos”, “to-
dos a una mano son de buena estatura de grandeza y buenos gestos,
bien echos”23.

22 Santo Isidoro de Sevilha, Etimologias, Vol. II, Madrid, BAC, p. 47.
23 Cristobal Colon, Diario de abordo, Madrid, História 16, p. 91.
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E pelo que observou concluiu que eles podiam ser cristãos co-
mo ele “deben ser buenos servidores y de buen ingenio [. . . ] y creo
que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna
secta tenian” (p. 91). Observações estas tanto mais valorativas
quanto continuava a pensar existirem seres monstruosos, pois re-
gistou a informação dos índios de que naquelas paragens existiam
homens com um só olho ou com focinho de cão, antropófagos que
bebiam sangue (p. 116).

Com mais respeito e consideração ainda são os índios tratados
por Pero Vaz de Caminha na sua Carta.

Quando a eles se refere, as palavras e expressões que emprega
são, repetidamente: “homens”, “dois mancebos dispostos e ho-
mens de prole”, “os hóspedes assentam-se cada um em sua ca-
deira”, “gente de tal inocência”. . .

Só uma vez é empregada uma expressão depreciativa, quando
dois índios presenteados pelo Capitão não voltaram mais à nau,
chamando-lhe Pero Vaz de Caminha “gente bestial e de pouco sa-
ber”24.

Atitude e classificação ainda mais severa é a usada pelo autor
do Roteiro de Vasco da Gama para a Índia, descrevendo uma pe-
quena festa dada pelos negros em Angra de Santa Helena em que,
inesperadamente, alguns deles se puseram a tocar flauta, comen-
tando o cronista: “concertavam muito bem para negros de que não
se espera música; e bailavam como negros”25.

Entendemos que, tanto num caso como noutro, não há qual-
quer espécie de racismo, antes o registo da diferença, pois estavam
ainda no estado natural de não civilizados, ignorando as maneiras
e comportamentos próprios dos europeus.

24 Jaime Cortesão, A Carta de Pero Vaz de Caminha, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1994, p. 166.

25 “Diário da Primeira Viagem de Vasco da Gama”, in Grandes Viagens Ma-
rítimas, coord. de Luís de Albuquerque, Lisboa, Alfa, 1989, p. 13.
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Isso não impede, por exemplo, Pero Vaz de Caminha de consi-
derar o índio como um semelhante.

Essa a razão porque, tal como Colombo, também os considera
dignos de receberem a fé cristã:

“a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados,
de bons rostos e bons narizes bem feitos [. . . ] ali andavam
entre eles três ou quatro moças bem moças e bem gentis
com cabelos muito pretos e compridos, pelas espáduas e
suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das
cabeleiras [. . . ] Parece-me gente de tal inocência que se
homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos” (p.
161).

Observações diferentes foram as de estrangeiros ainda no sé-
culo XVI, a do alemão Hans Staden (1548-1550) e a do francês
Jean de Léry (1578).

Foi o alemão capturado pelos índios, tendo conseguido escapar
a ser comido. Deixou-nos um relato dramático de uma sentença de
morte antropofágica, permanentemente adiada.

Sempre que se refere aos índios trata-os por “selvagens”, logo a
partir do título do seu relato de viagem: A Verdadeira História dos
Selvagens Nus e Ferozes Devoradores de Homens, Encontrados no
Novo Mundo, a América26.

Do mesmo modo Jean de Léry na Histoire d’un Voyage en Terre
du Brésil:

“Mon intention et mon sujet sera en cete histoire de seule-
ment déclarer ce que j’ai pratiqué, veu, ouy et observé tant
sur mer, allant et retournant, que parmi les sauvages ameri-
quains”27.

26 Hans Staden, A Verdadeira História dos Selvagens, Nus e Ferozes Encon-
trados no Novo Mundo, a América, Rio de Janeiro, Dantas, 1999.

27 Jean de Léry, Histoire d’un Voyage en Terre du Brésil, Paris, Poche, 1994,
p. 105.
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Para os homens esclarecidos da Enciclopédia de Diderot, que
recolheram esta tradição, selvagens eram os que não estavam su-
jeitos a nenhum jugo e que viviam à parte dos outros.

Nisso, segundo a mesma Enciclopédia, se distinguiam os bár-
baros, pois “il y a cette difference entre les peuples sauvages et
les peuples barbares, que les premiers sont des petites nations dis-
persées qui ne veulent point se réunir, ou bien que les barbares
s’unissent souvent, et cela se fait lorqu’un cheff en a soumis d’ou-
tres”28.

Nessa situação, os selvagens eram apenas dominados pela na-
tureza e pelo clima, não tendo qualquer religião.

Para os positivistas do século XIX, e segundo a Grande Ency-
clopédie de Berthelot (1886-1903) que sintetiza as ideias da época
já trabalhada pelas “luzes”, selvagens e bárbaros situavam-se num
mesmo pólo, oposto ao dos civilizados.

No artigo “civilization” (que não figura na Enciclopédia de Di-
derot) expõe-se em sete colunas densas a dialéctica que opõe uns
aos outros: “Le nouveau point de vue” assenta em que “on admet,
en géneral que les hommes passent graduellement de la sauvagerie
à la barbarie, et de la barbarie à la civilization; c’est la doctrine du
progrès”29.

Entendia-se assim que a História caminhava segundo um pro-
cesso linear e contínuo de progresso, e que o homem selvagem,
muito próximo do estado de natura, vivia uma fase rudimentar,
ainda muito animal.

Na desorganização social e religiosa dos “selvagens” encontra-
vam os viajantes colonizadores fundamentação para os dominarem
e ensinarem novas formas de vida em sociedade, e novas crenças.

28 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Artes et des Mé-
tiers, Paris, Briasson, 1753.

29 Grande Encyclopedie, Inventaire Raisonné des Sciences, des Lettres et des
Artes, Paris, Lamirault, (1886-1903).
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Pero de Magalhães de Gândavo, no Tratado da Província do
Brasil observa:

“A língua deste gentio toda pela costa é uma, carece de três
letras – s – não se acha nela f, nem l, nem r, cousa digna de
espanto por que assi não tem fé, nem lei, nem Rei, e desta
maneira vivem sem justiça e desordenadamente”30.

Staden, afirma no capítulo doze:

“Eles não têm nenhum direito estabelecido e também ne-
nhum governo próprio. Cada cabana possui um chefe que
é, por assim dizer, um rei. Todos os chefes são da mesma
linhagem, tendo poderes iguais de mando e de governo –
independente de como se queira chamá-los”31.

Jean de Léry, no capítulo XVIII sobre “Ce qu’on peut appe-
ler loix et police entre les sauvages”: “Quant à la police de nos
sauvages, c’est une chose presque incroyable, et qui ne se peut
dire sans faire honte à ceux qui ont les loix divines et humaines,
comme estans seulement conduits par leur naturel, quelque cor-
rompu qu’il soit, s’entretiennent et vivent bien en paix les uns avec
les outres”32.

Ora, como era dever das nações europeias civilizarem e evan-
gelizarem os selvagens, as respostas mais adequadas foram as das
“encomiendas”, “reduções”, “aldeamentos”, etc. e de uma activi-
dade sedentarizante e civilizadora.

Deste modo, a terminologia definidora destas situações era a de
“selvagem” versus “civilizado” e de “pagão” versus “cristão”.

O olhar dos novos viajantes é agora diferente: o de Cook, Bou-
gainville, Humboldt, Spix e Martius, Darwin, Capelo e Ivens, Ale-
xandre Ferreira. . . Os seus retratos humanos, as suas descrições do

30 Pero de Magalhães de Gândavo, Tratado da Província do Brasil, Rio, Ins-
tituto Nacional do Livro, 1965, p. 138.

31 Hans Staden, ibidem, p. 146.
32 Jean de Léry, ibidem, p. 439.
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habitat, as suas observações sobre as diferenças de cor, morfologia,
usos e costumes, forneceram ampla matéria para que os teóricos ti-
rassem ilações deterministas de caráter racista.

O espírito do tempo, iluminado e positivo exigiu que as ciências
da natureza se regessem pela filosofia, e postulavam para estas uma
inspiração das ciências da natureza, revalorizando a experiência.

As classificações surgem como conclusões raciocinadas, se-
gundo as classificações de Lineu no Sistema Naturae, misturando
os caracteres com a anatomia: o negro africano guiado pela fanta-
sia, o europeu pelos costumes, por exemplo.

Cuvier considerava os indígenas africanos como pertencendo à
mais degradada das três raças, branca, amarela e negra.

Das observações feitas por Darwin em longas viagens científi-
cas, e partindo da teoria da Origem das Espécies e da sua evolução,
alguns foram mais longe colhendo argumentos para uma hierarqui-
zação de capacidades e de raças.

Humboldt, apesar de espírito esclarecido e avesso a todas as
formas de descriminação não deixou, porém, de se referir a algu-
mas raças como de melhor desenvolvimento mental.

Também Buffon sustentava que as raças consideradas inferiores
podiam melhorar no contacto com a raça superior branca.

Agassiz não se coibiu de afirmar que o negro ocupava o lugar
inferior na escala das raças por ser a sua dotada de uma “apatia
particular”33.

Na expressão de Stephen Jay Gould, na segunda metade do sé-
culo XIX as ciências humanas ficaram obcecadas pelos números e
pela crença em medidas rigorosas que garantem um rigor tão irre-
futável como o da física de Newton. Deste modo, “l’évolution et la
quantification formèrent une alliance impie: en un sens, leur union
forgan la première théorie elaborée du racisme scientifique”34.

33 Stephen Jay Gould, La Mal-Mesure de L’Homme, 2.a ed., Paris, Odile
Jacob, 1997, pp. 64 e segts.

34 Ibidem, p. 108.
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O grande entusiasta deste rigor foi Francis Galton, e tudo viria
a ser quantificado e medido: os casamentos, o número de filhos,
a beleza, o aborrecimento e até, imagine-se, a eficácia da oração
calculada através de um inquérito estatístico!

Foi esta dinâmica quantificadora e hierarquizadora desencade-
ada pelas viagens dos sábios naturalistas que resolveram aplicar ao
homem classificações de raça e de capacidade a partir de critérios
morfológicos mensuráveis: a cor da pele, a forma dos cabelos, a
estatura, a forma e o conteúdo do crânio, os grupos sanguíneos,
etc. Tudo serviu para enquadrar a humanidade em raças, desde as
quatro propostas de Lineu até às vinte e sete de Henri Vallois35.

Particular atenção mereceu a craniometria, por exemplo, de
Morton, a teoria frenológica de Broca, estudando as circunvalações
e localizações cerebrais, a medição do ângulo facial que tanto iden-
tificava o grau de inteligência como de criminalidade, chegando a
estabelecer-se uma escala que era de 50˚ para os gorilas, 62˚ para
os negros do Niger e os 100˚ para os habitantes do Tirol.

E desses ângulos faciais se aproveitava a chamada antropologia
criminal de Gall, Broussais ou Lombroso.

Dessa teoria também se utilizou o anticlericalismo medindo o
ângulo facial dos jesuítas, para provar serem criminosos sociais.

Se hoje a Antropologia julga inaplicável à espécie humana o
conceito de raça, e se foram abandonadas as correspondências en-
tre raça e culturas36, o certo é que estes conceitos tiveram um notá-
vel prestígio científico, hoje dado como falso e preconceituoso, de
consequências bem conhecidas no plano social.

35 François de Fontette, Le Racisme, 8.eme ed., Paris, Presses Universitaires
de France, p. 9.

36 J. Hiernax, “Race”, in Dictionnaire de L’Ethnologie et de L’Anthropologie,
2.a ed., Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 612.
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Gobineau e o seu Essai sur L’Inégalité des Races Humaines37,
não fez mais do que articular as conclusões de um processo de
observação prestigiado pelas ciências.

Aliás, o Iluminismo na sua orgulhosa pretensão de tudo sub-
meter ao crivo da razão – “c’est nous les modernes les premiers
que savons que. . . ” sentenciava Gobineau –, desdenhando dos sa-
beres anteriores, multiplicou-se em “viagens filosóficas”, de que é
exemplo típico a do nosso Alexandre Rodrigues Ferreira38 sobre as
capitanias do norte do Brasil, e já tinha diagnosticado a inferiori-
dade da terra americana, dos seus animais e plantas39.

Esta inferioridade também se estendeu ao homem, não só ame-
ricano mas, sobretudo, negro, a partir das observações das viagens
e reflexões de Lineu, Buffon, Pow, Hegel, Darwin, Bougainville. . .

Foi com esse dados que Gobineau no Essai explica a causa dos
sucessos ou colapsos das civilizações, “si grands qu’on les suppose
paraissent s’expliques aisément; on les accept comme des simples
conséquences des dons intellectuels de l’homme”40.

Por isso, baseando-se na anatomia comparada do cérebro, con-
cluiu pela superioridade e inferioridade das raças. Estas, pela sua
própria constituição serão intelectualmente desiguais, sobressaindo
as raças brancas, as únicas criadoras de cultura, mas que precisam
de ser purificadas por já terem admitido misturas.

Para chegar a estas conclusões tiveram grande importância para
Gobineau os textos da literatura de viagens, pelo que citava, repe-
tidamente, a obra de Spix e Martius, Reise en Brasilien, de Hum-
boldt, Pickering e outros.

37 M. A. de Gobineau, Essai sur L’Inegalité des Races Humaines, Paris, Gal-
limard, 1983 [1853].

38 Alexandre Rodrigues Ferreira, Viagem Filosófica, Rio de Janeiro, Conselho
Nacional de Cultura, 1974.

39 Antonello Gerbi, O Novo Mundo, S. Paulo, Companhia das Letras, 1996,
pp. 132 e segts.

40 M. A. de Gobineau, ibidem, p. 141.
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A discriminação racista foi tão longe que Albert Saint-Hilaire,
da família do grande naturalista, teve a ideia de exibir “selvagens”
das colónias, com o aplauso entusiasta da Sociedade Antropológica
de Paris, criada por Broca, como iniciativa louvável de fomento da
“educação nacional”.

Aliás, a ideia não era nova.
Já no tempo das primeiras navegações se traziam homens de

outras “raças” e animais estranhos (elefantes, rinocerontes. . . ) para
serem mostrados e servirem de prova das novas descobertas.

Chegaram a ser organizados espectáculos em que eles eram
mostrados à Corte e ao povo, já com algum preconceito racista,
mas sem se chegar aos extremos do século XIX, até porque anos
antes tinha sido refutado.

Dessas exibições, uma das mais notáveis foi a de Rouen, em
1550, nas margens do Sena, perante Francisco I e Catarina de Me-
dicis, em que 50 índios tupinambás simulavam combates na selva,
em cenário cuidadosamente reconstituído para o efeito, não fal-
tando reconstrução de malocas, profusão de flores, papagaios, ma-
cacos, etc. trazidos pelos marinheiros franceses.

A inferioridade dos índios era entendida como superável pela
civilização, e assentava tanto em aspetos sociais como religiosos,
para além de algumas dúvidas sobre a sua condição humana.

Segundo o comentário de Ferdinand Denis que apresentou do-
cumentação sobre esse episódio e o comentou, esses textos descre-
vem os índios “étant un peu moins que les noirs et un peu plus que
orang-outangs”.

Contudo, oportunamente, continua Ferdinad Denis, antes dos
filósofos, dois frades dominicanos, Frei Domingos de Minoya e
Frei Domingos de Betamos refutavam tais dúvidas, pedindo, em
1536, ao Papa Paulo III que reconhecesse numa bula, para toda
a Cristandade, os direitos e dignidade dos naturais da América, e
condenasse a sua escravização. O que ele fez pela bula promulgada
em 9 de Junho de 1536 que declarava a concluir: “veritas ipsa quae
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nec falli nec fallere protest”, dando como certo que os americanos
sejam reconhecidos como homens verdadeiros.

Em 1583 a questão voltaria a ser debatida num Concílio, em
Lima, onde foi confirmado serem os índios plenamente homens
dotados de inteligência, e dignos de receberem os sacramentos41.

Voltando a Saint-Hilaire: depois de uma exposição de cães em
1877, iniciou uma série de exposições chamadas etnográficas, com
negros. O sucesso popular foi tão grande que só no ano de 1878
registou 985.000 visitantes.

As exposições estenderam-se a Londres em 1877 e ao Jardim
Zoológico de Berlim em 1879.

Em Paris foram quase contínuas durante mais de 35 anos, com
o público a atirar por cima das grades, alimentos, bugigangas, no
meio de gargalhadas divertidas42.

Com a amostragem destas “espécies” selvagens também con-
corriam as exposições de anões, liliputianos, corcundas, gigantes,
por exemplo, no Jardim de Aclimatização de Paris, em 1909.

Momentos de exaltação especial nestas exibições, e outros es-
pectáculos nelas inspirados eram os “combates sanguinários” dos
“selvagens”, sobretudo dos “selvagens antropófagos”, suas danças
tribais no Champ de Mars ou nas Folies Bergères.

A seguir vieram as exposições coloniais que chegaram até aos
nossos dias nas grandes capitais e outras cidades europeias, a partir
da Exposição Universal de Paris de 1889.

Em Portugal, na Grande Exposição do Mundo Português de
1940 ainda se exibiram amostras desses aldeamentos indígenas.

Modernamente, a versão que ainda se conserva, mas artificial,
para atrair turistas, são as aldeias típicas que se apresentam como
uma síntese de civilização e culturas, como acontece, por exemplo,
na Coreia e na África do Sul.

41 Ferdinand Denis, Une Fête Brésilienne, Paris, J. Techener, 1851, pp. 1-19.
42 Regis Guyotat, Le Monde, Paris, 16 et 17 Janvier, 2000.
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Quanto à caminhada do racismo no século XX, já depois do
ocaso da literatura de viagens tradicional, todos sabemos como foi
a sua triste marcha, quer no nazismo e holocausto, quer em disfar-
ces de apartheid.

Mas essa tragédia já nada teve a ver com a literatura de viagens,
nem com a ciência, mas tão somente com formulações ideológicas
enlouquecidas pela ambição política.

Lisboa, Novembro de 2002
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