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CAPÍTULO II. 
 
 

EXPEDIÇÕES. — PRIMEIRAS RELAÇÕES COM OS NATURAIS. — 
INTRODUÇÃO DA ESCRAVIDÃO DOS ÍNDIOS. — SEU 

DESENVOLVIMENTO. — DETERMINAÇÕES  A RESPEITO. — 
COLONIZAÇÃO. — REGIME COLONIAL. 

 
 

É um fato, infelizmente confirmado pela história, que 
desde a mais remota antigüidade o vencedor ou conquistador, 
quando não matava o vencido ou o prisioneiro, reduzia-o à 
escravidão. Pretendeu-se mesmo que fosse esta última regra um 
progresso no Direito das gentes, um ato de humanidade; no 
entanto que era realmente de maior ferocidade por afetar já não 
exclusivamente o prisioneiro, e sim indefinidamente toda a sua 
descendência. 

 
 

Entre os índios acontecia que, em vez de devorarem os 
prisioneiros, reduziam-os ao seu cativeiro, sobretudo as 
mulheres que não houvessem tomado parte ativa na guerra; das 
quais não raras vezes faziam suas consortes. Os filhos, porém, 
eram livres, se livre o pai; porque entre eles seguia o filho a 
condição do pai e não a da mãe(23): do que há exemplo também 
em povos do velho mundo, quais foram os Visigodos(24). 

 
 

Quando Cabral, depois da sua feliz descoberta, resolveu 
seguir sua  viagem para a  Índia,  conforme as  instruções  que 
recebera, expediu ao Rei de Portugal, como devia, um 
emissário, Gaspar de Lemos, a instruí-lo de tal achado; e, em 
troca de dois criminosos que deixou na terra, fez  embarcar, 



entre outras cousas, dois dos seus naturais como amostra dos 
novos súditos d’El-Rei(25).—Os  índios (Tupininquins) 
mostraram-se dóceis e bondosos; assistindo  mesmo com 
reverência à missa que se celebrou(26). 

 
 

Em o ano seguinte 1501 teve lugar a primeira expedição 
de exploração da costa do Brasil, vindo como piloto e 
cosmógrafo Américo Vespucio, o qual percorreu o litoral desde 
o cabo de S. Roque até o de Santa Maria; desta expedição ficou 
na Cananéia para cumprir a pena de degredo um bacharel, que 
30 anos mais tarde ainda aí foi encontrado(27). 

 
 

Em 15003 veio nova expedição, com o mesmo Américo. 
Fundou-se nesta época a primeira feitoria portuguesa no Brasil, 
próximo de Porto Seguro, onde fundeara a esquadrilha de 
Cabral, e à qual se deu o nome de Santa Cruz, composta do 
pessoal de 24 homens(28). 

 
 

É provável que de outras armadas que por este tempo se 
dirigiam à Índia, alguns navios que aportaram ao Brasil 
tivessem deixado colonos, mas não é isto bem averiguado(29). 

 
 

A atenção do Governo Português estava absorvida pelas 
conquistas na Índia e África, para onde se expediam grandes 
armadas, e  grandes capitães quais os Almeidas, os 
Albuquerques. De sorte que houve intermitência de explorações 
das costas  e  território  do Brasil por  parte do mesmo 
Governo(30). 

 
 

Mas, havendo começado o tráfico de certos gêneros do 
país e sobretudo do pau brasil d’onde veio o nome que lhe 
ficou), os contratadores mandavam navios de conta própria a 
esse comércio. Do número destes foi a nau Bretoa, que, saindo 
de Lisboa em 22 de Fevereiro de 1511, aí voltou no fim de 8 
meses, levando, além do pau brasil e outros gêneros, para cima 
de 30 índios cativos.(31). 



No entanto havia expressa recomendação do Rei para 
que se tratasse bem aos naturais da terra, e nenhum fosse levado 
para a Europa inda que o quisesse, afim de que não pensassem 
os outros que os matavam para serem devorados(32). 

 
 

Ao contrário disto, em Espanha se havia declarado por 
uma lei de 1504 legítima a escravidão dos Caraibes por 
antropófagos e bestiais; o que deu lugar a que para as partes do 
Norte do Brasil aparecesse navio a carregar escravos(33). 

 
 

Outras expedições, anteriores mesmo à de Cabral, 
tiveram lugar pelo Amazonas ou Maranhão, e costa do Norte, 
quais as de Alonso de Hojeda, Vicente Yanes Pinzon, e Diogo 
de  Lepe(34).  Mas  serviram  apenas  de  prevenir  os  Indígenas 
contra os descobridores pelas lutas travadas entre os mesmos e 
esses primeiros navegantes(35). 

 
 

Ainda outras se seguiram por parte da Espanha, quais de 
João Dias Solis em 1508 e 1815, de Fernando de Magalhães e 
Ruy Falleiro em 1519. — Nada, porém, de notável quanto aos 
Indígenas em relação ao Brasil. 

 
 

Parcialmente  sucedeu que navios  naufragassem em 
diversas paragens, e que alguns indivíduos se aventurassem em 
viagens fluviais e terrestres. A muitos coube a triste sorte de 
serem mortos e devorados pelos índios. Outros, porém, eram 
por eles recebidos e tratados com a maior fidelidade e amizade. 
Não poucos são os exemplos; de que basta referir o de Diogo 
Álvares, denominado o Caramuru: naufragado pela altura da 
Bahia em 1510, foi poupado pelos índios, entre os quais veio a 
ter tal predomínio e estima, que se constituiu, para bem dizer, 
seu Chefe, e se casou com a célebre Paraguassú; a ele deveram 
mais tarde os Portugueses relevantes serviços(36). É assim que 
outros Portugueses, e mesmo  Espanhóis e  Franceses foram 
encontrados estabelecidos em diversos lugares do tão extenso 
território, em plena paz e harmonia com os naturais(37); sendo 



digno de notar que Portugueses dos navios da Índia e de 
contratadores procedessem por semelhante forma deixando-se 
ficar em terra, contra a proibição da lei. 

 
 

Outras expedições tiveram lugar em datas posteriores 
por parte de navegadores Franceses, estimulados pelos lucros 
prodigiosos que retiravam dos gêneros do Brasil mais estimados 
e procurados nos mercados europeus(38). Bem como por parte 
de Espanhóis, distinguindo-se as do Diego Garcia, D. Rodrigo 
d’Acuna, e Sebaslião Cabot em 1525 e 1526. Por eles foram 
encontrados Castelhanos, de longa data aí estabelecidos; e 
muitos dos seus também se deixaram ficar por a isto os convidar 
a terra(39). 

 
 

Pela mesma época, fins de 1526, aportava Cristovão 
Jacques com a sua esquadrilha destinada a defender a costa do 
Brasil contra invasões estrangeiras. Tendo fundado em Igarassú 
a feitoria  de  Pernambuco,  e feito  uma  excursão ao  Sul, 
retirou-se para  Portugal. Vindo-lhe aidéia  e desejo  deser 
donatário no Brasil, obrigando-se a introduzir aí mil colonos, 
comunicou-o  a Diogo de Gouvêa,   que o transmitiu com 
empenho ao Rei D. João III, que desde 1521, por morte de D. 
Manoel, governava o Reino. Desde então começou a germinar a 
idéia de estabelecer na terra de Santa Cruz um núcleo forte de 
colonização, visto a quase improficuidade  das esquadras, o 
grande despesa  que   importava este   gênero  de guarda   e 
defesa(40). 

 
 

Preparada a frota, foi o seu comando confiado a Martim 
Afonso de Souza; ao qual se deram poderes extraordinários, 
com alçada no crime e civel, tanto para o mar como para a terra; 
assim como de dar sesmarias, mas por uma só vida(41). Em 31 
de Janeiroo de 1531 alcançou o Cabo de Santo Agostinho; e, 
depois de destroçar e aprisionar navios Franceses que aí 
encontrou, seguiu para a feitoria de Pernambuco; da qual saindo 



para o Sul, entrou na Bahia de Todos os Santos, onde encontrou 
o Português Diogo Álvares o Caramuru, em cuja companhia 
deixou dois homens(42). Obrigado a arribar, voltou de novo à 
Bahia; e aí achou uma caravela, que tomou a seu serviço, depois 
de fazer desembarcar os escravos que ela  transportava(43). 
Descendo para o Sul entrou no Rio de Janeiro, onde se demorou 
três meses, bem tratado pelos da terra, a quem igualmente tratou 
bem(44). Proseguindo,  ancorou junto  à Cananéia, onde 
encontrou o bacharel Português Francisco de Chaves e vários 
Espanhóis. Já então os escravos se contavam por centenas, pois 
que o dito bacharel ofereceu-se-lhe trazer dentro de dez meses 
400 escravos carregados de prata e ouro(45). 

 
 

Continuando na sua viagem,  cujo  fim era o 
estabelecimento no Rio da Prata, e sofrendo grande temporal, 
despachou seu irmão  Pero Lopes de Souza a  continuar  a 
assentar padrões de posse. De volta, entrou Martim Afnso, em 
Janeiro de 1532, no porto de S. Vicente, onde encontrando o 
Português João Ramalho, que aí vivia entre os índios há vinte 
anos, se deliberou a fundar uma colônia, a primeira regular que 
no Brasil se levantou, não existindo até então senão as pequenas 
feitorias de Santa Cruz, Igarassú, e Santa Catarina. De acordo 
com Ramalho, e para maior auxílio da colônia marítima, fundou 
ao mesmo tempo outra em Serra-acima junto a Piratininga, 
d’onde veio o nome à aldeia, e é hoje S. Paulo; cujo governo 
confiou do mesmo João Ramalho, nomeado guarda-mor(46). 

 
 

No entanto o governo da Metrópole ocupava-se agora 
com mais interesse de promover a colonização da possessão 
Americana; e resolveu-se a dividi-la em grandes capitanias, que 
seriam distribuídas, como foram(47), por pessoas dignas por seus 
serviços e fidalguia, ou riqueza, com obrigação de trazerem 
gente e navios à sua custa(48). 

 
 

Essas doações eram de juroe herdade, e já não simples 



sesmarias por uma só vida, como a principio se tinha assentado: 
e acompanhadas de concessões extraordinárias aos donatários, 
com alçada até morte natural aos peães, escravos, e índios, 
atribuições judiciais, nomeação de autoridades e empregados, 
distribuição  de  sesmarias  conforme  as  leis  do  Reino,  assim 
como de cativar gentios para o seu serviço e dos navios, e de 
mandá-los vender à Lisboa até certo número cada ano livres de 
sisa, a que eram aliás sujeitos os escravos que ali entravam(49); 
doações confirmadas pelos forais de cada capitania(50). 

 
 

O governo reconhecia e legalizava assim com a sua 
autoridade soberana e onipotente o fato abusivo e odioso da 
escravidão dos Indígenas; e, longe de reprovar e punir, quase se 
diria que o acoroçoava. 

 
 

É verdade que os Espanhóis haviam dado o exemplo 
perverso de cativarem os desgraçados índios logo desde a 
primeira descoberta (1402) por Cristovão Colombo; a história 
das conquistas por eles feitas o demonstra para opróbio eterno 
dos descobridores e sua gente(51). É verdade que a Espanha 
fazia o comércio de escravos Africanos, que de Sevilha saíam 
para diversas partes. É verdade que leis de Espanha autorizaram 
o cativeiro de alguns índios, v. g. os Caraibes, e que até os 
mandavam marcar com ferro quente para se não confundirem se 
fugissem(52). É verdade que mesmo em Portugal se mantinha a 
escravidão dos Mouros e dos Africanos negros; e que destes já 
se fazia grande comércio(53). Não é, pois, muito de admirar, que 
esse ato de perversidade de povos, que se diziam civilizados e 
cristãos, se fizesse extensivo ao pobre e mesquinho gentio do 
Brasil; tanto mais, quanto faltavam os braços para os misteres 
dos donatários e dos colonos. 

 
 

Refere igualmente a História que chegou-se naquela 
época até a pôr em dúvida que os índios pertencessem à espécie 
humana! pretendendo-se que eram escravos por natureza! A 



tamanho desvario foram arrastados os Espanhóis, seus mais 
atrozes perseguidores, pela sede e ambição de riquezas(54), e a 
seu exemplo os Portugueses(55). 

 
 

Mas  também,  desde  logo,  e como  fato  providêncial, 
apareceu o incansável Dominicano Padre Bartholomeu Las 
Casas, Bispo de Chiapa, que tomou constantemente na América 
e na Europa a defesa  dos  índios,  convenceu de falsas e 
anti-cristãs aquelas doutrinas, obteve do Regente de Espanha o 
Cardeal Ximenes e do Imperador Carlos V medidas a bem da 
liberdade   desses   infelizes nas possessões  espanholas, e 
mostrou-se  um  seu acérrimo  protetor,  um  verdadeiro 
apóstolo(56). 

 
 

Por oulro lado,  reconhecido  naqueles tempos em os 
Sumos Pontífices o poder de resolver questões temporais de 
grande alcance(57), não podiam eles deixar de intervir em objeto 
tão melindroso; muito mais porque de algum modo afetava o 
espiritual, quer dos pretendidos senhores, quer dos inculcados 
escravos. A Igreja. fiel intérprete da verdadeira doutrina de 
Cristo, reprovou sempre a escravidão. Os Apóstolos e Doutores 
assim o ensinaram e pregaram. Os Papas Alexandre III (fins do 
Século XII),  Pio  II  (Bula de  7 de   Outubro de 1462)  o 
proclamaram  quanto  aos cristãos,  censurando mesmo  este 
último os que reduziam à escravidão os neófitos d’África. E, 
depois da descoberta da América, por vezes o repetiram logo 
desde o começo com especial referência aos povos desta parte 
do mundo; distinguindo-se nessa época Leão X, perante quem 
teve lugar  a  célebre  disputa entre os Dominicanos  e  os 
Franciscanos sobre a   liberdade  dos  índios,  defendida  por 
aqueles e impugnada por estes, decidindo a bem da liberdade 
aquele sábio e verdadeiramente cristão Sumo Pontífice. 

 
 

Em relação à Espanha, ou antes ao Peru, o Papa Paulo 
III, por Breve de  28 de Maio de  1537, dirigido ao Cardeal 



Arcebispo de Toledo, muito categoricamente declarou que os 
Indígenas, entes humanos como os demais homens, não podiam 
ser reduzidos a cativeiro; Breve que mais tarde se fez extensivo 
ao Brasil por Bula de Urbano VIII(58). Esse mesmo Pontífice, 
interpretando a Bula deAlexandre VI (de  1492) sobre a 
conversão dos  índios  à fé Católica, fixou a  sua verdadeira 
inteligência, e procurou opor barreira aos abusos dos Espanhóis 
contrários às determinações da Rainha Izabel, que ainda no seu 
testamento havia recomendado se tratasse bem aos índios(59). 

 
 

Não  obstante, continuava  a manter-se o  fato de 
escravizar o   gentio; e  agora com  mais franqueza, atenta  a 
legalização   deshumana  pelo  governo  da Metrópole de 
semelhante  barbaridade, embora debaixo de  pretendidas  e 
subentendidas regras de Direito. 

 
 

É sabido que desde os primeiros tempos, a título de 
resgate, os índios eram reduzidos à escravidão dos colonos, e 
até transportados a Portugal(60). Igualmente os aprisionados na 
guerra  eram feitos  escravos  por   um alegado  direito  do 
vencedor(61). Mas os colonos, levados pela avidez e cobiça, em 
breve  tal latitude  deram a esses  princípios, que  havia-se 
convertido em regra para semelhante abuso a necessidade que 
diziam   ter   de braços para  a   lavoura  e  outros misteres; 
empregando neste intuito todas as manhas, artifícios, fraudes, e 
até força a fim de obterem os índios: por tal forma, que a Corte 
Portuguesa  viu-se na   indeclinável obrigação  de regular tão 
grave objeto,  e  de estabelecer  restrições a  esse   direito   de 
escravizar o gentio, como adiante diremos(62). 

 
 

Vejamos no entanto o que se passava em as diversas 
Capitanias nas suas primeiras épocas. Em 12 fora dividido o 
território brasílico. Poucas prosperaram; algumas não puderam 
progredir; e outras nem mesmo fazer vingar o primeiro 
estabelecimento. Quais as causas? 



S. Vicente, que coube a Martim Afonso de Souza, foi a 
primeira colonizada; floresceu dentro em pouco, não obstante 
dificuldades com que a princípio tiveram de lutar os colonos, já 
de ataques de índios de fora, já dos outros colonos; a amizade 
de João Ramalho e seu sogro Tibiriçá com os seus índios lhe foi 
de inapreciável auxílio(63). S. Vicente foi a cabeça da Capitania. 

 
 

Pernambuco,  que coube  a  Duarte  Coelho,  igualmente 
prosperou, debaixo  da ilustrada, severa, e  virtuosa 
administração desse varão,  que praticou a idéia altamente 
civilizadora, política, e cristã de atrair os índios por meio de 
afagos, recompensas, e chegando mesmo a promover, em bem 
da colonização, o casamento dos colonos com as índias(64). 
Olinda foi a cabeça da Capitania. 

 
 

Espirito Santo coube a Vasco Fernandes Coutinho, que 
comsigo  trouxe, além  dos  colonos, pessoas  de nobreza. Os 
índios, a começo esquivos, sujeitaram-se e muito o auxiliaram. 
A decadência posterior foi devida aos próprios colonos(65). 

 
 

Porto-Seguro tocou a Pero do Campo Tourinho, que foi 
estabelecer-se no porto em que ancorou a esquadrilha de Cabral. 
Os índios mostraram-se mansos e trataveis, como o eram no 
tempo da descoberta. Reinou paz, justiça, e moralidade. Mais 
tarde veio a decadência(66). 

 
 

Pero Lopes de Souza havia tratado de aproveitar a sua 
de Santo Amaro (próximo à de S. Vicente), e terras de 
Itamaracá, admitindo colonos, e cuidando da lavoura(67). 

 
 

Jorge de Figueiredo Corrêa a dos Ilhéus. Ausência de 
Governo, vexame aos colonos, perseguição aos índios obstaram 
a que prosperasse(68). 

 
 

Tais foram as Capitanias que então puderam suportar a 
colonização. Algumas floresceram rapidamente, sobretudo 



Pernambuco e S. Vicente; benéficos resultados de uma 
administração inteligente, religiosa, e zelosa. Em outras, depois 
dessa primeira prosperidade,  manifestaram-se sintomas de 
decadência, devida principalmente ao mau governo delas, ou à 
ambição, injustiça, desobediência, e imoralidade dos colonos. 

 
 

Das outras dessa primitiva distribuição nenhuma logrou 
a colonização nessa época: 

 
 

A  do  Maranhão  e mais  duas, que couberam  à trina 
sociedade  do  historiador  João  de  Barros,  Fernão  Álvares,  e 
Ayres da Cunha; porque  a frota preparada  com   tamanho 
sacrifício naufragou desastrosamente. Alguns dos colonos, que 
se salvaram, fundaram na   ilha  da  Trindade uma povoação 
Nazareth.  Os índios  lhes  prestaram  auxílio  valioso, 
acompanhando mais de 200 deles os colonos restantes, quando 
se resolveram a abandonar a povoação(69). A sorte adversa, que 
não a culpa dos donatários e colonos, malogrou essa tentativa. 

 
 

Outro tanto se não pode dizer da Capitania de S. Tomé, 
depois  Campos,  dada a  Pero  de  Góes. Conseguiu  fundar  a 
povoação Vila da Rainha. Durante a sua ausência em Portugal 
para promover capitais e gente, tudo foi desordem na colônia. O 
lamentável incidente de haver sido por um pirata entregue um 
dos Chefes índios aos seus inimigos, levantou os mesmos índios 
contra os colonos, que se viram forçados a abandonar a terra(70). 

 
 

Na Bahia, o seu donatário Francisco Pereira Coutinho 
conseguira fundar a povoação da Vitória. Mas a velhice, 
enfermidade,  e fraqueza do donatário, a  desmoralização e 
insubordinação dos povoadores trouxeram a ruína da colônia, 
retirando-se  estes  para  os  Ilhéus, e  o   donatário para 
Porto-Seguro; perecendo o mesmo com quase todos os seus às 
mãos dos índios de Itaparica(71). 

 
 

Na Capitania de Antônio Cardozo de Barros, nem se 



chegou a tentar a colonização(72). 
 
 

Em tal estado de cousas, não era possível que o Rei D. 
João III(73), que tão bem havia compreendido a vantagem de 
promover  a   colonização  e  o desenvolvimento  da nova 
conquista, deixasse de tomar providências em ordem a coibir os 
abusos introduzidos  sobretudo   pelos  colonos, e os  defeitos 
reconhecidos  da  latitude de poderes,  atribuições  e  isenções 
conferidos aos donatários(74), bem como de providenciar sobre 
a sorte  dos verdadeiramente   miseráveis indígenas,   que, ou 
fizessem  bem ou fizessem   mal, eram  desapiedadamente 
vexados, e escravizados pelos colonos. 




