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A SEGUNDA LEVA
DE INVASORES HUMANOS

Os aruoredos sam mtlj mujtos e grandes e djmfimdas
maneiras..
PERO VAZ DE CAMINHA

Urn dos primeiros atos dos marinheiros portugueses que, a 22 de abril de
1500, alcanc;:aram a costa sobrecarregada de floresta do continente sui-americana nos 17 graus de latitude sul, foi derrubar uma arvore. Do tronco desse
sacrificio ao machado de a~o. confeccionaram uma cruz rustica - para eles,
o simbolo da salvac;:lio da humanidade. Uma missa foi entlio celebrada aos pes
dessa cruz, durante a qual, para satisfac;:ao dos portugueses, os indigenas ali
aglomerados imitaram sua postura ajoelhada com as maos em prece, embora
nlio imitassem suas expressoes devotas. 0 momenta ficou gravado na memoria
de todo brasileiro que completou o curso primano, atraves das reproduc;:oes de
uma pintura epica comemorativa do evento, de autoria do artista do seculo XIX,
Victor Meirelles. Presas a cruz de madeira estavam as insignias e divisas do
rei, urn sinal inequivoco da identidade entre os objetivos e a autoridade do
Estado e da Igreja. Essa pretensao ao territ6rio que uma tripulac;:ao ind6cil mal
havia vislumbrado baseava-se em urn tratado assinado seis anos antes por
emissarios das coroas portuguesa e espanhola, que demarcava as respectivas
esferas de influencia no mundo nao-cristao por urn meridiana que passava 370
leguas (2200 quilometros) a oeste das ilhas de Cabo Verde.'
"\'os indigenas, que inocentemente se irmanaram com eles naquela praia,
nao faziam ideia, tal como .as arvores as suas costas, da destruic;:ao que essa
invasao causaria. Esse even to memonivel da hist6ria da humanidade - o fim
de milenios de separa~ao entre os dais maiores contingentes de populac;:lio da
especie- foi tambem o mais tragico/As cronicas das descobertas, mais que
as de qualquer outro capitulo da hist6ria escrita, sao de urn irrealismo assustador. lncapazes de compreender intelectualmente a magnitude de sua descoberta, os portugueses tropec;:aram em urn meio continente, movidos por
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cobi<;:a e virtude, sem se deixarem levar por compaixiio ou mesmo por curiosidade. A Mata Atlantica os deixava impassfveis ou atonitos. Por diversas vezes
penetraram-na, e traziam apenas relatos delirantes sobre esmeraldas ·e ouro.
Produziram tamanha devasta<;:iio entre seus irmiios que, no prazo de urn seculo, quase todos aqueles com quem haviam se deparado estavam mortos e suas
sociedades em rufnas. Esse foi o come<;:o, a funda<;:ao do povoamento, da co- ·
loniza<;:iio e do imperio, de uma civiliza<;:iio transferida e imposta. 2
A esquadra que fez a descoberta estava ostensivamente na rota· do
Oriente, das fndias, que, apenas tres anos antes, os portugueses pela primeira
vez haviam alcan<;:ado pelo caminho do cabo da Boa Esperan<;:a. Pedro
Alvares Cabral, o capitiio da segunda expedi<;:iio, havia fixado urn curso bern
afastado da costa africana na esperan<;:a de ventos mais favoniveis e, por isso,
o avistamento da terra brasileira parece urn acontecimento casual. No entanto, os mapas portugueses havia muito situavam uma "Terra de Vera Cruz",
uma ilha com dimensoes aproximadas as de urn continente, mais ou menos na
oposi<;:iio dessa descoberta. De fato, Vera Cruz foi o nome que Cabral deu a
terra, tiio logo a avistou. A cruz de madeira erigida naquela praia alienigena,
portanto, tambem simbolizava o sentido que os portugueses procuravam
atribuir-lhe. 3
Os mitos sobre ilhas e povos fabulosos, que mediaram o encontro europeu com esse mundo natural alienfgena, influenciavam moderadamente os
exploradores portugueses. Suas concep<;:oes iniciais sobre seres e locais fantasticos nas terras abaixo do equador haviam sido inumeras vezes retificadas
pela longa experiencia na costa africana. Sergio Buarque de Rolanda mostrou
o quanto eles careciam da visiio paradisfaca, de qualquer expectativa de
encontrar urn parafso terrestre. A "sobriedade imaginativa" dos portugueses
contrastava com a pronta aceita<;:iio de pressagios e prodfgios que empurravam
os futuros conquistadores espanh6is sempre para a frente. 0 empirismo portugues era tao prosaico e estreito em suas expressoes que os exploradores
pareciam totalmente deslocados naquele seculo da ''curiosidade universal dos
humanistas".•
0 relato de Pero Vaz de Carninha, escriviio da primeira expedi<;:iio,
demonstra essa "resigna<;:iio diante do real e do imediato" tiio familiar ao lei tor
moderno. 0 encontro foi totalmente harmonioso - ambas as partes puseram
as armas de lado e mutuamente trocaram comida, bebida e suvenires. Os indfgenas ajudaram de born grado os portugueses a se reabastecerem de agua e, no
final, pegaram seus instrumentos musicais e dan<;:aram juntos. Cabral recusou
a sugestiio de que se raptassem alguns de seus novos va~salos, mais por considera<;:oes praticas que morais: semelhante procedimento, opinou ele, poderia
mostrar-se menos eficaz na aquisi<;:iio de no<;:oes sobre sua lingua e recursos
que deixar com eles dois membros de sua tripula<;:iio de degredados, aqueies
cujas se.nten9as de morte haviam sido reduzidas para exHio e que haviam sido
ag&galios "a' expedi.<;:iib apenas com esse objetivo. Os marinheiros se contive-
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ram de molestar as mulheres, embora sua nudez fulgurante lhes provocasse
consterna~lio. "Olhavam bern de perto" e com admira~lio os genitais depilados
das mulheres, que nlio mostravam qualquer vergonha diante disso. Caminha,
evidentemente registrando o encontro quase momento a momento, foi conquistado pelo seu encanto - os habitantes estlio em estado de inocencia, nlio
possuem vergonha, vfcios, falsos fdolos. Afora o cultivo de umas poucas
rafzes, que lhes exige pouco trabalho, vivem dos frutos da floresta e do peixe
dos rios. No entanto, como e funesta a concluslio imediata tirada por Carninha:
por isto, sera facil sua converslio ao cristianisrbo- ao rebaixamento, ao sofrimento, a iniqtiidade e a inevitabilidade do trabalho. 5
A expedi~lio se retardou bucolicamente na bafa de Porto Seguro. Os
capitlies tiraram sua folga a sombra das arvores. Os tripulantes abateram
arvores novas para lenha e derrubaram palmeiras para extrair palmi to. As viagens pela Africa de certo modo haviam acostumado os descobridores a este
ambiente novo, tropical. Evidentemente, sua busca de palmeiras comestfveis
foi premeditada e, embora equivocados, era compreensfvel que identificassem a mandioca nativa com o inhame, comum na Africa. Ao longo da praia e
nas colinas pr6ximas, seu reconhecimento nada lhes revelava alem de matas,
compostas de arvores enormes e imponentes, cheias de muitos tipos de passaros. Os indfgenas lhes oferecerarri cocares emplumados~ nlio como meros
sfmbolos de estima, mas porque os consideravam dotados de virtudes magicas. Cabral os aceitou afavelmente, bern como os arcos e flechas, passaros
canoros e macacos.
Os habitantes nlio portavam ornamentos de ouro ou prata, a unica circunstancia que poderia ter detido a esquadra. Urn dos jovens recebidos a bordo da nau capitanea apontou para o colar dourado do capitlio e depois para a
terra, como a dizer que havia ouro naquela direc;:lio, mas em seguida Caminha
admitiu, conciliador, que o gesto foi assim interpretado porque "desejavamos
que assim fosse". Des sa forma, a esquadra i~ou vela ap6s uma pausa de apenas uma semana. Nlio se designou nenhuma guarnic;:lio para ficar em Porto
Seguro, a nlio ser os dois degredados, que choramingaram temerosos quando
a pina~a da ultima nau soltou as velas na arrebenta~lio. Dois aprendizes, evidentemente acalentando expectativas mais favoraveis neste parafso reconquistado, ou apenas receando mais o percurso seguinte ate o Oriente, fugiram
do navio e nlio foram resgatados. A nau de suprimentos, cujos estoques foram
repartidos com o restante da esquadra, foi enviada de volta a Lisboa para dar
notfcias ao rei. Cabral e seus capitlies apressaram-se entlio rumo aIndia e suas
riquezas. Assim, pacificamente, comec;:ou a segunda invaslio da Mata Atlantica.

.
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primeira a carregar amostras do primeiro dos tesouros florestais do Brasil.

Tratava-se de uma madeira corante chamadaibirapitanga- arvore vermelha
- pelos tupis, que com ela coloriam suas fibras de algodlio. Os portugueses
a chamavam de pau-brasil, provavelmente a partir de brasa. No primeiro
corte, o cerne do tronco exibe urn brilho dourado e depois se torna vermelho
alaranjado brilhante. Quando mergulhado em agua imediatamente torna-se
violeta avermelhado. A grande e crescente demanda europeia por corantes e
tintas havia sido satisfeita por uma madeira asiatica do mesmo genero, precariamente comercializada atraves do Oriente Proximo. Assim, "pau-brasil"
ja era uma palavra utilizada no comercio.\}:ssa arvore da Mata Atlantica
(havia tres popula~oes distintas: uma ao longo do litoral do Rio de Janeiro,
concentrada em Cabo Frio; outra no sul da Bahia; a terceira, no norte, concentrada no Recife) e uma leguminosa, Caesalpinia echinata)Prefere ambientes moderadamente irrigados, principalmente·costeiros, embora tambem
possa ser encontrada no planalto, e cresce na floresta secundana, de sorte que
provavelmente tenha acompanhado os tupis quando seus contingentes aumentaram e pode ate ser que fossem encontradas em arvoredos de uma certa
homogeneidade. 0 potencial para 0 comercio moderado dessa especie unica
era, portanto, promissor. 6
0 rei de Portugal, d. Manuel, enviou uma expedi~lio de reconhecimento
em 1501, sob o comando de Gon~alo Coelho. Mais notavel pela presen~a a
bordo de seu piloto, Americo Vespucio, que dedicou a esta viagem a terceira
de suas famosas cartas, a esquadra pode ter chegado ate a Patagonia. Segundo
OS calculos de Vespucio, 0 meridiano do Tratado de Tordesilhas, dividindo 0
territ6rio espanhol do portugues, interceptava a costa na latitude de 25° sul, na
foz de urn esttiano convidativo, onde os portugueses logo depois fundaram
uma cidade que chamara:m de Cananeia. As naus de Coelho visitaram entao
Cabo Frio e a bafa da Guanabara e levaram consigo mais daquela madeira
corante, que faria da "conquista" urn empreendimento lucrativo.
Existe muito pouco registro de como foi praticado o comercio de paubrasil, mas e evidente que a extra~lio desse produto, como de todos os demais
com que os portugueses lidaram, teve origem no conhecimento que os nativos
tinham da floresta. Certamente, os portugueses nlio tinham a menor ideia de
onde as arvores se encontravam ou de como identifica-las. Assim, os comerciantes deixavam feitores na costa para trocarem mercadorias pela madeira.
(Os tupis, portando machados europeus, ou .talvez s6 cortando urn anel em
torno do tronco e queimando as bases das arvores, derrubavam-nas, tiravamlhes a casca e a cortic;:a e cortavam os troncos em se~oes menoresJPesando
estas de vinte a trinta quilos, podiam ser carregadas nos ombros por certa distancia ate os atracadouros. Os recursos da Coroa portuguesa eram extremamente limitados e na epoca se destinavam quase totalmente a "empresa do
Oriente", que parecia muito mais promissora. Desta forma, d. Manuel ent:regou a explora~lio da nova colOnia a urn grupo de comerciantes, que deviain
despachar pelo menos seis navios por ano para extrair pau-brasil e o que mais
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pudessem encontrar. Nisso.foram diligentes: consta que, nos primeiros anos,
coletaram cerca de 1200 toneladas/ano. 0 comercio era maravilhosamente
Iucrativo, ja que o rei havia providencialmente fechado o mercado a madeira
corante asiatica. Os comerciantes exclufdos, porem, logo romperam o monop6lio, multiplicando o numero de navios que exploravam a madeira. Uma
vez que essas toras ·eram veil.didas para a Fran~a, cujo rei nao via razao nenhuma para respeitar a linha do tratado portugues-espanhol, negociantes
clandestinos, de Honfleur, Rouen e La Rochelle, surgiram quase de imediato
~nos pontos do litoral onde havia pau-brasiLl9 comercio cresceu, pois, consideravelmente em volume, sobretudo porque os franceses apreciavam o paubrasil e outras arvores da Mata Atlantica como madeira para marcenari~ As
vezes, os feitores franceses tambem completavam seus carregamentos com
algodao. 0 navio Peterine levou 5,5 toneladas de algodao em sua viagem de
1532, outro indicador da escala e produtividade da agricultura tupi. 7
1
Em 1588,4700 toneladas de pau-brasil passai-am pela aduana portugue1 sa, talvez metade do verdadeiro volume. 0 trafico frances clandestino de
I madeiras corantes era tao bern estruturado quanto o dos portugueses ou ate
J melhor- urn cronista de meados de 1550 relatou haver observado 100 mil
.(.()' 1 peda~os de tronco estocados na colonia francesa do Rio de Janeiro. Ravia
!. - ·.. ·· lainda o contrabando interrnitente feito por navios espanh6is e ingleses. Em
,j}
conjunto, todos esses negociantes podem ter provocado a extra~ao de 12 mil
,~ 1
toneladas por ano.
.
'3 · > [Em 1605, a Coroa portuguesa, alarmada com os relat6rios sobre a explor.-::, ,
ra~ao de pau-brasil - de que, com o corte indiscriminado e a estocagem, as
'
madeiras "virao a acabar e perder de todo'' - , passou a controlar o corte e
criou a fun~ao de guardas florestai~A penalidade para a extra~ao ilegal era a
morte. Em 1607, o pau-brasil voltou a ser urn monop6lio, cujos concessionarios eram autorizados a importar apenas seiscentas. toneladas por ano urn convite a continuidade do contrabando. 0 mercado, talvez, ja estivesse
saturado. Segundo uin comissario real enviado para investigar a situa~ao, nao
se tratava, contudo, de que a arvore estivesse em perigo de extin~ao comer.
cial. Considerando que urn volume medio anual de 8 mil toneladas no seculo
XVI implicava corte, carreto, estocagem e transporte em chatas de cerca de
320 mil se<;oes de 25 quilos cada, varios milhares de indfgenas teriam sido
,_~v empregados na explora~ao. Calcula-se que essa tonelagem exigiuj a derrubada de af.roximadamente dois milhoes de arvores durante 0 primeiro seculo do
tra~cofE urn numero impression~te_ e provav~lm~nte d~ve ser corrigido para
mrus, por conta de estragos e naufragws. Os propnos nat:tvos estocavam toras,
antecipando a demanda de mercado que nem sempre se concretizava, e as
queimadas a que recorriam na derrubada das arvores por vezes escapavam a
· seu controle. Se acrescentarmos 20% de desperdfcio por essas e outras per'fu.i~;·else imaginarmos que o pau-brasil era de incidencia media nas baixadas
'tosteiras, digamos de quatro exemplares por hectare com urn diiimetro de 50
64
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centimetros, em ponto de cortar, entao comercio depau-brasil, somente no
primeiro seculo, afetou 6 mil quilometros quadnidos da Mata Atlantica.'
/
Muitas vezes, as viagens de volta a Europa levavam tambem escravos
nativos. A pratica foi registrada pela primeira vez em 1511, quando o navio
Bretoa, com carga de madeira em Cabo Frio, incluiu em seu carregamento 36
escravos, dez homens e 26 mulheres, ainda que os proprietarios hou:v.essem
· proibido esse trafico a tripula~ao. Daf em diante, a pratica deve ter se g'(meralizado - o primeiro nome portugues para o porto de Sao Vicente era porto dos
Escravos. Os primeiros contratos reais de afretamento autorizavam esse habito
pernicioso, concedendo ao detentor o direito de importar urn certo numero de
escravos, isentos de taxas alfandeganas. Fazia tempo que os portugueses comerciavam escravos na costa africana, fomecendo mao-de-obra para suas
colonias insulares e para as planta~oes no Algarves e sui da Espanha. Os
nativos trazidos para Lisboa provavelmente nao se destinavam a ser escravos
no campo, mas eram vistos como curiosidades, exotismo, e seiviam para
exibi<;ao ou venda a nobres, como macacos ou papagaios, embora fossem
apreciados tambem como objetos sexuais. A aquisi~ao desses escravos tinha o
mesmo pretexto que justificava o seqiiestro de africanos: o res gate de cativos
das maos de outros indfgenas. Os tupis, evidentemente, fomeciam abundante
fonte dessa "mercadoria" e os portugueses poderiam congratular-se por
realizar urn gesto humanitario salvando esses cativos da churrasqueira. 9
~A presteza com que os tupis se engajaram no escambo com os europeus
foi motivada em grande parte pelo desejo de poupar trabalho, expandir sua
.base de subsistencia e evitar alguns dos perigos da floresti\ As facas e machados de a~o dos europeus eram ferramentas que reduziam em muito o seu trabalho, porque elirninavam a faina extenuante de lascar pedra e lavrar madeira,
e encurtavam em cerca de· oito vezes o tempo gasto para derrubar arvores e
esculpir canoas. Alem disso, anz6is de ferro inauguravam uma nova maneira
de explorar os recursos alimentfcios.dos estuarios. E diffcil imaginar o quanto deve ter sido gratificante seu subito ingresso na idade do ferro, 0 quanto
isso foi transformador de sua cultura e o quanto foi destrutivo para a floresta.
Urn grupo caingangue residente no Parana, que havia recebido ferramentas de
a<;o apenas na metade do seculo xx, lembrava-se de que nao mais tinha de
escalar arvores, outrora uma atividade muito freqiiente, para apanhar larvas e
mel. Muitos dos que cafam das arvores morriam - agora eles simplesmente
derrubavam as arvores. (Os portugueses procuraram manter os indfgenas na
dependencia de utensilios de ferro e amea<;avam reiteradamente os ferreiros
suspeitos de estarem usando parentes tupis como aprendizes.'9
C
Por outro !ado, os tupis desdenhavam a acumula~ao de hens. 0 despre) zo manifestado por urn tupi pela demanda aparentemente ilirnitada dos
europeus por madeira corante foi registrado pelo feitor frances Jean de Lery:
"Voces franceses sao uns grandes idiotas; precisam sofrer tanto para cruzar o
mar, no qual (como voce nos contou) suportaram tantas priva<;oes, apenas
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para ajuntar riquezas para seus filhos ou para aqueles que vao sucede-los? A
terra que alimenta VOCeS na0 Sera SUficiente para alimenta-los?". II
Essa indiferen<;a ora divertia os europeus, porque refor<;ava seu senso de
superioridade, ora os enfurecia, porque limitava a demanda dos tupis por seus
produtos. Autores modernos freqiientemente citaram essa passagem, com eviderite prazer por descobrir urn "outro" nao-aquisitivo que negava a racionalidade capitalista. 0 mais importante, pelo menos para a Mata Atlantica, e a
evidencia de que os tupis nao eram conservacionistas no sentido de poupar os
recursos naturais para as gera<;oes vindouras~ E provavel que a ausencia de
preocupa<;ao nao fosse descuido mas resultasse da certeza razoavel sobre a
adequa<;ao de seus recursos e sua capacidade de defende-los contra os competidores. Infelizmente, seus principais competidores logo seriam os europeus, cujos apetites insaciaveis eram muito mais destrutivos que qualquer
uma das armas que empunhavam.
Os europeus nao conseguiram, ou evitaram, compreender que, para os
tupis, a troca nao era mera forma primitiva de comercio mas sinal material de
alian<;a, que incluia a ajuda mutua em combate. Reconheciam graus variaveis
de rela<;ao e obriga<;ao, dos quais o mais intimo era o seladci pelo casamento
intergrupal. Desta forma, quando ofereciam suas mulheres nubeis aos europeus - que obviamente nao tinham mulheres para oferecer em troca - envolviam-nos em urn jogo mortalmente serio, tao importante para eles quanto
o era a busca de riquezas para os europeus. Nao obstante, apenas leves responsabilidades de parentesco eram atribuidas aos genros estrangeiros, talvez
por astucia, ou por ignorancia das implica<;oes de sua participa<;ao nessas trocas. Seja como for, os tupis exploravam sua posi<;ao da forma mais completa
possfvel para extrair da guerra interaldeias o maximo de bens comerciais. Os
europeus tinham suas pr6prias razoes para participar na guerra interaldeias e
ate para estimula-la como meio de expulsar seus rivais - portugueses ou
franceses - da costa e para aumentar a safra de escravos. 12
[. Os tupis tambem se prontificavam a capturar animais vivos e peles para
seus h6spedes insaciaveis. Alem da madeira corante, o manifesto de carga do
Bretoa em 1511 registra 23 periquitos, dezesseis felinos, dezenove macacos e
quinze papagaios; o de 1532, do navio Pelerine, 3 mil peles de "leopardos
etc.", trezentos macacos e seiscentos papagaioi/E diffcil imaginar o custo
dessas mercadorias ex6ticas para os tupis. Matar uma on<;a era uma aventura
arriscada, nao s6 por sua grande for<;a e ferocidade mas tambem porque seu
"espfrito" era considerado especialmente vingativo. Por isso, a carca<;a do
animal morto tinha de ser coberta por uma plumagem fina, eX:atamente como
a de urn adversano humano. As mulheres tinham de implorar pelo seu perdao:
os homens da aldeia haviam fixado armadilhas para animais que podiam
comer; a on<;a havia cafdo na armadilha por descuido e os homens tiveram de
matacla por medo de sua raiva. 0 feitor frances, que testemunhou essa cerimonia e depois comprou a pele, bern pode ter erguido a sobrancelha diante

dessas representa<;oes tendenciosas, que na verdade nao eram muito diferentes daquelas que os tupis estavam acostumados a dirigir aos espfritos de
seus inimigos humanos. Alem disso, fica-se a imaginal" qual seria o impacto
sobre a Mata Atlantica do exterrnfnio continuo de milhares de seus maiores
predadores. 13
Os europeus gostavam de papagaios por serem uma novidade e devido a
sua plumagem exuberante, alem de sua capacidade de imitar a fala humana.
Na verdade, de acordo com urn mito, eram transfigura<;oes dos anjos decafdos que acompanharam Lucifer em sua queda. Os nativos comungavam desse
fascfnio: cuidavam das aves e trocavam-nas em fun<;ao de suas penas, com as
quais enfeitavam-se para ocasioes sagradas. Novamente, a existencia previa
de urn escambo era essencial as exporta<;oes portuguesas. Na verdade, algumas das especies de papagaio eram nativas de bosques de palmeiras do cerrado longfnquo, a mais de mil quilometros de distancia. Os feitores da costa
matavam o tempo de seu engajamento solitario ensinando os papagaios a falar
portugues (mais tarde urn ditado portugues desvirtuado dizia que "o papagaio
bem-falante vai para Portugal"). As especies mais belas e raras valiam tanto
para os tupis quanto dois ou tres prisioneiros humanos. Considerando-se que
os tupis obtinham cativos correndo risco de vida e que ao fazer neg6cio com
eles abriam. mao da gloria de esmagar suas cabe<;as e acrescentar mais urn
grau honorffico a seus nomes, era urn pre<;o realmente impressionante. Entre
os papagaios mencionados pelos cronistas, houve dois misteriosos. 0 anapuru, o mais raro e mais caro de todos, era descrito pelo cronista Fernao Cardim
como "muito grande" e "formosfssimo", as penas exibiam "quase todas as
cores em grande perfei<;ao, a saber, vermelho, amarelo, preto, azul, pardo, cor
de rosmaninho, e de todas estas cores tern o corpo salpicado e espargido".
Nao parece tratar-se de uma descri<;ao de segunda mao, como algumas que os
cronistas apresentavam sobre criaturas fantasiosas. Cardim, e talvez Gandavo,
parecem te-lo visto. Urn outro, o arara-una, ou papagaio preto, foi descrito
por todos os cronistas, desde Cardim, ate todo o seculo XVIII, como realmente
urn passaro preto. Daf em diante, depois de Lineu equivocadamente empregar
o nome especffico ararauna para o caninde, que e inconfundivelmente azul,
o nome passou a ser comumente empregado para aquele ou outros papagaios
azuis. Seriam esses passaros, agora nao identificaveis, as primeiras extin<;oes
provocadas na Mata Atlantica pela invasao europeia? 14
Ainda que o pau-brasil abastecesse urn comercio muito modesto comparado ao dos portugueses no oceano Indico, trouxe tal notoriedade a recemdescoberta Terra de Vera Cruz- a atitude do rei d. Manuel de rebatiza-la de
Santa Cruz foi casual- que, por toda a Europa, ela logo passou a ser chamada Brasil. Os devotos ficaram muito decepcionados por urn nome tao decente
e inspirador ter cafdo em desuso. Devia ser obra do diabo o fato de que .a
arvore divina, cujo corante e virtudes haviam tingido "todos os sacramentos
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• da igreja", tivesse perdido aceitac;:ao em favor de uma outra arvore cujo pigmento tingia coisas comuns, materiais. Capitalismo como obra do diabo e
capitalismo triunfante; indignidades mais afrontosas aos preceitos clericais,
porem, ja eram visiveis no horizonte. 0 primeiro brasao de armas da colonia
exibia uma concessao - uma ibirapitanga de cujos galhos mais altos brotava
uma cruz. 0 nome aplicado aos habitantes da terra era, e continua a ser,
brasileiros; dai, todos os brasileiros, por extensao, parecem estar envolvidos
no oficio, ou negocio, do corte de madeira corante, uma designac;:ao peculiar
e pungente, agora que as madeiras corantes ha muito desapareceram do comercio e a propria arvore se tomou tao rara em seu hlibitat nativo, sobrevivendo, talvez, mais na forma de especimes plantados patrioticamente em
prac;:as e parques publicos. 15
0 trafico de pau-brasil era mais intenso rumo ao norte, ao Iongo da costa,
saindo de Porto Seguro, porque as arvores nativas do sul eram menos aprecia- ·
das. A conveniencia da baia da Guanabara, apesar disso, estimulava a derrubada no local, tal como o faziam a distancia e o isolamento de Cabo Frio,
que atraia madeireiros franceses clandestinos. Em 1534, a Coroa, considerando a dificuldade de elirninar do litoral os concorrentes estrangeiros, decretou
que todas as arvores de pau-brasil eram propriedade real e que sua derrubada
estava sujeita a concessao, medidas que continuaram em vigor por mais de
tres seculos. 16

As constantes e flagrantes incursoes dos franceses obrigaram a Coroa
portuguesa a enviar expedic;:oes punitivas. A atrac;:ao da madeira corante,
porem, tao importante aos comerciantes de Rouen e Honfleur, sobrepujou o
novo perigo. Os franceses, alias, eram mais simpaticos aos tupis como parceiros de negocio, porque nao faziam escravos e eram generosos em seu
suprimento de utensilios e armas, ate mesmo de canhoes. Alem do mais,
diversas expedic;:oes espanholas, inclusive a do circunavegador Magalhaes,
enviada para explorar a costa para alem dos limites dos direitos portugueses,
haviam aportado e se abastecido no litoral brasileiro, para desagrado do rei
portugues. Ele bern poderia ter perrnitido que sua colonia lhe escapasse das
maos, nao fosse por sua esperanc;:a de que, como as terras espanholas, ela tambern pudesse conter ouro. Os primeiros expedicionarios que penetraram no
interior voltaram com relatos de trofeus- pedras preciosas e ouro- perdidos ao Iongo do caminho. As florestas por onde abriram picadas nao tinham
para eles nenhum interesse, urn mundo vivo alienigena e irrelevante. Formulou-se uma geografia fantasiosa: urn "lago dourado" no centro do novo
continente de onde fluiam os dois grandes rios, o Amazonas e o da Prata. La,
imaginava-se, seriam encontrados os metais preciosos. Certamente, todas as
tertasa leste desse lago deviam pertencer a Portugal.
· ' · Desejosode acreditar nesses relatos, o rei enviou, em 1531, uma enorme

armada sob o comando de Martim Afonso de Souza para estabelecer uma fortificac;:ao em algum ponto proximo ao extremo sul da terra portuguesa, o mais
proximo dos propalados dorninios das riquezas andinas. A armada entrou na
baia da Guanabara, onde Martim Afonso de Souza estabeleceu urn acampamento fortificado e enviou urn destacamento ao interior para reconhecimento.
0 grupo voltou dois meses depois, apos penetrar 115 leguas, provavelmente
a noroeste. 0 "grande rei" que trouxeram consigo estava feliz em confirmar
que havia ouro e prata no rio Paraguai. Martim Afonso de Souza, facilmente
convencido quando o assunto era seu ."maior desejo", rapidamente ic;:ou velas
rumo ao sul e aportou em Cananeia. Nas proximidades, encontrou alguns residentes portugueses e espanh6is que se dispunham a seguir para o interior,
garantindo-lhe que retomariam em dez meses com quatrocentos escravos carregados de ouro e prata. Em vez disto, Martim Afonso de Souza decidiu
.enviar oitenta de seus proprios homens para encontrar o imperio inca.
A expedic;:ao ic;:ou velas novamente, na expectativa de reencontrar-se com
o destacamento exploratorio ao norte, em outro porto mais seguro. Martim
Afonso de Souza chegou entao a uma ilha coberta de ninhos de fragatas e
mergulhoes. Ordenou que se lanc;:asse urn esquife para que ele e alguns de
seus oficiais pudessem aportar e cac;:ar. Mataram inumeras aves, com as quais
encheram o esqujfe. Satisfeitos, arremeteram de volta para os navios, mas
entao sentiram, soprando sobre eles da crista da ilha, urn subito vento quente,
que parecia "nada alem de fogo". Notando que as bandeiras no mastro principal de seus navios estavam ondulando em uma direc;:ao contrliria, foram
tornados pelo temor de que o vento pemicioso pudesse infligir-lhes uma
febre. Assim relatou o cronista: "Tao logo devolvi o capitao a seu navio,
voltei a ilha e ateei fogonela"Y
A depredac;:ao, cometida de forma tao espontanea, sem duvida uma
reac;:ao aos horrores vivenciados na costa africana, e uma especie de amuleto
que revela atitude totalmente pragmatica para com o mundo natural: na duvida, ponha fogo. Esses corac;:oes nao eram govemados por admirac;:ao ou panico mas por cautela e meticulosidade. De fato, os portugueses logo decidiram
que a costa brasileira, bern ao contrlirio da africana, era govemada por "bons
ares" e que nao havia qualquer necessidade de recear pelo flagelo da malaria
ao Iongo de sua extensao. Talvez o local desse episodio foi a ilha de Queimada Grande, onde os mergulhoes e as fragatas ainda fazem ninhos.
Parcialmente coberta por arvores, apesar de constantes queimadas, e urn dos
poucos ecossistemas do mundo cuja especie dominante e atualmente urn reptil, o Bothrops insularis. Esta cobra, extremamente venenosa, alimenta-se de
passaros e, por isso, seu veneno deve agir quase instantaneamente. Martim
Afonso de Souza e seus homens mal conheceram os verdadeiros perigos
dessa ilhota aprazfvel. 18
0 destino de Martim Afonso de Souza estava alguns quilOmetros ao
norte, o "porto dos Escravos", que ja havia sido urn ponto de parada constante
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• de navios que iam e vinham da Europa. Devido a isso, talvez, os tupis
chamavam o local de temiuru, sua palavra para provisoes. Martim Monso de
Souza rebatizou-o de Sao Vicente, em homenagem ao santo padroeiro de
Lisboa. De certo ponto de vista, era uma cabe<;:a de ponte favonivel. Nao era
muito disputada por tribos rivais porque o estwirio era pouco produtivo, embora o assoreamento de seus riachos e seus inumeros sambaquis demonstrassem que outrora o havia sido. Por outro lado, era uma posi<;:ao extremamente diffcil da qual obter o controle do ihterior, pois nesse ponto a serra
costeira, elevando-se a quase novecentos metros, come<;:a a apenas poucos
quilometros da linha da mare. Martim Afonso de Souza esperou em vao por
seus expedicionanos- jamais retomaram. Apesar disso, gra<;:as a ajuda de
urn portugues que havia gerado uma numerosa prole de guerreiros mesti<;:os,
essa primeira vila sobreviveu.!Pentro de poucos anos, fundou-se urn segundo
porto, chamado Santos, proximo a entrada da bafa, e instalaram-se duas outras vilas no topo da escarpadura, Santo Antonio da Borda do Campo e Sao
Paulo. Essa apressada extensao de urn posto avan<;:ado precano no planalto,
aparentemente, foi resultado do desejo de penetrar as regioes auriferas o mais
depressa possfvelJ
Uma segunda cabe<;:a de ponte da invasao portuguesa da Mata Atlantica
foi estabelecida apenas tres anos depois da de .Sao Vicente. Ficava na bafa do
Espfrito Santo, urn pouco abaixo dos 20° de latitude sulJAf, os colonizadores
foram atacados quase tao logo aportaram e resistiram a guerras constantes
mesmo depois que se retiraram para urn local mais defensavel em uma ilha da
bafa. Enquanto isso, outro nucleo europeu estava come<;:ando a se formar na
margem oeste da bafa da Guanabara, onde feitores franceses inicialmente
cafram nas boas gra<;:as dos tupis e, em seguida, a Coroa francesa ten tara fundar urn assentamento permanente. No mesmo momento, no interior do continente, mais de mil qui16metros rio Paraguai acima, os espanhois instalaram
· urn povoado em Assun<;:ao, onde encontraram densa popula<;:ao de indios
guaranis arnistosos. A partir dessa base, esperavam Ian<;:ar urn ataque ao vagamente conhecido imperio inca.
Em 1534, o rei portugues, impaciente diante do fracasso de seus exploradores em trazer riquezas, decidiu reduzir o custo da coloniza<;:ao conferindo
direitos de propriedade a alguns de seus cortesaos que desejassem assurnir as
--41 despesas de assentamento e defesa.p Brasil foi fatiado em faixas costeiras
paralelas, as capitanias, e foram ernitidos titulos concedendo aos donatarios,
como eram intitulados os proprietanos cortesaos, poderes que se consideravam suficientes para a tarefa. Martim Afonso de Souza recebeu uma dessas
concessoes, sediada em Sao Vicente, e nove outras cortavam a Mata Atlantica,/
de norte a suyAs capitanias mostraram-se, por fim, impraticaveis, porque os
recursos da maioria dos donatanos eram insuficientes para a tarefa. Notfcias
da descoberta espanhola de uma montanha de prata em Potosi, atual Bolivia,
reacenderam o entusiasmo do rei por seu vasto dornfnio neotropical. Foi en70

viado utn govemador real em 1549 para estabelecer uma capital em Salvador,
na bafa de Todos cis Santos, fortalecer as defesas da colonia e supervisionar
os esfor<;:os dos donatanos.
\-A rnigra<;:ao de plantas e animais e urn fenomeno que ocorre de modo
1
interrnitente no mundo natural; na verdade, a rnigra<;:ao de homens, pelo '?Y
menos antes da inven<;:ao da agricultura, pode ser considerada como meramente mais urn de tais eventos/Os primeiros invasores humanos do Novo
Mundo haviam carregado consigo escas.sa bagagem de armas de pedra e
trouxeram apenas seu companheiro de ca<;:a, o cao. Embora isso fosse armamento suficiente para produzir impacto devastador sobre as poucas especies
do Novo Mundo que se tomaram suas presas favoritas, foram os invasores
humanos que, em ultima instiincia, tiveram de descobrir ambientes produtivos
em urn continente que era, em grande parte, inospito. A invasao europeia do
Novo Mundo diferiu da primeira invasao pelo fato de que essa segunda leva
ja havia adotado a agricultura. Suas fileiras, portanto, contavam com uma
serie consideravel de especies domesticadas que, com vantageils, poderiam
trazer consigo. Eram capazes tambem, ate certo ponto, de avaliar os recursos
bioticos dos agricultores nativos que encontraram, fosse para comercializalos ou cultiva-los em sua terra natal.
A outra caracteristica crftica da segunda invasao era que os europeus nao
estavam meramente rnigrando para urn novo ambiente, mas pretendiam tambern manter contato com o antigo. Desse ponto de vista, a colonia de explora<;:ao e a colonia de assentamento - que os portugueses, desde o infcio, distinguiam como conquista e colonia - nao eram muito distintas entre si.
Ambas tinham de negociar com a metropole para sobreviver e, na verdade,
em primeiro lugar, para justificar as despesas de sua implanta<;:ao. Dessa
forma, a segunda invasao implicaria, mais cedo ou mais tarde, a substitui<;:ao
de urn escambo· aleatorio entre uma popula<;:ao nativa desejosa de armas de.
ferro e disposta a saquear suas florestas em busca de estoques comercializaveis e urn bando embrutecido e ignorante de comerciantes clandestinos satisfeitos com urn fluxo imprevisfvel de objetos exoticos colecionaveis.
Alfred Crosby demonstrou que, historicamente, a coloniza<;:ao tern sido
urn fenomeno essencialmente ecologico, no qul;!l os colonizadores comandam
urn processo abrangente e crftico de dispersao de plantas e animais. Invasores
que chegam com recursos bioticos proprios contam com uma grande vantagem, pelo fato de que as especies transferidas escapam a pragas e predadores
com os quais haviam co-evolufdo. Dessa forma, no novo ambiente, tendem a
proliferar. E diffcil imaginar como os europeus obteriam tao rapidamente
tamanha e tao disserninada hegemonia no Novo Mundo se nao tivessem •
comandado urn exercito de plantas e animais domesticos. Na verdade, na
regiao de origem de praticamente todos esses seies domesticos - extensao
continental entre o Oriente Proximo e o sul da Asia - o imperialismo europeu
era incipiente e superficial. Por outro lado, nas regioes tropicais, onde os
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europeus nao poderiam introduzir suas especies domesticadas de zona tern• perada, era necessaria transferir, no geral, especies dos tr6picos do Velho
Mundo, uma conquista por procurac;:ao que se mostrou bern mais complexa e
problematica que seus assentamentos coloniais em dimas temperados.' 9
0 intento portugues de conquistar e transformar esse territ6rio e nele nao
sucumbir ou admitir sua rendic;:ao as culturas nativas evidencia-se no seu
interesse limitado pela sua vegetac;:ao e vida animal. Reconheceram e
relataram diferenc;:as grosseiras entre o ambiente tropical e o do conhecido
AtHlntico Norte: calor constante, sem invemo, chuvas abundantes e sazonais,
florestas por toda parte e carregadas de nevoa, as arvores muito altas e de fo..· lhas perenes. Compilaram listas de especies potencialmente exportaveis principalmente madeiras-de-lei, algumas plantas medicinais, passaros de
'
pluma ou fala e animais de pelo. Ocasionalmente, acatavam relatos sobre animais espantosos ou se deixavam levar pelas qualidades metaf6ricas de algumas das curiosidades que encontravam - a flor de maracuja, por exemplo,
que os jesuftas apresentavam para os nativos como sfmbolo da morte e ressurreic;:ao de Cristo. No entanto, suas listas nao eram nem extensas nem detalhadas. Como conquistadores, ficaram em grande parte imunes aquela curiosidade relativa ao mundo natural que, na epoca, despertava na Europa.
Sua atitude inicial em relac;:ao a essa costa distante foi fria e ate desdenhosa. 0 encontro de Porto Seguro havia inclufdo trocas de alimentos. Foi o
unico momento de estranheza desse interludio idHico, embora tenha sido revelador, pois nenhum dos grupos apreciou as respectivas culimhias. Na verdade, os europeus apressaram-se em classificar como inferior a dieta nativa
(embora o ffsico dos tupis fosse visivelmente mais imponente que o seu!).
Conquanto os cronistas arriscassem prQvar os frutos nativos, nao os achavam
"tao bons quanto os de casa". 0 exilio eventualmente produz tais sentimentos,
mesmo em missionarios cuja pratica da horticultura era eficiente e esmerada. 0
efeito, todavia, foi o de diminuir o valor intrfnseco da Mata Atlantica, impedir
a domesticac;:ao de especies selvagens que os povos nativos nao se haviam dado
ao trabalho de cultivar, e atrasar ou evitar a chegada na Europa das sementes de
uma serie de plantas neotropicais - algumas nativas das regioes montanhosas
temperadas e mais nutritivas que as europeias - que poderiam ter sido aclimatadas com vantagem aos pequenos e famintos povoados de Portugal. 0
milho rapidamente fez a viagem, mas muitas outras plantas jamais chegaram e,
por isso, seus nomes continuam estranhos ao ouvido europeu, intraduzfveis e
ex6ticos tanto no sentido psicol6gico quanto botanico.'"
Os invasores portugueses perceberam, contudo, a importancia de efetuar transferencias para o Brasil a partir das regioes .de floresta tropical do
Velho Mundo e estavam, entre todos os europeus, na melhor posic;:ao para
--V assim agir/Algumas das especies domesticadas semitropicais do Velho Mundoque enviaram ao Brasil - laranja amarga, liinao, gergelim e arroz, por
.exemplo - ja haviam sido aclimatadas em Portugal. Mas outras transferen-
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'cias eram de origem tropical, africana e asiatica - inhame, banana, coco,
gengibre e quiabo, por exemplo -que os portugueses ja haviam levado para·
suas colonias de alem-mar nas ilhas de Sao Tome, Madeira e Cabo Verde./
Dessa forma, os portugueses se tomaram os agentes de dispersao, no Brasil,
de uma flora tropical que lhes era estranha, implantando-a em outro domfnio
natural que consideravam como sua conquista. Neste particular, fica a duvida
se foram os homens que fizeram a conquista.
Algumas culturas tropicais do Velho Mundo introduzidas no Brasil
foram bern recebidas pelos povos nativos, especialmente as bananas. E poucas especies neotropicais foram encaminhadas para a Africa, mais notadamente a mandioca, que la se converteu em urn genero de primeira necessidade
tao importante quanto o era nas baixadas tropicais sul-americanas. Outras
culturas de rafzes, amendoim, abacaxi, e uma serie de frutos tambem se disseminaram na Africa, aparentemente nao pelos canais oficiais, em uma epoca
em que as colonias portuguesas no continente nao passavam de armazens fortificados de escravos.
Uma vez que os colonos portugueses ansiavam por consumir alimentos
farniliares e nao poderiam esperar que seus compatriotas em Portugal, pelo menos
no curto prazo, desenvolvessem urn aprec;:o exagerado - e, portanto, pagassem
somas exageradas - por produtos tropicais que os tupis poderiam cultivar, era
necessaria introduzir culturas do Velho Mundo ja apreciadas em Portugal. Assim,
os expedicionarios chegaram trazendo sementes e conduzindo animais domesticos da terra natal. Com o assentamento em Sao Vicente, iniciou-se de fato a conquista bi6tica do Brasil. Embora o reconhecimento anterior tivesse introduzido
espontaneamente uns poucos animais e plantas ex6ticos domesticados, Martim
Afonso de Souza parece ter deliberado·trazer uma variedade de especies dom.r~--'& ticadas europeizadas "como experiencia daquilo que a terra poderia produzir".JNo
planalto paulista, descobriu-se urn habitat frio adequado aos produtos mediterraneos: marmelo, figo, damasco, pessego, pera, tamara e roma; hortalic;:as como
repolhos, cebolas, pepinos, meloes, colza, endro, rosas (para a agua medicinal de
rosas); e - essencial a pratica da fe- uvas e trigo. 21
~ De todos OS produtos coloniais - isto e, aqueles plantados para render
urn excedente exportavel para a metr6pole - o mais valioso e viavel era a
cana-de-ac;:ucar.,.Cultivada ha seculos na india e plantada em todo o Mediterraneo, foi urn importante produto de exportac;:ao dos portugueses para os
mercados do norte da Europa; provavelmente fora trazido para Temiuru
ainda antes da expedic;:a'o de Martim Afonso de Souza. Sempre permaneceu
urn pequeno rnisterio o fato de que ele ordenara a construc;:ao de uma moenda aparentemente antes de haver cana para moer. E provavel que algum viajante anterior, nao registrado, a tivesse trazido da Madeira ou de Sao Tome•
onde ja havia sessenta moendas, tao-s6 com a intenc;:ao de criar uma cultura
de subsistencia, ja que basta espremer a cana para se obter urn suco agradavelmente doce. 22
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Essas especies domesticadas trazidas para o Brasil foram plantadas em
campos queimados, empregando-se quase as mesmas tecnicas dos tupis e valendo-se da surpreendente fertilidade inicial da bio-massa florestal reduzida a
cinzas. Arvores frutiferas alcan9avam·a maturidade mais rapidamente que em
Portugal e sementes de cereais rendiam cinco ou dez vezes mais graos.
Embora a cana-de-a9ucar tivesse de ser adubada mi Madeira e em Sao Tome,
isso era desnecessario no Brasil, onde, em certos lugares, a cana podia ser
cortada ano ap6s ano sem replantio. Alert'l. do mais, a chuva litoranea abundante evitava a cansativa irriga9ao. 0 mais importante e que as especies introduzidas estavam livres das doen9as e parasitas que as empesteavam nos locais
de onde haviam sido transportadas. Ainda que essas introdu9oes fossem satisfatoriamente faceis de cultivar, continuava a existir a necessidade de cultivo. As modifica96es por que passaram as plantas domesticadas tomaram-nas
nao competitivas em ambientes naturais, e a Mata Atlantica, continental em
escala e tropical em diversidade e competitividade, nao era facilmente invadida. Essas introdu9oes, portanto, ao contrario daquelas em diversas ilhas
oceanicas, nao resultaram em uma substitui9ao da flora nativa para alem dos
limites dos campos queimados e plantados.
A ordem de Martim Afonso de Souza de construir engenhos de a9ucar
em Sao Vicente implicava o recrutamento compuls6rio de uma for9a de trabalho escrava similar aquelas ja empregadas nas planta96es de a9ucar das
ilhas do Mediterraneo e do Atlantica. Essa decisao aparentement~ nao deixou
vestfgios de suas premissas ou justificativas, embora exiba urn oportunismo
cruel, uma inten9a0 de reduzir a "conquista" a nada mais que Urrl local de
extrativismo primario. Para a hist6ria da economia mundial, as implica96es
dessa decisao foram profundas. Daf em diante, pelos pr6ximos trezentos
anos, o modelo portugues de plantation escravagista foi copiado nos territ6rios ingleses, franceses e holandeses por todo o Novo Mundo tropical e
semi-tropical, em nome de urn colonialismo de explora9ao intensiva. No
Brasil, a implanta9ao de uma enorrne popula9ao escrava iria tomar impra• ticavel a reprodu9ao da base camponesa da Penfnsula Iberica.
1~ ~ Para a Mata Atlantica, os perigos eram imensos, porque uma sociedade
baseada na mao-de-obra compuls6ria nao levava em conta o ambiente/Os que
comandavam o trafico eram pessoas em transito e imprevidentes: "De quantos la vieram, nenhum tern amor a esta terra. [... ] porque todos querem fazer
em seu proveito, ainda que seja a custa da terra, porque esperam de se ir". Nao
se tratava de que os efemeros escravos fossem vinculados apenas brevemente
ao solo, mas que, sempre que possfvel, fossem estranhos a ele. A essencia da
planta9ao, alem de uma planta exotica domesticada, era uma for9a de trabalho exotica. Os cativos indfgenas eram negociados entre as eidades costeiras,
nao s6 porque guerras intermi_tentes resultavam em excedentes setoriais no
mercado escravo, mas tambem porque o maior afastamento de sua terra natal
reduiia a probabilidade de fuga. Os plantadores de cana nao viam na floresta
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tf~da alem de urn obstaculo a realiza9ao de suas ambi96es]Aqueles que cada
vez mais vinham ocupar as margens da economia de planta9ao - posseiros
do sertao - eram impelidos a explor¥ a floresta de maneira descuidada e
imprevidente. A conserva9ao dos recursos naturais iria mostrar-se irrelevante
em uma sociedade na qual a conserva9ao da vida humana era irrelevante. 23
Negociar escravos nativos agora se tomava uma empresa de larga escala,
pois tinha como prop6sito o abastecimento das planta96es locais e nao o de
saloes e palacios de Portugal. Quando da derrota da colonia francesa do Rio
de Janeiro em 1560, a zona oeste da bafa da Guanabara tambem se voltou
para a cana-de-a9ucar. Os tupis que se aliaram aos franceses foram retidos em
cativeiro. Desenvolveu-se entiio urn triifico de cativos entre as cidades costeiras. Escravos indfgenas, no entanto, eram rebeldes; recusavam-se a trabalhar e fugiam facilmente para a floresta, de onde apenas poderiam ser resgatados por outros indfgenas. Por isso, eram trabalhadores bastante insatisfat6rios
e de baixo valor comercial. Apenas no Nordeste, no Recife e em Salvador, os
fazendeiros eram pr6speros o bastante para encomendar escravos africanos
das colOnias das ilhas do AtHintico. No Sudeste, porem, menos capitalizado e
menos eficiente, os escravos nativos continuavam a ser uma necessidade. 24
0 resultado foi uma intensifica9ao das opera9oes de guerra. Em Sao
Vicente e Sao Paulo, a aquisi9ao de escravos por "resgate" diminuiu abruptamente na decada de 1580. Na epoca, as areas de muitas leguas em tomo
dessas. cidades haviam sido despojadas de inimigos apropriados ao recrutamento compuls6rio. Os pr6prios colonos, nesse fnterim, haviam aprendido a
fazer a guerra ofensiva na floresta quando sua segunda gera9ao nativa atingiu
a maturidade. Avidamente, inventavam desculpas para penetrar bern longe no
interior e guerrear como prop6sito real de capturar escravos. Esses "saltos"*
chegavam longe no interior, rio acima, saindo de Porto Seguro e da foz do rio
Sao Mateus, descendo o rio Tiete ate o Parana e, na virada do seculo xvn,
rumo oeste cruzando o Paranapanema, chegando, por fim, ao limite da Mata
Atlantica e infcio dos campos cerrados do interior. S6 de Sao Paulo safram
pelo menos vinte expedi9oes dessas ate o ano 1600. De Assun9ao, enquanto
isso, as expedi96es punitivas espanholas penetravam rumo leste e nordeste,
subindo o Ivai e ate a foz do Tiete. Essas incurs6es, alem de fomecer for9a de
trabalho para as colOnias, estavam come9ando a definir limites geopoliticos."
A destrui9ao da popula9ao do interior era facilitada pelas atividades dos
missionarios, que chegaram a Sao Vicente e ao Espfrito Santo em 1550.
Assustaram-se com a belicosidade e o carater arredio dos tupis, que estavam
no "caminho da perdi9ao": tudo em que pensavam era heber, dan9ar, guerrear
e "cozinhar carne humana". Os jesuftas combatiam os cultos dos tupis para.
destruir a for9a de seus competidores, os curandeiros, que exaltavam as vir·~
~I
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(*)A palavra 6 traduzida pelo autor como {lssaults, em ingles. "Saito", em portugues, 6
uma forma antiga de assalto, no sentido de "ataque" ou "investida". (N. T.)
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.tudes da virilidade e bravura, atributos extremamente inadequados a uma
casta conquistada. Os jesuftas desejavam tambem afirmar a separa~iio entre o
divino e o natural. Optaram por identificar o deus cristiio com urn espirito
remoto e sem culto, Tupii, o trovejador, e aviltaram os espiritos da floresta,
que caracterizavam, indiscriminadamente, como diabos. Assim, a Mata
Atlantica se tomou a morada do diabo, uma metafora conveniente para aqueles que a receavam e pretendiam elimina-la. 26
Era prop6sito dos jesuftas converter os indigenas niio apenas ao cristianismo mas a passividade e dependencia caracteristicas de urn campesinato
portugues que aceitasse a tutela perpetua e todas as indignidades que a caracterizavam- chicotearriento, prestimos pessoais, submissiio sexual e trabalho
nos campos. Para alcan~ar essa meta, impunha-se por urn tim a explora~iio
itinerante e extensiva da floresta pelos indigenas. Podemos ver o quanto a
lavoura era em suas mentes identificada com o cristianismo na exorta~iio feita
pelo jesuita Diogo Jacome a seus colegas em Coimbra: "Este vinhedo carece
de uvas porque niio ha ninguem aqui para derrubar as matas em volta e podalo; voces siio os podadores e fazem uma falta dolorosa aqui". Por urn certo
tempo, repelidos pelos tupis e encantados pelos relatos de que os guaranis,
uma enorme tribo do interior, eram lavradores sedentarios que niio praticavam
canibalismo, pediram permissiio para partir para o interior. Mais tarde, outros
jesuftas alcan~ariam esta meta, mas nos anos de 1550 o govemador portugues
procurava niio dar aos espanh6is urn pretexto para fechar a fronteira, que os
portugueses haviam tiio facilmente penetrado. Obrigados a permanecer no
planalto paulista, os jesuitas, alegando a inviabilidade de pregar a tantas
aldeias minusculas, dispersas, atraiam os tupis e quaisquer outros grupos que
pudessem contatar para as proximidades das vilas portuguesas. Os missionarios ou seus agentes empreendiam entiio as entradas a partir de Siio
Paulo, Rio· de Janeiro e Espfrito Santo. Eram nuinerosas e paralelas aos
"saltos" dos ca~adores de escravos, abrangendo quase toda a regiiio da Mata
Atlantica, e juntavam ate dois ou tres mil indfgenas de uma vez. A "descida"
dessas "ovelhas desgarradas" que se dispunham a aceitar uma nova religiiio,
ou, talvez, simplesmente esperavam ganhar prote~iio contra seus vizinhos, era
normalmente problematica. As inumeras dificuldades na descida para o litoral
representavam para os proselitos urn esfor~o que custava muitas vidas por
causa de freqiientes batalhas para abrir caminho ate o litoral. 27
No ambito do assentamento europeu, os recem-chegados eram instalados em aldeias, onde deveriam viver; abandonavam a "promiscuidade~' da
habita~iio comunal pela cabana nuclear e paravam com a lavoura da derrubada e queimada. Obviamente, as aldeias representavam uma fonte tentadora de
rriao-de-obra escrava para a colonia. Embora os jesuftas se opusessem a
demanda branca de escraviza~iio dos nativos, suas inten~6es de Iongo prazo
em re~a~iio a eles pouco diferiam das que professavam os colonos leigos.
Ambos desejavam converter os·indfgenas do sexo masculino em lavradores e
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reduzir a popula~iio tribal a condi~iio de campesinato arrendatario. No curto
prazo, ambos lhes faziam pesadas exigencias de trabalho niio remunerado. Os
jesuitas empregavam os habitantes da aldeia niio menos que tres dias por semana como criados pessoais e trabalhadores na constru~iio das miss6es, carregadores e lavradores; entregavam-nos as autoridades govemamentais ·para
obras publicas; e os alugavam para colonos por periodos de meses de cada
vez. Na verdade, o govemador tinha de insistir em que tais contratos fossem
limitados a tres meses. A exigencia de miio-de-obra, do ponto de vista tanto
dos jesuftas como dos colonos, alem do mais, propiciava mais que a oportunidade de lucrar e aproveitar o lazer. Era tambem urn meio adequado de dispersar os tupis e seus vizinhos, urn intento deliberado de destruir uma cultura
e refaze-la para sempre como em uma casta subordinada. 28
Depois de uma decada, a inconstancia e o desenraizamento dos tupis
desanimaram completamente os padres. Urn de seus lideres, Manuel da Nobrega, irritado como incorrigfvel canibalismo e poligamia dos tupis e invejoso da influencia dos curandeiros, conclamou uma guerra de conquista. S6
quando os tupis fossem inteiramente derrotados cessariam sua constante belicosidade e nomadismo e s6 entiio poderiam ser fixados as terras, "que siio
suficientes para eles", e doutrinados na fe. Outro jesufta, Jose de Anchieta,
acreditava que sua doutrina~iio s6 duraria na medida em que "haja alguem
para faze-los viver em sujei~iio e temor". Outro ainda, Pero Correia, advogava negar utensilios de ferro aqueles que rejeitassem o cristianismo. As ferramentas, ao encurtar sua jornada, capacitavam-nos a passar o resto do tempo
embriagando-se ou planejando guerras. Sem elas, "eles passariio fome e a
fome e guerra dia a dia e em pouco tempo ela os conquistara". Ele havia visto
aldeias onde os nativos niio possufam ferro e la "a fome era tanta entre eles
que morriam de fome e venderiam urn escravo [sic] por uma cunha de ferro
[... ] e tambem vendiam seus filhos e filhas". A crueldade da proposta e equivalente a sua impertinencia, porque eram as mulheres tupis e niio os homens
belicosos que praticavam a lavoura. 29
Os apelos de Nobrega foram ouvidos. As campanhas contra os franceses
prolongaram-se ate meados dos anos de 1570, para esmagar toda resistencia
tupi nas baixadas eni volta do Rio de Janeiro, desde a bafa de Angra dos Reis
ate Cabo Frio. Consta que uma ofensiva de seis anos sobre o planalto paulista,
iniciada em 1590 sob o comando de Jeronimo Leitiio, destruiu trezentas
aldeias, matando ou caeturando seus habitantes, que chegavam a 30 miL
Talvez seja urn relato exagerado - uma densidade de 0,4 habitante por
quilometro quadrado nas regi6es montanhosas implicaria o desmatamento de
75 mil km2 - , embora cifra niio muito inferior seja totalmente possfvel,
porque as entradas muitas vezes retornavam apos seis meses na floresta com •
mil ou 2 mil cativos enfileirados. No colapso social que se seguiu, os indfgenas desesperados por comida vendiam seus filhos e ate a si mesmos para a
escravidiio. Nobrega achou necessario alertar os escriviies que registravam
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lais vendas, que a Biblia proibia uma pessoa de vender a si mesma e que, sem
a garantia de que se tratava de urn pai vendendo seu filho, o escrivao estaria
colocando sua consciencia em risco. 30
Embora o trafico escravo e as agruras das planta96es trouxessem a morte
aos tupis e seus vizinhos, sua destrui9ao pelas doenr;:as infecciosas do Velho
Mundo foi ainda maior. As cidades europeias e asiaticas haviam acumulado,
por varios milenios, assentamentos humanos populosos o bastante para permitir que muitas especies de micr6bios para~itas evoluissem e, para sua disseminar;:ao, dependessem apenas do contato humano, sem a interven9ao de
vetores animais. As cidades, especialmente os portos, nos quais as concentra96es de popula9ao eram maiores e os agentes da doen9a transportados com
mais eficiencia, haviam passado a servir de reservat6rios para tais parasitas, ·
·que gradualmente se acomodavam a seus hospedeiros, exibindo, ap6s muitas
gerar;:oes, uma redu9ao na virulencia. As popula96es humanas passaram a
consistir principalmente de sobreviventes de epidemias anteriores; eram portadores de anticorpos que os protegiam contra a reinfec9ao. Assim, os epis6dios de doenr;:as infecciosas gradualmente se tomaram endemicos, afetando
quase sempre as crianr;:as, que nao haviam passado por exposir;:ao previa."
As cidades do Novo Mundo, comparadas com as do Velho Mundo, eram
mais novas, em menor numero e mais 'dispersas, e nenhuma era porto alimentado por comercio maritimo. Dessa forma, os microparasitas careciam de ambiente favonivel para a transmissao direta de hospedeiro a hospedeiro; por isso,
suas popula96es nao reservavam nenhuma surpresa vingativa para os europeus,
com exce9ao, talvez, da sifilis. Foi possfvel ao cronista Pero Magalhaes de
Gandavo relatar do Brasil, evidentemente pensando apenas no estado de saude
dos invasores portugueses, que "e esta provincia sem contradir;:ao a melhor para
a vida do homem que cada uma das outras de America, por ser comumente de
bons ares e fertilissima, e em gram maneira deleitosa e aprazfvel a vista
humana". Essa salubridade "procede dos ventos que geralmente cursam nela
[... ]como todos estes procedam da parte do mar, vern tao puros e coados, que
nao somente nao danam; mas recriam e acrescentam a vida do homem". Como
urn reporter serenamente contradit6rio, Gandavo, urn pouco mais adiante, culpa
os ventos, agora soprando do interior e infectados por sua passagem sobre as
"podridoes das ervas, matos e alagadir;:os", pela gera9ao no Brasil de "muitos
animais e bichos venenosos [... ] os quais sao tantos em tanta abundancia que
seria hist6ria mui comprida nomeii-los aqui todos". 32
Transferidos para o outro lado do Atlantico, os microparasitas infecciosos do Velho Mundo atuaram com virulencia renovada e aterrorizante.
Toda a popula9ao nativa do Novo Mundo era extremamente suscetfvel e
experimentou taxas de mortalidade que superavam em muito mesmo as das
piores. pestes epidemicas da Europa e da Asia. 0 impacto das doen9as tern
·,sid<Yinequivocamente mapeado em cada ponto de contato entre europeus e
·.jridigertas. 0 mais pungente e o estado de total ignoriincia em que esses even-
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tos ocorreram. Sarampo, variola, doenr;:as respirat6rias e, talvez, a malaria
mataram milhoes de habitantes do Novo Mundo no primeiro seculo de contato. Na verdade, a mortandade serhpre recome9ava onde quer que povos
suscetfveis fossem contatados por neo-europeus.
Na regiao da Mata Atlantica, os "saltos" dos traficantes de escravos e das
entradas dos jesuitas intensificaram a exposi9ao da popula9iio nativa as
infec96es. As aldeias atuavam como focos de surtos epidemicos. Em 1576,
por exemplo, os padres no Espfrito Santo relataram que 75 dos 160 nativos
.que eles haviam atraido para sua aldeia haviam "deixado este mundo para
.viver no outro, o feliz". Embora os indfgenas suspeitassem do perigo nas
proximidades dos brancos, os missionarios pouco se importavam, afirmando
que o batismo prolongaria suas vidas. Freqiientemente, manifestavam satisfa9ao1liante das mortes de ap6statas e alfvio diante das mortes de convertidos.
Amargamente conscientes de que era apenas uma questao de tempo ate que
todos os seus ac61itos revertessem aos antigos costumes, pelo mi:mos os ultimos, ponderavam, haviam sido salvos. A epidemia se espalhava bern alem dos
limites da colOnia portuguesa e francesa, quando os moradores da aldeia
escapavam de volta para suas fanulias e quando as aldeias do interior que eles
infectavam eram, por sua vez, despovoadas pela debandada, em panico, dos
seus habitantes. Aldeias inteiras eram destrufdas de uma vez, a medida que os
indios, fracos demais para ca9ar ou escavar em busca de mandioca ou manter
as fogueiras acesas, morriam tanto de fome como de doenr;:a. 33
Ao Iongo da costa, de Sao Vicente a Cabo Frio, onda ap6s onda de
doen9as devastaram os tupis; em 1600, estavam reduzidos a uns quatro ou
5 mil, urn declfnio assustador de 95% em urn seculo. E bern possfvel que a floresta do planalto tenha passado por escala similar de despovoa9ao. Os poucos
sobreviventes tinham sido prudentes o bastante para evitar todo contato com
os europeus, seja abandonando inteifiunente a agricultura e dividindo-se em
pequenos grupos de ca9adores, seja demonstrando uma ferocidade tao terrivel
que os portugueses receavam entrar em seu territ6rio. Desses sobreviventes, os
que lograram maior exito, pelo menos por cerca de mais urn seculo, foram os
aimores, dos quais se dizia, em 1587, que viviam "como animais brutos", sem
abrigos mas tao "ferozes e de natureza tao esquiva que nao podem ser pacificados, nem mesmo em cativeiro como os outros indios". Insignificantes em
numero, esses remanescentes foram obrigados a manter ampla terra-deninguem entre si eo assentamento neo-europeu mais pr6ximo. 34
De todas as armas transportadas nas caravelas dos europeus, nenhuma
foi tao eficaz quanto suas doen9as para dobrar a resistencia dos povos do
Novo Mundo. Na verdade, a doenr;:a epidemica e a chave para se compreender o curso do imperialismo europeu no Novo Mundo. Nas outras regioes
tropicais do planeta, que haviam sido todas ligadas pelo comercio e conquista
desde o surgimento da agricultura e das cidades, a abordagem maritima dos
europeus nao produziu esse resultado. Por dois seculos e meio, os invasores
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·nao controlavam nenhum territ6rio nas costas ash'iticas e africarias · alem
daquele garantido pelo alcance do tiro de canhao. Uma vez que a resistencia
asiatica e africana as doen~as era ainda mais completa que a dos saqueadores
~uropeus, estes ultimos nao tiveram qualquer chance de repovoar a paisagem
como lhes aprazia, com urn sortimento humano ex6tico de colonos e cativos
e ra~as domesticadas de animais. E surpreendente que a realidade de urn
Novo Mundo densamente povoado, castigado por doen~as subitarnente introduzidas, foi negada nao so por aqueles que a testemunharam, mas tarnbem por
todos os seus descendentes, por mais de quatrocentos anos, em interminavel
cadeia de cumplicidade que permitiu aos neo-europeus arrogarem-se
herdeiros de uma terra vazia, uma "fronteira" ilimitada.
- Antes da iniciativa da apropria~ao, o monarca portugues aplicou anova
colOnia seu conceito de propriedade da natureza. No ato de dividir o Brasil
em capitanias em 1532, a Coroa se presumia como a possuidora legftima de
tudo sobre o continente sul-americano a leste da linha de demarca~ao, por
direito de conquista, ainda que seu controle efetivo na epoca se estendesse a
urn unico enclave, com urn raio de uns poucos quilometros, em Sao Vicente.
Os tftulos que emitia aos donatanos e as instru~oes que entregava ao governador real conferiam o poder de distribuir direitos de propriedade sobre uma
entidade abstrata, "terra". Estava implicito neste conceito todo o mundo
bi6tico que a habitava eo substrato do qual ela dependia. Nesses atos, a Coroa
reconhecia a presen~a eventual de certas caracterfsticas acidentais dessa posse
abstrata, porque reservava para si, alem das a.rvores de pau-brasil, a propriedade das minas de metais e pedras preciosas, e submetia a julgamento
especial pleitos privados quanto a cursos d'agua e sftios ribeirinhos para a
instala~ao de moinhos d' agua, utilizados para moer cana. lgnorava, contudo,
os potenciais direitos previos ou mesmo a presen~a de habitantes indfgenas.
Os cronistas nao inquiriram sobre as concep~oes indigenas quanto a propriedade da natureza. Os tupis consideravam as florestas como pertencentes
aos espfritos e animais que as habitavam, ou pelo menos como pertencentes
tanto aqueles seres como a si mesmos, ainda que em algum nivel suas guerras fossem certamente urn esfor~o pela posse exclusiva dos recursos naturais.
Suas concep~oes, em todo caso, teriam sido consideradas irrelevantes. A
Coroa negou que os nativos detivessem quaisquer direitos legitimos ao espa~o
que ocupavam, embora o govemador e os donatanos de vez em quando concedessem, como uma gra~a. faixas limitadas a serem ocupadas pelas aldeias
e supervisionadas pelos missionarios. Comentaristas da politica fundiaria
colonial, imersos como necessariamente estavam em uma visao eurocentrica
que subordina a realidade a categorias de "descoberta", "conquista", "pacifica~ao", "civiliza~ao" e "salva~ao", nao viam nada de extraordinano nesse
gesto singular e espantosamente arrogante de expropria~ao, embora seja evidentemente urn dos mais clamorosos de toda a hist6ria.
Nas circunstancias em queocorreu, a Coroa tinha em maos urn precedente
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para o confisco e aliena~ao da terra. Uma lei portuguesa de 1375 havia confirmado a autoridade da Coroa para se apossar de terras privadas que tivessem
caido em desuso. Crises rurais e epidemias haviam levado grandes areas na
zona rural a se despovoarem. Eram designadas "terras devolutas", isto e, devolutas para a Coroa, que desta maneira assegurava sua propriedade original.
Eram entiio distribuidas como "sesmarias", com a condi~ao principal de que os
donatarios tivessem os meios e a vontade de trabalM-las. No Brasil, todos os
conceitos de posse original e usufruto da Coroa e devolu~ao potencial a esta,
adequavam-se aos prop6sitos da coloniza~ao. Os donatanos, o govemador e os
conselhos municipais estavam, portanto, autorizados a emitir concessoes de
terra, meramente subordinadas a concli~ao de ocupa~ao efetiva. Pretendentes
que alegassem servi~os anteriores prestados a Coroa tinham preferencia. Alem
disso, as sesmarias eram concedidas a ordens missionarias, visto que suas atividades eram consideradas uteis ao esfor~o colonizador. Jesuftas, franciscanos,
beneditinos e outros passaram, desta forma, a ser proprietanos da floresta, ao
lado de magnatas individuais e, como estes, dependiam do trabalho escravo.'5
~ Em 1600, o relacionamento humano com a Mata Atlantica tinha se transformado, principalmente porque a maioria de seus habitantes humanos originais
havia desaparecido e porque o numero de invasores era insuficiente para substitui-lol/Ao Iongo da costa, ap6s urn seculo de constantes guerras, escraviza~ao
e epidemias, apenas sete dos donatarios haviam conseguido instalar algum tipo
de assentamento; a Coroa consolidara quatro das capitanias. A de Sao Tome foi
abandonada a seus habitantes nativos ap6s duas tentativas de invasao nos anos
de 1550. Apenas doze povoamentos portugueses haviam sido contemplados com
o status de vila. Diversos assentamentos ja estavam decadentes. Em conjunto,
nas capitanias do Sudeste apenas quinze engenhos estavam operando: Santos e
Rio de Janeiro, com seis engenhos cada urn, eo Espfrito Santo, com tres.36
0 plano dos jesuitas de construir uma sociedade baseada em aldeias foi
urn fracasso demografico; as aldeias niio se expandiram em numero ou em
popula~ao, ainda que ncivos recrutas fossem esporadicamente atraidos ou
arrebanhados ao Iongo do seculo. Em 1600, cerca de 21 aldeias estavam associadas aos assentarnentos portugueses nas capitanias do Sudeste. No Espirito
Santo, cinco no entomo de Vit6ria e outras seis dispersas ao Iongo da costa.
Duas ficavam pr6ximas ao Rio de Janeiro, tres pr6ximas a Sao Vicente.
Circundando Sao Paulo, havia doze aldeias tupis quando os portugueses
chegaram, mas estas se fundiram a medida que os indigenas iam morrendo e
apenas seis continuavama existir em 1600. 37
/A popula~ao do Brasil sob controle portugues em 1600 pode ter chegado a menos de 65 mil.;Menos de 10 mil desses residentes eram europeus ou
mesti~os. Sua area de ocupa~ao efetiva pode terse estendido por 16mil km',
calculando-se cerca de quatro pessoas por quilometro quadrado, incluindo-se •
as popula<;:oes das vilas.fQuanto a popula<;:lio nativa sobrevivente que habitava a area da Mata Atlantica fora dos limites portugueses, pode-se apenas

·~

80

·~:
~~I

81

J(I~

1(

especular; e possfvel que tivesse praticame?te desaparecido em urn raio de
trezentos quilometros das vilas litoraneas/. em decorrencia das entradas e
"saltos", da dissemina<;:ao de doen<;:as infecciosas e da fuga de sua popula<;:ao
para areas mais interioranas. Alem dessas zonas, as popula<;:oes nativas eram
pre-agrfcolas ou tinham abandonado a agricultura para manter sua mobilidade. A expedi<;:ao de Willem Glimmer, de 1598-1602, ate as cabeceiras do
rio Sao Francisco, oferece urn relato vfvido de urn meio rural abandonado, .
onde "nestes ermos", apenas bandos itinerantes eram encontrados "com
locais de mora<4a impermanente, que ao Iongo do caminho nao cuidam de
sementes". Essa popula<;:ao reduzida de ca<;:adores-coletores retornava as
praticas de seus ancestrais mais remotos, subsistindo, na maioria dos casos,
da matan<;:a de animais de ca<;:a que viviam na orla interior da floresta, onde o
cerrado se encontra com a Mata Atlantica. 38
Urn seculo depois de os portugueses terero. inicialmente reivindicado seu
direito, o controle da costa ainda nao estava garantido, mesmo ap6s a expulsao dos franceses do Rio de Janeiro. Contrabando e ataques piratas ocasionalmente amea<;:avam os portos. A luta pelo litoral norte, estendendo-se ate o
Amazonas, havia apenas come<;:ado, e a usurpa<;:ao portliguesa ao sul de
Cananeia enredaria a colonia - na verdade os estados sucessores independentes - em guerras interrnitentes por mais de urn seculo e meio. As violentas rivalidades coloniais do primeiro seculo foram, portanto, apenas urn aperitivo das crescentes amea<;:as ao reino da natureza.
0 declfnio catastr6fico da popula<;:ao nativa que se seguiu a invasao
europeia do seculo XVI e a insignificancia demognifica da imigra<;:ao portuguesa concederam a Mata Atlantica urn alfvio, ap6s 10 mil anos de ca<;:a e
coleta emil anos de !avoura itinerante. A floresta que estava afastada de portos adequados ou carente de pau-brasil foi deixada em paz. Teve infcio urn
perfodo de recomposi<;:ao da vegeta<;:ao e da fauna. Isto pode ser verificado em
-1> alguns lugares.[0 primeiro assentamento portugues nas terras altas foi
abandonado porque a proximidade de florestas tornava-o indefensavel. A vila
de Sao Paulo, fundada em uma colina no meio de uma planfcie ampla, aberta, em 1587 possufa "mais bosques que outra coisa", e os citadinos receberam
ordens para cortar as arvores no interior e ao Iongo de suas pali<;:adas. J?rdens
similares foram dadas aos habitantes do Rio de Janeiro em 1620 e 1624. 39
Ti<;:oes e machados teriam de manter encurralada uma floresta em expansao
que os tupis haviam mantido em estado secundario, e os neo-europeus lutariam para evitar seu avan<;:o para areas que, ha muito desnudadas da cobertu- \
(
ra florestal, haviam se estabilizado em pradarias abertas.
A Mata AtHlntica ainda era quase totalmente desconhecida ou inobservada. Uma imensa realidade natural, inteiramente a vista dos invasores, estava ainda a mais de urn seculo de distancia de ser descoberta.
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ALHEAMENTO: DESPOVOADA,
A FLORESTA RENASCE
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Neste pais tudo e vergonteas novas e espinhosas cujo fruto
e imperfeito, que siio OS mamelucos.
FRANCISCO PIRES

A Mata Atlantica, tendo a sua popula<;:ao drasticamente reduzida em
grande parte dos seus dornfnios, passou a uma fase em que diminufram as
necessidades e os anseios humanos. No curso do seculo xvu, porem, foi se
tornando tambem uma realidade cada vez mais afastada do entendimento
humano. Os invasorys portugueses imprevidentemente destrufram uma consideravel realiza<;:ao cultural, da qual tinham apenas palida consciencia e a
qual nao conseguiram dar nenhum valor: a capacidade dos habitantes nativos
de sobreviver em seu meio. Urn ecossistema pode ser visto como urn reservat6rio de informa<;:oes, as geneticamente programadas· e, ao mesmo tempo,
as acumuladas por suas especies, relevantes a sua sobrevivencia e reprodu<;:ao em seu interior. Os homens da Mata AtHintica, como todas as suas outras
criaturas, haviam armazenado, durante 12 mil anos, seus pr6prios estoques
de informa<;:ao. Cada grupo havia atribufdo nomes a centenas de especies
para as quais encontraram algum uso e sobre as quais conheceram os habitats, esta<;:oes, habitos e, ainda, rela<;:oes com outras especies. Uma vez que
os recursos e experiencias de cada aldeia diferiam dos de seus vizinhos, milhares de especies da Mata Atlantica tinham s.ido catalogadas na memoria de
seus habitantes humanos. Apenas a tradi<;:ao oral preservava essa cultura.
Uma vez retirados os indfgenas de seus habitats, toda essa informa<;:ao
come<;:ou a se deteriorar, e a floresta se tornou estranha e carente de prop6sito humano.
A primeira ou as duas primeiras gera<;:oes de invasores portugueses haviam dependido totalmente dos conhecimentos indfgenas sobre a Mata Atlan•
tica. Os tupis ca<;:avam, plantavam e cozinhavam para os expedicionarios,
alem de curar suas doen<;:as. Tao dependentes eram os portugueses que, de
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quando em quando, tinham de se rebaixar a trocar seus estoques de facas e
anz6is nao por bens comerciais ou escravos, mas por mandioca. Os invasores
nao conseguiam penetrar com seguranc;a na floresta; precisavam de guias.
"Os indios sao como feras da floresta", relatavam com inveja, "porque entram
na mata para cac;ar, nus e descalc;os, sem medo algum". Durante esse periodo, os invasores raramente ousaram penetrar na floresta em busca de escravos; em vez disso, eles os adquiriam por meio de negociac;oes com os nativos,
a quem aplicavam o mesmo nome que empregavam em seu tratico africano:
"pombeiros" - referindo-se aos pombos que sao soltos para atrair outros a
voltarem para o viveiro. Na verdade, como observou urn contrabandista
ingles, o indigena era "urn peixe no mar e uma raposa na mata e sem ele urn
cristao, nem para o gozo nem para o ganho, [estava] preparado para a vida ou
para viver".'
Alguns desses primeiros portugueses sentiram simpatia pelos costumes
nativos, ou pelo menos aceitavam a necessidade de aprende-los. Desertores,
degredados e feitores nao tiveram escolha: penduraram as armas na estacada
habitac;ao comunal e tornaram-se aprendizes, suspensos em redes, envoltos na
fumac;a sagrada do tabaco. Com suas esposas nativas e cunhados, aprendiam
a armar arapucas, distinguir vozes de animais, tratar de picadas de cobra,
encontrar frutos silvestres e atear fogo na floresta. 0 historiador Capistrano
de Abreu, comentando urn relat6rio enviado ao rei por urn certo Fr6es, da
primeira leva de desertores e degredados que tiveram de adotar tecnicas nativas de subsistencia e cultura, observou que "dentro de poucos anos, urn homem, nessas condic;oes, tornava-se moralmente urn mestic;o". De fato, Fr6es
foi, pelo menos temporariamente, nao urn mestic;o, mas urn indigena. 2
A gerac;ao mestic;a gerada pelos degredados era culturalmente indigena,
falante do tupi, conhecedora da floresta e dos meios de exploni-la. Essa pericia, contudo, nao os tornava benquistos aos colonos portugueses que chegaram
mais tarde e que os chamavam de "mamelucos". Este termo ex6tico derivava,
talvez, de "membi oca"- filho da casa (da mae). Mameluco pode parecerum
termo insultuoso, se se considera a hist6ria da conquista moura da Peninsula
Iberica e o conseqiiente e continuo conflito com os otomanos, mas denotava
respeito relutante, bern como reconhecimento de sua utilidade para a politica
colonial. 0 imperialismo portugues, no en tanto, continuava em duvida quanto
ao status que deveria atribuir a urn grupo social intermediano entre os brancos
e os indigenas subrnissos e proto-servis. Os filhos da primeira gerac;ao de
unioes entre portuguases e tupis nao aceitavam o status de camponeses e muito
menos o de escravos. Resistiam ao batismo e eram indiferentes ao estigma de
ilegitirnidade. Andavam nus e nao hesitavam em insultar os padres quando se
irritavam com suas exigencias. E sintomatico que o jesuita Francisco Pires
empregasse uma metafora horticola: precisavam de poda e enxetto.'
•
Pode-se constatar que os costumes dos nativos eram atraentes aos degredados e seus colegas, e nao meramente urn mal necessano, pela resistencia
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destes aos pedidos dos jesuitas para que vestissem roupas novamente, abandonassem suas esposas tupis e assistissem a missa. Os habitantes portugueses
haviam passado "a ser quase como os indios, porque, sendo cristaos, viviam
a moda de gentios". Sua rebeldia, bern como a dos desertores dos postos
avanr;:ados franceses do Rio de Janeiro e Cabo Frio, sugere o quanto era
superficial seu assentimento quanto as compulsoes morais da cristandade
europeia e o quanto as igrejas dependiam do Estado para obter obediencia dos
"fieis". 0 resultado foi uma queda maior na autoridade moral da igreja: seu
esforr;:o em impor a monogarnia a sociedade }>ortuguesa apenas havia sido
bem-sucedido ate o ponto em que as relar;:oes abertas eram passiveis de
punir;:ao por tribunais leigos. Desta forma, o concubinato, em termos praticos,
estava ao alcance apenas daqueles que controlavam os tribunais - a nobreza
e os ricos. Mas a Mata Atlantica aceitava qualquer portugues que fosse
intrepido o bastante para pular a cerca e ignorar as injunr;:oes da igreja no
tocante a esta e a muitas outras questoes.<
Alguns desertores e degredados eram ate encontrados participando de
festas canibalescas, sem duvida das que consagravam os feitos de seus cunhados. 0 costume, contudo, foi abandonado pelos proprios tupis, talvez antes do
final do seculo XVI. Nao.parece provavel que nisso tenham sido influenciados
pelos missionanos. Ninguem procurou explicar o fato, mas as demandas dos
portugueses pelo trabalho forr;:ado aumentaram em muito o valor dos prisioneiros. vivos e e possivel que, em conseqiiencia, transformaram a hierarquia de prestigio e aumentaram temporariamente a capacidade de sobrevivencia daquelas tribos que colaboravam mais intimamente com o trafico
escravo. Nos primeiros anos do seculo xvn, os novos contingentes de indigenas que escoavam para Sao Paulo, Espirito Santo e Rio de Janeiro eram cada
vez mais formados por guaranis e outros que jamais haviam praticado a
antropofagia. Dessa maneira, desapareceu uma das formas mais pitorescas de
agressividade humana e busca de status, celebrada apenas nas cronicas de
cerca de uma duzia de clerigos e comerciantes de pau-brasil.
Nao demorou muito para que os brancos casados com indias e sua prole
mestir;:a fossem arrebanhados e submetidos a uma·empresa colonial que tinha
pouco uso para o seu conhecimento da Mata Atlantica ou para sua ar;:ao potencial na integrar;:ao de tecnicas europeias e indfgenas. Rio de Janeiro e Sao
Paulo continuaram a receber fluxos bern pequenos mas significativos de
migrantes - aventureiros das colonias espanholas e mesmo de outros paises
da Europa ocidental, bern como de Portugal. Entre os migrantes, havia umas
poucas mulheres, deliberadamente importadas de forma a evitar a absorr;:ao
genetica dos brancos. Tornou-se possivel, entao, uma sociedade de castas, na
medida em que os homens brancos mais ambiciosos e dominantes, astutos o
bastante para se darem ao trabalho de granjear favores aos olhos das autoridades portuguesas, buscavam parceiras brancas para o casamento. Com isto,
distanciavam-se da trajetoria comum dos colonos europeus, bern como dos

definia a cidade como domicilio proprio de brancos. Tal como os indigenas que
se convertiam ao cristianismo e se submetiam ao controle portugues eram separados daqueles que ainda eram recalcitrantes ou hostis, e eram colocados em
aldeias, assim tambem os portugueses eram separados dos moradores de aldeias.
A princfpio, os brancos moravam em aldeias, mas no infcio do seculo XVII
estavam proibidos de construir suas casas dentro delas. Em parte, a proibir;:ao
procurava eliminar a vantagem que os brancos residentes entre os indigenas
poderiam obter na reivindicar;:ao de sua mao-de-obra. Buscava tambem evitar, no
entanto, a dissolur;:ao dos brancos cristaos na cultura nativa circundante. Os indigenas que tentavam "se passar'' como mestir;:os eram constantemente expulsos
das vilas. Em 1583, o conselho municipal de Sao Paulo proibiu que os brancos
visitassem as aldeias "para heber e danr;:ar segundo seu costume". 6
Esta foi uma primeira tentativa, na Mata Atlantica, de definir a cidade
como sinonimo de "civilizar;:ao", dotando-a dos instrumentos de comando e
relegando o que era nativo e barbara, e devidamente reprimido, as aldeias.
Isso exigia que os brancos, e talvez tambem os mestir;:os, se separassem
psiquicamente dos aldeaes, eliminando seu desejo de convfvio com eles. Essa
separar;:ao evidentemente teve conseqiiencias sociais nocivas, mas representava tambem uma insistencia na separar;:ao da sociedade branca da propria
natureza, urn impulse profundamente soterrado na cultura do Mediterraneo,
onde 7 mil anos de lavoura e criar;:ao de ovelhas tinham deixado pouco mais
que urn deserto desprezado. No cenario colonial, esse alheamento iria operar
de modo drastico e eficaz, limitando a difusao do conhecimento da floresta as
cabanas aldeas e, ao mesmo tempo, exaltando a ignorancia sobre ela entre a
casta dominante. 7
0 govemo colonial continuou a patrocinar aldeias, a tim de garantir que
os nativos que passassem a morar, mais ou menos voluntariamente, no !ado
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mamelucos e indigenas. Conseqiientemente, os mestir;:os passavam por uma
triagem: aqueles reconhecidos por seus pais brancos continuavam a ser
chamados de mamelucos, mas os nao reconhecidos eram mencionados, sem
eufemismo, como "bastardos" e estavam sujeitos ao trabalho escravo, quase
da mesma forma que os nativos. Gradualmente, no curso do seculo XVII, sem
duvida quando urn numero suficiente de prole branca havia nascido, a designar;:ao mamelucos caiu em desuso e os mestir;:os eram todos chamados de bastardos. Os funcionanos da Coroa nao hesitavam em conferir privilegios aos
colonos brancos, nao apenas em resposta a seus proprios preconceitos raciais
e sociais, mas tambem como urn meio eficiente de garantir seu controle sobre
a colOnia - atraves de uma minoria que, sem seu respaldo, provavelmente
nao conseguiria sustentar seus privilegios. 5

Entre as medidas institufdas pela Coroa para delinear uma sociedade de castas, estavam aquelas que segregavam residencias neo-europeias e· nativas e
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neo-europeu da fronteira, ocupassem residencias fixas, cada uma constitufda
por urn homem e uma mulher. Isso era problematico, nao apenas porque faltava aos indfgenas o habito de permanecer em moradas fixas mas tambem
porque, carentes do sentido de propriedade, se serviam com freqiiencia das
despensas dos brancos. A aldeia, portanto, era urn campo de treinamento para
aprender o respeito a propriedade e tambem a aceita9ao da defini9ao europeia
de trabalho e reverencia para como deus cristao. Na maior parte da era colonial, os rnissionanos - normalmente jesuftas ou franciscanos - foram os
encarregados das aldeias. De tempos em tempos, contudo, elas eram contro- .
Iadas por adrninistradores civis, sempre que a oposi9ao secular ao monop6lio
clerical dessa tentadora fonte de mao-de-obra resultasse na expulsao temporana dos rnissionanos ou na sua perda de controle legal. As terras concedidas as aldeias eram constantemente invadidas pelos brancos; por fim, a maioria delas deixou de ser auto-suficiente. Sua popula9ao era heterogenea e
novos grupos eram instalados de tempos em tempos sem qualquer explica9ao
aos moradores. Sem duvida, as autoridades coloniais nao tinham qualquer
inten9ao de ajudar os povos nativos a preservar qualquer tra90 de sua cultura;
na verdade, teriam achado a ideia antipatica e inoportuna. Contudo, por
razoes praticas, os jesuftas continuavam a catequizar em uma versao lubrida
das lfnguas aparentadas, tupi e guarani. Era nesta "lfngua geral" que pregavam tambem a povos tribais de outros troncos lingiifsticos. 8
Os habitantes das aldeias estavam sujeitos ao tributo de trabalho, aplicado ate o ponto de esgota-los. Os mais novos desses recrutados para a civiliza9ao continuavam a sofrer a calamidade de epidernias peri6dicas. Em
diversas ocasioes, eram desalojados e transferidos para outro Iugar, conforme
a conveniencia das autoridades. Em Sao Paulo, a aldeia era principalmente
urn meio de manter mao-de-obra temporana ao alcance da mao; no Rio de
Janeiro e Espfrito Santo, onde os escravos africanos eram mais facilmente
obtidos para tal fim, as aldeias, no mais das vezes, serviam para estender a
fronteira. A maioria das vilas nos distritos leste e norte do atual Estado do Rio
de Janeiro foram originalmente aldeias, como muitas das vilas costeiras ao
norte e sui de Vit6ria. Com o tempo, a despeito de ocasionais novos recrutfimentos de moradores da floresta, as aldeias perderam sua identidade e se
fundiram com o resto dos assentamentos pauperizados das aldeias mesti9as,
exatamente como as autoridades coloniais desejavam!

J

Outra medida eficaz no estabelecimento de uma sociedade de castas foi
o modo pelo qual as sesmarias eram concedidas. A abundancia de terra desocupada, em conseqiiencia dos assaltos e epidernias, possibilitava a qualquer
pessoa livre ocupar uma terra devoluta. lsto se tornou uma pnitica geral, nao
reconhecida pela Coroa, embora aprovada pelo costume como "posse". Na
medida em(}ue a posse fosse pacifica- isto e, quando os vizinhos concor88
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dassem mutuamente sobre seus direitos - poderia haver considen'ivel atraso
na apresenta9ao de um3; peti9ao ao conselho municipal ou ao governador para
transformar a posse em sesmaria. Era, contudo, uma solu9ao precana e quase
sempre decorrente da relativa falta de influencia ou fundos por parte do posseiro para pagar certas tarifas oficialmente exigidas e emolumentos solicitados extra-oficialmente. 0 pleito do posseiro fortalecia-se com sua preeminencia local, que poderia incluir cargo publico - nos tribunais e na rnilfcia,
por exemplo - ou comercio ou propriedade rural anterior, e nao exclufa
intirnida9ao e negocia9oes desonestas ou corruptas. A sesmaria - unica
forma legal de obter propriedade de terra desocupada e que em si mesma
constitufa titula9ao - era, dessa forma, uma das principais marcas distintivas
de uma pessoa de influencia, reputa9ao e riqueza. Nao era, porem, o passo
inicial ou efetivo na obten9ao de controle da terra e nem mesmo o passo final.
Em Portugal, a polftica real de concessao de terras fora concebida para
estimular a produ9ao camponesa necessaria ao abastecimento das vilas; no
Brasil, curvou-se ao prop6sito de encorajar a busca de ouro e pedras preciosas
ou, no caso de nao haver descobertas, a produ9ao e exporta9ao de a9ucar.
Candidatos a sesmarias que, em testemunho de seus meritos, a princfpio
arrolavam leais servi9os prestados aCoroa ou sua descendencia dos primeiros
colonos, mais tarde passaram a enfatizar a propriedade de escravos como
prova de sua capacidade de aumentar as exporta9oes. Surgia, assim, uma
classe dorninante para quem propriedade da terra era uma forma de privilegio, conquistado por meio da prepotencia local e confirmado pela conivencia
real. A propriedade da terra sob esse regime nao alcan9ava a condi9aO de urn
bern de mercado, embora os registros cartoriais mostrem que ela era por vezes
objeto de compra e venda a dinheiro. 0 que sempre estava em jogo em qualquer negocia9ao de terras era a intangibilidade do poder e status locais, variaveis que constitufam necessariamente monop6lios ou, quando nao ·monopolizadas, objetos de violenta disputa.
As primeiras concessoes de terra foram modestas, compatfveis com uma
escala europeia de propriedade, talvez devido alirnita9ao do domfnio colonial
e a dificuldade de defende-lo das levas de indfgenas empenhados em restabelecer suas terras. Nao obstante, cessoes iniciais de cerca de cern hectares
logo deram Iugar a doa9oes muito maiores, caracterizando o que em Portugal
seriam consideradas vastas propriedades: urn quarto de legua quadrada (1089
hectares) no mfnimo, mas na maioria das vezes uma legua inteira (4356
hectares- mais de 4.3 quilometros quadrados)! Uma ordem real de 1698,
como evidente prop6sito de coibir abusos, lirnitava as sesmarias a urn maximo de tres leguas quadradas, considerando esse montante como equivalente
ao que "urn morador [o chefe, branco, ou supostamente branco, de urn
dornicflio de . colono] pode cultivar". Tais donatanos . eram homens CQID
numerosos escravos e uma enorme ambi9ao a que a Coroa estava disposta, ou
era obrigada, a tentar satisfazer. De vez em quando, havia concessoes ainda
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tmi.iores e os mais ricos e poderosos dos notaveis locais brigavam com os
donat:arios para adquirir propriedades do tamanho de principados. Joao
Raposo Bocarro, urn funciomirio da Coroa e capitao da milicia, recebeu uma
concessao de.seis leguas quadradas no seculo xvn. 0 mais arrogante de todos
os not:aveis que procuraram apossar-se da Mata Atlantica, contudo, foi
Salvador Correia de Sa, cujo tio havia capitaneado o exterminio da colonia
francesa na bafa da Guanabara. Designado govemador, coroou uma serie de
fa~tanhas militares e comerciais como confisco, em nome do rei, de um grupo
de sesmarias sucessoras da fracassada capitanla de Sao Tome, que ele conferiu, em 1652, a si mesmo e a seus filhos- em reconhecimento de seus
direitos como herdeiros legftimos - no total de 1300 km2, ao que o rei foi
persuadido a acrescenta:r, em favor de um dos filhos, o titulo de conde de
Assumar. 10
Infelizmente para a tranqiiilidade da colOnia e seu govemo, concessoes
de terra eram normalmente atribufdas em condict5es de extrema imprecisao e
confusao. 0 rei, os donatarios, os govemadores e os conselhos municipais
nao tinham o menor empenho em coordenar suas doa~t5es, de sorte que o
mesmo territ6rio poderia muito bern possuir quatro donos aparentemente
legais - ou mais, porque os limites dos municipio e da capitania poderiam
sobrepor-se e as concessoes ser atribufdas a diversos pretendentes sucessivamente. As sesma~as nunca especificavam claramente os lirnites e, as vezes,
nem mesmo as localiza~t5es. Em grande parte, isso favorecia os pretendentes
inescrupulosos que se sentiam entao autorizados a expandir seus direitos
como pudessem. Embora as concessoes contivessem clausulas prevendo
demarca~tao a ser efetuada pelo donatario, ela com freqiiencia era omitida ou
adulterada por fraude e incompetencia. Sob tais circunstancias, as sesmarias
dificilmente eram mais seguras que as posses e mante-las continuava a ser
uma questao da sintonia fina entre a gananeia e as suspeitas de vizinhos
poderosos. 0 parentesco era, pois, um meio quase indispensavel de controlar
as chamas da hostilidade e, em conseqiiencia, a endogamia se convertia em
preocupa~tlio dorninante. A inseguran~ta da propriedade certamente desviava a
aten~tao dos notaveis locais que, caso contrano, poderiam em outro contextci
ter alimentado sentimentos de deslealdade muito antes do rompimento fiii~l
da colonia com Portugal, em 1822. Porem, se era urn estratagema real, era
dispendioso, porque abdicava da autoridade sobre aquilo que supostamente
era objeto de toda a aventura colonial: a terra. Nesse sentido, a versao tropical do Estado absolutista se revelou bastante ineficaz."

Urn dos principais motivos para o tamanho espantoso das sesmarias era
a tecnica adotada para a explora~tao da floresta e seus solos. Adaptada do
regime de dei:rubada e queimada praticado pelos indfgenas, inclufa a
ateita~tlio do inilhO e da mandioca como culturas de primeira necessidade.
90

Uma vez que os solos recem-queimados da floresta eram imensamente ferteis
e o regime elirninava a necessidade de cultivar o pousio, o arado foi abandonado. Com isso, a econornia de mao-de-obra era enorme, verdadeira libera~tao
para o colono portugues que nao possufa escravos. 0 regime de derrubada e
queimada :- tal como praticado pelas popula~t5es nativas com densidades
inferiores a 0,5 pessoas por quilometro quadrado no planalto e menos de dez
nas baixadas - fora viavel indefinidamente. A coloniza~tao portuguesa,
todavia, implicava uma explora~tao mais intensiva dos solos da floresta
porque a preocupa~tao tanto do governo como da igreja era fixar permanentemente a popula~tao rural; os colonos, por sua vez, estavam preocupados em
confinar trabalhadores escravos para explora-los com mais eficiencia. Alem
do mais, agora havia residentes urbanos para alimentar, principalmente na
sede do govemo, no Rio de Janeiro, onde estavam lotados alguns rnilhares de
funcionarios, clerigos, soldados, prisioneiros e escravos urbanos. Alem de
tudo isso, era necessaria fornecer urn excedente para a metr6pole, o que
implicava a expansao da area cultivada, tanto para abastecer a demanda como
para sustentar os que estavam engajados no comercio.''
Os invasores viabilizaram a lavoura mais intensiva, pelo menos no curto
prazo, introduzindo, desde o princfpio, animais domesticos do domfnio bi6tico eurasiatico. Porcos, galinhas, ovelhas, cabras e especialmente gado bovino
propiciaram ~uprimento de carne com reduzido acrescimo de mao-de-obra.
Entre esses animais, provavelmente os porcos deram a contribui~tao mais
substancial ao regime agricola. Capazes de se defender de·predadores e de
subsistir do que conseguiam destocar da floresta secundana, tomaram-se, no
processo, um tanto ferozes, provavelmente suplantando certos animais selvagens, como a anta e o veado, nas proximidades dos povoados. E possfvel,
tambem, que tenham influenciado a dispersao e sobrevivencia da vegeta~tlio
florestal. A contribui~tao do porco para a dieta neo-europeia deve ser, pois, ate
certo ponto, descontada, porque tambem competiam com animais que, em
sua ausencia, teriam sido ca~tados; alem do mais, retardavam o crescimento
da floresta secundaria, de que a lavoura dependia. Os porcos, contudo, eram
preferidos pelos pequenos agricultores por serem faceis de criar e conduzir
aos mercados das vilas. 13
0 gado bovino foi introduzido inicialmente em Sao Vicente, talvez com
a expedi~tao de Martim Afonso de Souza em 1532, trazido das ilhas do Cabo
Verde, onde a variedade portuguesa, criada solta e pesando de 200 a 300 quilos, ja se aclimatara. Parte desse gado galgou o paredao costeiro ate Sao Paulo,
parte foi levada de navio para o Rio de Janeiro. Em Sao Vicente a pastagem
era muito limitada, mas no platO de Sao Paulo e na planfcie das baixadas em
torno da bafa da Guanabara o capim era abundante, mais que em qualquer
lugar da terra natal de que os portugueses conseguissem se lembrar. Nao haviil
competidores para esse nicho porque nenhum grande mamffero havia pastado
por essas planfcies desde as extin~t5es do Quatemario. Tampouco havia, a
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principio, qualquer notfcia de pragas ou parasitas. Ogado nao precisava de
qualquer trato: nem estabulos nem- em urn clima que fomecia capim fresco
doze meses por ano - forragem. Multiplicava-se rapidamente: "todo ano dao
frutos", encantava-se urn dos jesuftas, "sem o menor trabalho". Embora as
on9as aprendessem a gostar de bovinos e os nativos as vezes os matassem, seus
contingentes logo encheram as pastagens disponfveis. 14
A inser9ao de gado bovino no regime de derrubada e queimada foi,
no entanto, problematica. Os agricultores que o praticavam nao construfam
cercas, mas suas clareiras eram efemeras demais. Na pnitica nativa, as tentadoras faixas de mandi9ca atrafa ca9a selvagem, mas os animais domesticos eram intrusos incomodos. Nos limites das vilas, onde poucos colonos
possufam gado bovino, os animais tornavam-se uma fonte de conflitos. Os
proprietarios muitas vezes nao se preocupavam em marcar o gado e, assim,
era diffcil punir responsaveis por danos. A incompatibilidade entre animais
de pastoreio e o regime de derrubada e queimada e a desnecessidade de
associa-los ao regime da lavoura - o arado fora abandonado e as cinzas
da floresta ofereciam nutrientes mais ricos e abundantes que o excremento
dos animais - quase sempre determinavam a rapida e fatal separa9ao entre
os dois sistemas. No Nordeste, a fazenda de gado foi logo banida para o
sertao, onde a caatinga oferecia ambiente adequado, se nao 6timo, para
animais resistentes a seca e a uma dieta de capim aspero e moitas espinhosas. Em 1700, havia pelo menos quinhentas fazendas de gado no interior
do Nordeste.
Os pastos se formavam logo depois dos limites das vilas. Concedeu-se
uma planicie aos jesuitas, chamada Santa Cruz, a oeste do Rio de Janeiro.
Drenaram o terreno e colocaram umas 20 mil cabe9as de gado, em urn unico
e amplo pasto. As manadas satisfaziam nao apenas a demanda voraz de came
da cidade, mas tambem a nao menos importante demanda dos engenhos de
a9ucar. 0 engenho medio empregava, como animais de carga e como for9a
motriz para as moendas, cerca de cern bois, cuja expectativa de vida nao passava de dois anos. 0 couro era urn subproduto lucrativo do neg6cio: em 1709,
o Brasil embarcou 110 mil peles para Lisboa, a maioria procedente ~e
Pernambuco e Bahia. A pecuaria bovina na regiao do Rio· de Janeiro
expandiu-se para leste, ao Iongo da costa, onde se encontrariam faixas de
campos gramados ate a foz do rio Parruba do Sui. Ali se estendia a ex-terrade-ninguem entre os tupis e goitacas, uma planfcie alagadi9a com mais de
5 mil quilometros de extensao, que passou a sustentar varios milhares de
cabe9as para o mercado do Rio de Janeiro. Nesta ultima area de disputas particularmente confusas em tomo da terra, a pecuaria bovina, provavelmente
bastante generalizada em todas as regioes similares da Mata AtHintica, era urn
empreendimento especialmente apropriado aos posseiros porque consolidava
0 direito •de "uso" previo, essepcial para a aquisiyaO de titulo, sem exigir
investimento em benfeitorias·. E evidente que a confusao e violencia do sis92

tema de sesmarias estimulava a difusao da pecuaria de preferencia a lavoura,
talvez mesmo sem demanda potencial. 15
No Sudeste, raramente se utilizavam cavalos e animais de carga nos
primeiros dois seculos de coloniza9ao. As expedi96es em busca de escravos e
o transporte de mercadorias, mesmo de mercadorias de pouco valor por
unidade de peso, eram realizados a pe, onde fosse impraticavel o transporte
fluvial. Os cavalos eram encontrados principalmente nas vilas; a primeira
menyao a jumentos data somente de 1635. 0 desperdfcio de energia humana
era extraordinario, quase incompreensfvel, principalmente considerando-se o
pequeno esfor9o exigido pelo cultivo ou cria9ao de animais. A explica9ao
para isso talvez resida nas necessidades nutricionais mais elevadas dos cavalos, diffceis de satisfazer em pastagens nativas (uma explica9ao que implica a
generalizada transforma9ao da pastagem no periodo desde a extinyao dos cavalos nativos do Quaternario). Enquanto interior da floresta permaneceu em
grande parte intato e as clareiras relvadas eram dispersas demais e pouco conhecidas, continuaram impraticaveis as viagens longas a cavalo. Os aldeaes
teriam achado diffcil empregar jumentos na presen9a das clareiras nao cercadas caracteristicas do regime de derrubada e queimada. 16
A introdu9ao de implementos de ferro possibilitou outro tipo de intensificayao do regime de derrubada e queimada. 0 machado tornava bern mais
facil derrubar floresta primaria e nao capoeira, porque reduzia em muito o
trabalho de cortar arvores. E possfvel que a enxada tenha permitido aumentar as faixas cultivadas de urn para 2,5 ou cinco hectares por trabalhador. 0
uso da enxada significou que a invasao inevitavel de ervas daninhas nao
provocava necessariamente o imediato abandono de urn campo. Significava
tambem que a mata secundaria nao seria tao desconsiderada devido a sua
provavel infesta9ao por sementes de capim. A enxada permitia o cultivo por
perfodos prolongados e a queimada o aproveitamento de crescimento
secundario menos desenvolvido. A extensao do perfodo de cultivo, contudo,
era crftica para a estabilidade do regime de lavoura itinerante e desastrosa
para a regenerayao .da floresta. 0 desenvolvimento da maioria das arvores
de florestas tropicais primarias exige o micorrizo - fungos que passam a
residir em suas rafzes, auxiliando com isto a absor9ao de sais minerais. A
exposi9ao prolongada a insola9ao direta destr6i essas criaturas. Urn simples
utensflio, portanto, a enxada, era potencialmente capaz de eliminar para
sempre a Mata Atlantica.
Donatarios com sesmarias de mil ou mais hectares depois de poucos
anos requeriam uma nova sesmaria como "remedio para a minha pobreza",
argumentando que suas terras estavam "cansadas". Parece impossfvel que tao
poucos habitantes pudessem ter exaurido tanta floresta tao rapidarriente, se •
esta fosse primaria. Mesmo os jesuftas, que eram os agricultores mais eficientes e os menos inclinados a pedir mais terras apenas a titulo de expansao,
candidataram-se a uma nova sesmaria, apenas vinte anos depois de receber
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uma em Carapicuiba, alegando que aquelas terras estavam "ja cansadas e tornadas em campos gerais sem algum mato". 17
A rapida expansao da area ocupada por neo-europeus nos anos de 1600
sugere uma dilapida~ao impiedosa de recursos florestais. Os paulistas '(isto e,
os habitantes de Sao Paulo) e seus dependentes e escravos talvez totalizassem
15 mil indivfduos em 1650. Seus assentamentos estendiam-se por 250
quilometros ao Iongo dos vales dos rios Tiete e Parafba do Sul, uma expansao
que evidencia o acerto do cronista Gabriel Soares de Souza ao observar, neste
caso com 6bvia aprova~ao, que "tratando ~m suma da fertilidade da terra,
digo que acontece muitas vezes valer mais a novidade de uma fazenda que a
propriedade, pelo que os homens se man tern honradamente com pouco cabedal". Sua observa~ao nao s6 era bern inferida, como fundamental para o
entendimento da constru~ao de uma forma peculiar, extrativa, de capitalismo,
na qual 0 estoque de capital e totalmente in natura, preexistente a ocupa~ao
neo-europeia, e rapidamente dissipado, reduzindo a popula~ao ao nfvel de
subsistencia. Ousaremos chamar isto de capitalismo, ou se trata de capitalismo pelo avesso? A espantosa imprevidencia da adapta~ao neo-europeia da
lavoura em regime de derrubada e queimada, nos antfpodas da concep~ao do
pauperizado campesinato portugues, cujos estabelecimentos sobreviviam com
urn unico hectare, que ainda devia passar de gera~ao para gera~ao, serri
redu~ao da produtividade, desde entao vern provocando o espanto e o horror
·
dos observadores estrangeiros. 18
0 tamanho habitual da sesmaria sugere uma medida da densidade
demogratica e do ritmo de derrubada da floresta. Cada sesmaria era a morada do donatario e de urn modesto sequito, que consistia de seus parentes,
dependentes livres e escravos. Fazendas produtoras de trigo em Sao Paulo
empregavam, no curso do seculo XVII, a media de 25 indivfduos como for~a
de trabalho escrava, os maiores contingentes chegando a 110 indivfduos na
metade do seculo. Se as fazendas medias ocupassem sesmarias de meia legua
quadrada (2178 hectares- supondo-se uma rninoria de fazendas menores e
urn grau crescente de divisao por meio de heran~a) e se os habitantes livres
em tais fazendas representassem em media outras vinte pessoas, entao a densidade demogratica nos assentamentos neo-europeus do planalto teria siqo de
cerca de duas pessoas por quilometro quadrado, quatro ou cinco vezes ·a de
seus habitantes anteriores. Os escravos nestas fazendas teriam sido capazes de
desmatar e plantar, no maximo, uns cinco hectares cada, ou 125 hectares por
ano. Segundo urn governador do infcio do seculo XVIII, era o que comumente
se exigia deles. Urn ciclo tao devastador, salientava ele, nao deixava margem
de tempo suficiente para a floresta rebrotar, quando a sesmaria era apenas de
urn quarto de legua quadrada - de fato nao deixaria, pois o desmatamento da
unidade estaria conclufdo em apenas oito anos. 19
Mesmo meia legua quadrada era insuficiente para garantir a estabilidade,
especialrnente quando se considera a possibilidade de pelo menos alguma par94

te de cada sesmaria ser acidentada, arenosa ou alagada demais e, pois,
impr6pria para o cultivo. Os donatarios ao Iongo da bafa da Guanabilra queixavam-se, de fato, de que grande parte de sua terra era pantanosa. Parece, contudo, que, normalmente, a pratica agricola era urn pouco mais conservadora
que a sugerida pelo governador, porque a taxa de ocupa~ao do planalto de Sao
Paulo e da baixada do Rio de Janeiro foi mais lenta que a que teria sido observada se ele estivesse certo. Se as clareiras de subsistencia e trigo fossem mantidas por pelo menos tres colheitas sucessivas, entao, urn intervalo talvez suficiente de 24 anos podia ocorrer entre cada queimada. E possfvel, tambem, que
as primeiras vilas portuguesas, edificadas sobre os antigos assentamentos
tupis, atacassem principalmente a floresta secundaria, talvez renascida apenas
em parte, uma pratica que os indfgenas teriam evitado. Muito provavelmente,
os candidatos a sesmarias exageravam a taxa de exaustao de seus solos, para
melhor fundamentar pedidos infundados de doa~oes adicionais de terras. Na
maioria dos casos, entretanto, os candidatos ja estavam se apossando de terras
para as quais faziam peti~oes, as vezes por mais de uma gera~ao. Sob tais circunstancias, portanto, nao e tao surpreendente que a exaustiio do solo muitas
vezes ocorresse logo depois de a concessao ser feita. Em todo caso, o renasci~·
mento da floresta geralmente era retardado, nao s6 pelos animais domesticos,
mas tambem pela demanda de lenha, materiais de constru~ao e ferramentas.
Fazia-se urn uso liberal do calor gerado por lenha no fabrico de tijolos e telhas
e no preparo da cal utilizada em argamassa e no acabamento de paredes.
Mesmo as. maiores sesmarias, portanto, podiam praticar uma forma predat6ria
e instavel do cultivo por derrubada e queimada.

A consolida~ao da colonia portuguesa ocorreu durante urn perfodo de
extrema incerteza relativa a independencia da metr6pole e a sobrevivencia de
seu imperio. 0 trono portugues ficou vago em 1578 e foi ocupado dois anos
depois por Felipe II da Espanha. Com isto, comerciantes holandeses, tambem
suditos de Felipe II, tiveram acesso ao comercio brasileiro do a~ucar, em
grande parte financiado por eles mesmos. Quando, porem, a Rolanda declarou
independencia, foram exclufdos. Em retalia~ao, atacaram o tr6pico portugues,
capturando Pernambuco, Angola, El Mirra, Cabo da Boa Esperan~a, Ceilao, as
feitorias japonesas e as ilhas Molucas. Em 1650, foram desalojados de Angola
e Pernambuco, mas suas demais conquistas se inantiveram eo imperio asiatica portugues por pouco nao se extinguiu. A Rolanda transferiu para o Caribe
os segredos do fabrico do a~ucar, tirando de Lisboa grande parte do mercado
europeu. Enquanto isso, Portugal empenhava-se em reconquistar a propria
independencia, o que finalmente conseguiu em 1640. Receando, todavia, o
retorno dos espanh6is e a perda de suas possessoes remanescentes, o rei por-.
tugues foi obrigado a subordinar-se aos crescentes interesses e poder dos ingleses, entao dedicados a esmagar o poder naval holandes. 20
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Mesmo enquanto as coroas de Portugal e Espanha se achavam unidas,
mantinha-se uma administrac;ao independente nas colonias portuguesas, de
sorte que a linha do Tratado de Tordesilhas continuava a dividir o continente
sul-americano. A unificac;ao, porem,tornava a fronteira mais permeavel. As
trilhas que por muito tempo haviam ligado os guaranis com a costa entre
Cananeia e Sao Vicente continuaram em uso; de fato, os habitantes de Sao
Paulo mantinham contatos consideraveis com os espanh6is de Assunc;ao e
comungavam de urn mesmo ponto de vista quanto a necessidade de dominar
os nativos e controlar os jesuftas.
Ao longo da co~ta, em Recife, Salvador, Espirito Santo e Rio de Janeiro,
a cana-de-ac;ucar, introduzida quase urn seculo antes, ainda nao havia sofrido
a ac;ao de nenhum dos parasitas ou pestes que co-evolufram com ela no Velho
Mundo, exceto por umas poucas ervas daninhas, ratos e outros animais
domesticos - bovinos, caprinos e sufnos. 0 ac;ucar tornou-se a unica atividade economica de grande vulto que vinculava a regiao da Mata Atlantica a ...,.
metr6pole, afora o corte do pau-brasil. A produc;ao, no entanto, crescia apenas modestamente: em 1600, alcanc;ava 10 mil toneladas; em 1700, cerca de
19 mil. Supondo-se uma safra de cinqiienta toneladas de cana por hectare e
urn coeficiente extrativo de 3% por peso, em 1700, os campos de cana-deac;ucar teriam ocupado cerca de 120 km2 • Esta area deve ter sido tomada da
floresta, porque se achava que a cana-de-ac;ucar era cultivavel apenas em
solos de floresta. Os pr6prios governadores se empenhavam em distribuir as
melhores terras a plantadores de cana-de-ac;ucar, desalojando agricultores de
subsistencia quando necessario. Os fazendeiros, tao itinerantes quanto os
praticantes da agricultura de queimada, nao tomavarn qualquer cuidado para
manter a produtividade do solo, preferindo antes insistir junto as autoridades
por sesmarias na floresta primaria. Em pedido de nova sesmaria no Rio de
Janeiro, por exemplo, urn pretendente queixava-se de que a terra que entao
possufa havia se "cansado" com apenas duas safras, porque nenhuma parte
dela fora "floresta virgem". 21
Pode-se calcular que ate 1700 - cerca de 150 anos ap6s a exportac;ao
do ac;ucar alcanc;ar escala comercial - os campos de cana teriam eliminado
uns mil km2 da Mata Atlantica, supondo-se urn crescimento quase c0nstante
e os campos de cana "cansados" sendo abandonados para a agricultura de
subsistencia ou pastagens ap6s uma media de quinze anos. Era uma depredac;ao modesta; na verdade, representava menos da metade d!i area atual do
municipio do Rio de Janeiro. A produvao de ac;ucar tambem consumia floresta na forma de lenha, queimada debaixo dos toneis nos quais o caldo da
cana era cristalizado. Cerca de quinze quilos de lenha eram queimados para
cada quilo de ac;ucar produzido, 0 que darla a media de 210 mil toneladas de
matas secundanas e florestas de manguezais de enseada cortadas anualmente
para esse tim. Alem disso; as moendas precisavarn de cinza de madeira para
purgar o ac;ucar de suas impurezas; os manguezais das bafas eram os preferi-
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dos para esse material. CiUculando-se duzentas .toneladas de lenha por
hectare, as moendas teriam consumido mais 1200 km2 no curso de 150 anos
- urn fator que, juntamente com a criac;ao de gado e o fabrico de tijolo e
telha, impedia que a floresta renascesse em torno de diversos estuarios. Na
metade do seculo xvu, os fazendeiros do ac;ucar na baia da Guanabara queixavam-se da escassez de lenha. Em fins da decada de 1600, sua preferencia
pelo plantio em florestas virgens e o uso ineficiente de plantac;oes de arvores
para lenha estavam levando o cultivo da cana-de-ac;ucar a espalhar-se para
leste, cruzando as baixadas na direc;ao de Cabo Frio. 22
·0 trigo nao conseguia amadurecer nas baixadas mas, introduzido no
plato semitropical de Sao Paulo em dado momento ap6s 1609, ali floresceu.
A nostalgia portuguesa por seu cereal basico - sacralizado na cerimonia da
missa - e a incapacidade de Portugal produzir urn excedente geraram urn
mercado consideravel, que se estendia ate o nordeste brasileiro. A essa altura,
em meados de 1660, a produc;ao de trigo paulistapode ter alcanc;ado as 2600
toneladas. 0 comercio foi empreendido apesar dos elevadissimos custos de
transporte. Carregadores nativos traziam a farinha serra abaixo em cestos de
trinta quilos, procedimento que duplicava seu prec;o em Santos e matava ainda
mais indfgenas. Gradualmente, urn trafico colonial de generos alimentfcios
ex6i:icos ia modificando o arnbiente desses enclaves em lenta expansao. 23
0 cultivo da cana-de-ac;ucar e do trigo e a criac;ao de gado eram
empreendidos com o trabalho escravo. No Sudeste, os escravos na maioria
eram nativos, obtidos atraves de uma expansao das cac;adas'de escravos por
paulistas. Embora os habitantes do Rio de Janeiro e do Espfrito Santo estendessem seus assentamentos ao longo do litoral, os paulistas, ja aninhados em
urn plato de terras altas, cujos rios flufam para o interior na direc;ao do Parana,
demonstravam preferencia por penetrar para o interior. A zona inteira de floresta, dos 16° aos 26° de latitude sul, tornava-se sua area de operac;oes. Depois
de 1600, com a maioria dos agricultores nativos da regiao entre os rios
Grande e Paranapanema mortos ou afugentados, os paulistas voltaram sua
atenc;ao mais para o sul e sudoeste, para a regiao ocupada pelos atuais estados do Parana e Santa Catarina. Na extremidade sudoeste da Mata Atlantica,
numa regiao chamada Guaira, ao longo do rio Parana, concentravam-se populac;oes realmente densas de guaranis e outras tribos. Desde os anos de 1550,
os jesuftas sob a jurisdic;ao do governador espanhol em Assunc;ao estavam
estendendo uma rede de missoes entre esses povos. Nos anos de 1620, havia
treze missoes, e as que ficavam mais a leste se situavam proximo a foz do rio
Paranapanerna. 24
Contra as aldeias de Guaira, os paulistas organizararn ondas de assaltos,
ou entradas. Suas tropas formavam companhias militares chamadas bandeiras, donde o neologismo patrioteiro bandeirantes, que sugere porta-bandeiras ou pioneiros. Cada expedic;ao era composta de cern ou mais brancos e
mamelucos e ate mil auxiliares nativos. Seus lfderes eram especialistas no tra-
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fico de escravos - excelentes batedores e ca<;:adores que falavam tupi e possufam destreza nas armas - e preservavam parte de sua heran<;:a indfgena
para fins menores. Essas eram guerras oficialmente sancionadas, que arregimentavam toda a popula<;:ao masculina. Inventavam-se causas justas para
manter as aparencias, em geral a retalia<;:ao por incursoes que poderiam ter
ocorrido anos antes. As entradas eram cuidadosamente planejadas, com
dep6sitos de rnantirnentos estabelecidos por regirnentos avan<;:ados, estoques
suficientes de p6lvora e correntes, e guarni<;:oes.de retaguarda que plantavarn
urna provisao para alirnentar os cativos na volta para a cidade. Os ca<;:adores
rnarchavarn por terra ou navegavarn descendo o rio Paranapanema ou o Tiete.
Cada jomada durava meses e tambem cobrava seu tributo dos pr6prios
ca<;:adores. Em 1607, urn bandeirante larnentava com petuliincia os 240 soldados nativos que havia "gasto" na floresta na busca de rnais nativos para
escravizar - uma taxa de rnortalidade de tres por dia. Em geral, corn a
escassez de suprimentos na volta, os ca<;:adores irnpacientes assassinavarn
entre os cativos as crian<;:as e os velhos ou fracos. Depois que os assaltos
destrufrarn todas as aldeias nativas acessfveis, voltararn-se entao contra as
missoes jesuftas, escravizando indfgenas ja batizados. Ern 1640, de urna popula<;:ao original que pode ter chegado a 150 mil, toda essa crueldade havia
capturado talvez uns 60 mil, dos quais cerca da rnetade pode ter sido vendida
para os fazendeiros do a<;:ucar do Rio de Janeiro. 25
Em Sao Paulo, rnuitos dos cativos, expostos a doen<;:as contagiosas, logo
adoeciarn e rnorriam. Assim, o retorno de cada bandeira era acompanhado de
mais uma epidemia. A conseqiiente escassez de rnao-de-obra era justificativa
suficiente para rnais urn assalto. 0 despovoarnento de Guaira foi seguido de
ca<;:adas ainda mais para oeste, na area da missao de Itatim, nas cabeceiras do
rio Paraguai, e para o sul, contra as missoes da regiao dos tapes, no atual Rio
Grande do Sul. Os indfgenas da tribo dos tapes, contudo, estavam armados, e
os paulistas, por causa das dificuldades crladas pelo excessivo alongarnento
de suas linhas de suprimento, forarn ali derrotados ern 1641. Este nao foi o
firn das bandeiras: algumas delas, contratadas pelos governadores e donatarios do Nordeste, Jorarn rnantidas ern serVi<;:o debelando revoltas indigenas por rnais urna gera<;:ao. No Sudeste, nesta epoca, os assaltos se limitava'ih
a captura de bandos de ca<;:adores-coletores, de propor<;:oes rnodestas, sern
duvida ja ern fuga de zonas rnais litoriineas. Essas ca<;:adas, tarnbern justificadas cprno o unico "rernedio para a sua pobreza" disponivel, supriam apenas
os rnercados locais. Alguns desses cativos tardios erarn rnernbros de tribos
que haviarn antes colaborado na captura dos sedentarios guaranis e que agora
sucurnbiarn ao rnesrno destino. 26
Mesrno para os conternporiineos, parecia bizarro que o rei espanhol perrnitisse aos colonos brasileiros exterrninarern enormes contingentes de nativos, que
·ele supostamente devia considerar tambern como vassalos, ern troca do resultado tao passageiro e insignificante de alguns rnilhares de toneladas de a<;:ucar.

Peti<;:i5es indignadas forarn dirigidas a Coroa para que, ern vez disso, ernpregasse
esses guerreiros na carnpanha contra os invasores holandeses. De fato, forarn
recrutados para esse firn, mas nao atenderam a convoca<;:ao. A desconexao entre
os interesses da Coroa espanhola e seus inuteis suditos brasileiros levanta rnais
duvidas sobre a eficacia do govemo ·imperial. E patente que, tal como corn os .
tftulos de terra, os funcionarios da Coroa eram incapazes de impor a autoridade
real quando estavarn ern jogo os pretensos interesses rnais urgentes dos colonos.
As reiteradas proibi<;:oes reais da escraviza<;:ao de indios, sernpre rapida e servilrnente cancelada, sao provas suficientes de que, apesar do que isso possa significar para a teoria do irnperialisrno, o imperio se fundava solidamente nos desejos irnediatos e predat6rios dos colonos neo-europeus. 27
Apesar disso, os colonos achavarn aconselhavel utilizar eufemismos ao
fixar ern registros cartoriais seus pretensos direitos de posse [de escravos indfgenas]. Descreviarn-nos como pessoas "administradas", "obrigadas ao servi<;:o" ou como "pe<;:as de servi<;:o" (uma "pe<;:a" era urna especie de unidadepadrao de trabalhador - urn conceito que os portugueses ja haviarn aplicado
no seu trilico de escravos africanos). Os cativos erarn vendidos e figuravarn
em testamentos e rnuitas vezes tambern sua prole. Assirn, gradualrnente ganhararn as caracteristicas de escravos de propriedade pessoal. 0 seu nurnero,
contudo, nao se estabilizava porque os herdeiros por vezes renunciavarn a
seus provaveis direitos aos cativos ou a sua prole e porque os indfgenas sofriarn dernais de epidemias de procedencia europeia. Tarnbern se rebelavarn e,
evidenternente, fugiarn, corn rnais freqiiencia que os africanos. 28
Os brancos que nao possuiam escravos acabavarn se casa~do corn nativas e marnelucas e, pouco a pouco, formavarn urna mas sa de rnesti<;:os deserdados, subordinados aqueles que rnanejavarn o poder social, e vivendo "a
favor"- terrno regional ironicamente oportuno. Na hierarquia social, esses
rnesti<;:os ocupavarn urna posi<;:ao acirna da dos escravos africanos, que logo
corne<;:ararn a tornar seu lugar; seu status de pessoas livres era respeitado,
enfirn, devido a presen<;:a desse novo estrato despossufdo ao extrerno. No firn
das contas, foi rnais vantajoso nao escravizar os nativos assimilados, como os
rnarnelucos, porque seriarn necessarios para defender os brancos contra
piratas e tribos nao pacificadas e, sobretudo, contra os africanos seqiiestrados,
"que sao rnuitos e temern apenas os fndios". 29
A introdu<;:ao de africanos na regiao da Mata AtHl.ntica corne<;:ou nos anos
de 1550. Erarn preferidos aos indigenas para o trabalho na planta<;:ao devido
a rnaior expectativa de vida e ao habito de trabalho no campo dos hornens
africanos. Enquanto povos seqiiestrados e deslocados, era presurnivel que fossern rnenos inclinados a fugir, "porque nao tern para onde ir". Por essas
razoes, e tambern porque o fornecimento era irregular e irnprevisivel ate o
final do seculo xvn, valiarn o triplo do pre<;:o dos cativos indigenas. Mesrno
assim, na epoca ja haviarn suplantado os escravos nativos nas planta<;:oes •
·
nordestinas. 30
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Nao faltava aos portugueses, pniticos e de inclina~oes empiristas, urn
grau de curiosidade quanto aos dominios naturais que haviam conquistado,
mas parecem ter concentrado quase toda essa aten~ao em suas colonias asiaticas, talvez porque aceitassem com mais prontidao informa~oes de sabios
indianos e chineses vestidos de seda que de pajes tupis botanicamente experientes, mas nus e iletrados. Apenas na metade do segundo seculo de coloniza~ao no Brasil foi que as florestas brasileiras, totalmente ex6ticas eimponentes, tomaram-se urn hobby menor dos jesuftas, agora em condi~oes de
considera-las isoladas de seus temiveis, mas em grande parte exterminados,
habitantes humanos. Os desenhos de frei Crist6vao de Lisboa, residente no
Maranhao no final dos anos de 1620, e que retratavam peixes, passaros e plantas, sao os mais antigos. que sobreviveram. Simao de Vasconcellos, que morou
na Bahia, em sua cronica escrita em ·1663, objetivou mostrar que o Brasil nao
-era inferior aos outros tres quartos do mundo, uma ideia que havia rancorosamente grassado entre os europeus depois de seu entusiasmo inicial por
aquilo que haviam fantasiado como urn parafso terrestre. 0 oficio de assassinar e escravizar indfgenas fora necessariamente acompanhado pela mudan~a
de opiniao quanto as qualidades positivas de suas vftimas. Esse endurecimento dos sentimentos para com seus pr6ximos, os portugueses, e, de fato,
para com o resto dos europeus, estendia-se agora em rela~ao ao habitat dos
nativos. Vasconcellos, contudo, era urn dos que faziam caininhadas nas matas
e ali descobriam consolo e ao mesmo tempo prodfgios. Aqueles que "caluniavam" o Brasil, escreveu ele, ignorilVam-no. Arist6teles e outros autores classicos, que afinal nem mesmo souberam que ele existia, nao tinham nenhuma
serventia para se alcan~ar urn entendimento de sua excelencia. 31
Eles haviam se equivocado, por exemplo, ao supor que os dimas iam
ficando mais secos quanto mais proximo do equador. 0 Brasil era vi~oso e
desfrutava de influencias favoraveis do Sol, da Lua e das estrelas, uma
abundancia de peixes em suas aguas e passaros em seus ceus, e todo tipo de
fera terrestre, tal como havia afian~ado o primeiro capitulo do Genese. Como
qualquer outro cronista, Vasconcellos regozijava-se com a etema primavera
do Brasil, "que recria os olhos e convida as. almas a louvar o Autor da
natureza, porque sem duvida excede nessa formosura todas as outras p~es
do orbe". Ele havia penetrado nessa verdura, esc alan do a escarpa costeira e
adentrando as nuvens turbulentas que nao permitiam distinguir sua altura. A
custo al~ando e vencendo as fontes cristalinas, respirando os "vapores e
exala~oes terrenas", libertou-se, entao, diante do precipfcio vertiginoso, das
chuvas e ventos e, olhando para baixo, para as nevoas e arco-fris, sentiu-se
banhado em "sol e bonan~a", como se estivesse subitamente al~ado a urn
outro mundo, "isento da jurisdi~ao dos tempos, [... ] qual do cume do monte
Olimpo, cantam os poetas". E havia entrado nas "imensas matas" mais alem,
"gl6ria e coroa de todo o arvoredo do universo, os pes na terra, as copas no
ceu, formando bosques deleitosos, brutescos sombrios, os mais agradaveis do
100

mundo". Ali, "pelas maiores calmas do verao", divagara, "no interior dessas ·
matas leguas inteiras, a sombra sempre, sem vista de Sol, qual se fora na
maior frescura da primavera de Europa", maravilhando-se diante dos "gtossos troncos. .. a diversidade de seus generos, a suavi dade de seu cheiro dos
Mlsamos, copafbas, almecegas, sassafrases etc", muitas delas inteiramente
cobertas de flores - vermelhas, purpuras, brancas e amarelas. Isso era
incomparavelmente mais belo que tudo o que a Europa tinha a oferecer. 32
E essa floresta, densa e ininterrupta, era prolffica. A lista que Vasconcellos faz dos frutos da floresta e urn sortilegio: mocugue, sapucaia, pitomba, ara~a, ibacurupari, ibanemixama, imbu, araticum, guti, cafa, iapina, auda,
inga, jua, ma~aranduba, murici, ibarae, guabiraba, guabiroba. Havia a cabreuva e a copru.ba, arvores das quais se obtinham balsamos aromaticos e se
confeccionavam diversos produtos. E das "ervas cheirossas e medicinais, sao
suas especies sem conto: depositou a natureza nessas montanhas urn tesouro
de remedios humanos, de poucos conhecido", mais do que caberiam nos
livros de Diosc6rides ou seus seguidores. Dessa forma, "a verdura das ervas
e arvoredos do Brasil... enfeita a terra, alegra a vista, recreia o cheiro, sustenta o gado, cura os homens, engrandece os ediffcios, farta os famintos,
enriqtiece os pobres: nao sei que mais bondades houvesse nas da primeira
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A descri~ao da floresta feita por Vasconcellos, no entanto, ocupa apenas
umas poucas paginas de seu massudo livro, cujo objetivo principal era descrever a "rnissao her6ica" de sua ordem de arrancar o Brasil do poder do inferno, sob cujo dominio havia estado desde o infcio do mundo, M uns 6 mil
}' ~·:~ ~:{.
anos. Esses pedacinhos de aprecia~ao da natureza, de fato, sao muito repetitivos e se encontram esprernidos entre longas e rninuciosas narrativas das idas
t 'l;}
e vindas de missionarios e as tribula~oes de suas aldeias. Esses esbo~os e if._ ·l,..,,_,.,..
1 ~1
relatos eram esfor~os amadores que nao contradizem a suposi~ao de que as / ..
autoridades portuguesas, pelo menos em dois seculos e meio, nao se preocut/
.._
p~m II1llitQ com a impressionante bi_Q.ta Q_l!._~sg~ndida colOnia-que Jiavia
cafdoem suas maos. Em contraste, a breve ocupa~ao holandesa das capitanias
do Nord~e 1626 a 1649, resultou na publica~ao de brilhantes tratados de
hist6ria natural, compila~oes de plantas e animais e urn tesouro vfvido e pre- ..
ciso de desenhos botanicos e zool6gicos que ainda possuem valor inestima- '""'
vel para bi6logos atuais. 34
-- ·- -

UJ
*

•''

~
-j:.I
:.t

1

~·

Embora o interesse ~ientffico portugues em seus territ6rios do Novo <!>
Mundo fosse pequeno, a botanica econornica mereceu urn pouco mais de ''\
aten~ao em conseqiiencia da perda das colonias asiaticas. Urn quarto de seculo depois dessa calarnidade, o diplomata portugues Duarte Ribeiro de Macedo
escreveu urn relat6rio sagaz a respeito. Urn informante holandes lhe contara
que a colOnia da Companhia das fndias Ocidentais em Pernambuco havia sido
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prejudicada pela Companhia das Indias Orientais, que ternia que as especiarias da Asia pudessem ser transferidas para o Brasil e, com isto, arruinar seu
monop6lio. Embora Macedo pare<;:a nao ter tido consciencia disso, esse
estratagema obviamente fora empregado pelos portugueses na epoca em que.
evacuaram as ilhas das especiarias - pimenta e canela haviam sido plantadas
na Amazonia e no Nordeste. A Holanda, porem, pressionara o govemo portugues, sem duvida ao tempo ein que o monarca recentemente restaurado
ainda carecia da prote<;:ao britanica, e essas plantas foram erradicadas. Uma
gera<;:ao depois, a ideia teve de ser reapre~ntada a Macedo quando o embaixador britanico o informou de que seu pais estava introduzindo plantas ex6ticas na Virginia e sugeria que os portugueses fizessem o mesmo. 35
Macedo realizou urn estudo da hist6ria das introdu<;:oes econornicas,
descobrindo que algumas eram de fato muito recentes - laranjas doces da
China haviam chegado a Lisboa apenas em 1635- e que a proibi<;:ao real do
plantio de especiarias asiaticas no Brasil, decretada logo ap6s a funda<;:ao da
Colonia de Goa, nao fora revogada. Mesmo assim, algumas plantas ex6ticas,
notadamente o gengibre, haviam chegado ao Brasil . atraves de agentes
desconhecidos e se aclimatado bern. Ele concluia que outras transferencias
poderiam facilmente ser realizadas. Se bem-sucedidas, elas restaurariam o
comercio de especiarias perdido pelos portugueses e tambem hurnilhariam os
holandeses, uma perspectiva muito satisfat6ria. Evidentemente, o rei ja vinha
pensando nisso. Em 1671, autorizara exporta<;:oes do gengibre brasileiro,
tendo se mostrado afortunadamente in6cua a ordem do seculo XVI que o
erradicava - mais urn decreto sem efeito. Quando os notaveis do Rio de
Janeiro souberam da noticia, sairam em procissao ate a igreja e ofereceram
urn Te Deum. 36
Seguiu-se urn periodo de intensos esfor<;:os para coletar especies asiaticas e aclimata-las no Brasil. Isso se mostraria urn tanto mais dificil agora que
os portugueses haviam perdido o controle politico e a supremacia naval no
Oriente. A companhia holandesa considerou a transferencia de seus tesouros
vegetais monopolizados como atos de guerra. Em 1661, por exemplo, haviam
enviado uma expedi<;:ao a Costa de Malabar para atacar o Reino de Cochim e
erradicar suas planta<;:5es de canela, que competiam com as suas pr6pri.as no
Ceilao. 0 govemador portugues de Goa, no entanto, conseguiu recolh~i: todas
as sementes desejadas, exceto as do cravo, que eram controladas muito de
perto pelos holandeses nas Molucas. Seguiu-se uma decada de remessas, fracassadas, a principio, na maior parte, mas cada vez mais bem-sucedidas quando se desenvolveram melhores metodos de embarque. As sementes foram
recebidas em todas as capitanias e cedidas aos jesuitas, que ja haviam demonstrado talento para introdu<;:ao de plantas, principalmente em seu horto em
Salvador. Diversas das novas plantas se. adaptaram bern - jaca, manga,
a<;:afrjio e CanJ.elia.s. Infelizmente, porem, nao aquelas que teriam sido de alglliD·<\UX~io a balan<;:a comercial portuguesa- pimenta-do-reino e canela. A
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pimenta-do-reino nao vingaria e a coleta e beneficiamento da canela eram urn
misterio. Urn jesuita disfar<;:ado foi enviado ao Ceilao para aliciar nativos
experientes nessa arte, mas foi inutil. Esses esfor<;:os prosseguiram ate 1720,
quando as recentes descobertas de ouro e diamantes no Brasil salvaram a
Coroa da insolvencia e desviaram a aten<;:ao dos proprietarios de terra brasileiros. 37
Evidentemente, ·os portugueses encontraram dificuldades para substituir a flora nativa por uma outra ordem de plantas introduzidas e de interesse econornico, porque isto era bastante complexo - diferentemente das
praticas imperialistas em climas mais temperados, envolvia transferencias
nao oriundas da metr6pole mas de outras colOnias tropicais. Alem disso, tal
como no caso do imperio holandes, interesses mercantilistas paroquiais
interferiam no projeto. Parece, no entanto, que essas primeiras iniciativas
fracassaram tambem porque a disposi<;:ao para experimentar nao era muito
grande.

A socjedade que habitava a Mata Atlantica, apesar de toda destrui<;:ao e
desordem operados pela invasao europeia, ainda era, em grande parte, indigena no final do seculo xvrr, tanto em termos culturais como geneticos. 0
vasto planalto, centenas de vezes atravessado nos dois primeiros seculos por
destacamentos de ca<;:a, missionarios proselitistas e exploradores com febre
do ouro, testemunhou urn intercambio de elementos culturais 'e, para alerp. dos
·
limites das vilas, uma especie de indianiza<;:ao.
No lado indigena de uma fronteira osm6tica, as ado<;:5es da cultura
europeia foram gradativas - nao totalmente por uma questao de escolha,
ainda que fossem seletivas. Os nativos que haviam sido assentados em
aldeias, ou que tinham sido escravos nas lavouras de trigo, as vezes fugiam e
ate em massa. Umas poucas tribos derrotadas pelos invasores, mais notadamente os goitacas, que em outros tempos mantinham os tupis a distancia na
baixada costeira na foz do rio Paraiba, retiraram-se para o planalto e se reagruparam, subordinando ou absorvendo, por sua vez, ainda outras tribos.
Reassumindo residencia na floresta, esses sobreviventes acrescentavam a sua
bagagem cultural urn conhecimento da lingua portuguesa e aquilo que urn
govemador colonial chamou de "necessidades artificiais", principalmente o
sal e implementos de ferro, em troca dos quais os chefes as vezes se dispunham a negociar crian<;:as da aldeia, tao dependentes deles se tomaram. Esses
grupos, que residiam a distancias suficientemente grandes para perrnitir-lhes
certa seguran<;:a, adotavam alguns produtos ex6ticos domesticados - arroz,
laranjas, bananas e cana-de-agucar - particularmente resistentes para sobreviver em 1clareiras que os grupos itinerantes visitavam periodicamente.
Animais domesticados nao eram praticos - quando conseguiam porcos e
galinhas, em geral os matavam imediatamente. Embora as autoridades por103
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tuguesas tivessem evitado que os nativos dominassem a arte de fundir o ferro,
a convivencia com os brancos foi suficiente para que aprendessem a trabalhalo; assim, passaram a comerciar artigos de ferro entre si e. a remodela-los
como armas de maior ·utilidade, como as pontas de flecha. Esses e outros
artefatos foram passados para outros indfgenas que podiam nunca ter visto
urn homem branco. 38
Entrementes, elementos culturais nativos, embora reprimidos e desprezados pelos neo-europeus dominantes, persistiram e invadiram o domfnio
neo-europeu. Mesmo ap6s dois seculos de ocupa<;:ao, por toda parte os brancos ainda constitufam minoria, exceto nas cidades do Recife, Salvador e Rio
de Janeiro. Muitos entre os muitos homens que os governadores consideravam aptos para o servi<;:o publico e patentes nas milfcias, eram geneticamente mesti<;:os. 0 tupi-guarani continuava a ser a lingua franca entre os
indfgenas e neo-europeus, bern como entre os indfgenas, e era a lingua das
mulheres, a lingua-mae nas aldeias e comunidades rurais, ainda que nao tenha
j,l deixado vestfgio nos documentos da epoca. Contribuiu com milhares de
palavras para o portugues brasileiro, especialmente para o lexico do mundo
natural. Os portugueses atribufam, por analogia, os nomes de plantas e animais europeus familiares a algumas das especies da Mata Atlantica, mas o
resto foi recebido dos indfgenas. Dois ter<;:os dos nomes comuns das arvores
da Mata Atlantica e praticamente de todos os seus animais sao de origem tupiguarani. Os neo-brasileiros preservaram os nomes de inumeras forma<;:6es
naturais - geol6gicas, edaficas, vegetais - e de acidentes geograficos rios, montanhas, vales e estuanos. Em geral, os atuais nomes em porttigues de
lugares sao tradu<;:oes do original tupi. Ate meados do seculo XIX, existiam
sinais da persistente vitalidade dessa lingua franca ao Iongo da fronteira da
floresta. Bern poderiam os representantes indfgenas contemporaneos reivindicar direitos legftimos a uma terra a qual eles deram o nome. 39
Os elementos culturais nativos sufocados nao eram necessariamente marginais, meramente pitorescos ou irrelevantes para a dinamica colonial de
domina<;:ao e extra<;:ao. E diffcil evitar a impressao, por exemplo, de que as
bandeiras representavam uma adapta<;:ao da predile<;:ao tupi por aventuras mjlitares. 0 historiador Jaime Cortesao expressou uma especie de admira<;:ao pela
capacidade dos paulistas de submeter as culturas nativas aos seus prop6sitos,
supondo que a imensa energia despendida na captura e escraviza<;:ao dos guaranis fosse urn esfor<;:o economicamente racional de abastecer as demandas de
mao-de-obra das planta<;:oes de a<;:ucar e trigo. Quando se considera o quanto
era insignificante a produ<;:ao de trigo e a<;:ucar comparada a ampla depreda<;:ao
do reservat6rio da mao-de-obra, fica-se a perguntar se a questao de capturar
grupos tribais remotos pode ter sido nao para coloca-los a trabalhar mas para
conquistar, atraves da captura fW1 si, o mesmo tipo de honraria que dinarnizava a sociedade tupi. De fa to, ull1' dos cronistas jesuftas, referindo-se ao final do
seculo XVI, chega a afirmar: os paulistas "[viviam] de rapto dos fndios e era
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tido o oficio de assalta-los, por valentia e por ele eram os homens estimados". ·
Isso ajudaria a explicar por que os proprietanos de terra em Sao Paulo referiam-se aos nativos que retinham para eles a posse nao como rendeiros mas
como frecheiros! Essa imersao em urn conjunto nativo de valores era de se
esperar, dado o quanto eram escassos nessas sociedades militarizadas os
capitiies e tenentes brancos, o quanto eram tupis seus sargentos mesti<;:os e o
quanto as normas de comportamento devem ter sido nao-europeias nas trilhas
e campos de batalha das selvas. 40
Em compara<;:ao, a insistencia da Coroa em que as bandeiras procurassem pedras e metais preciosos nao s6 era ignorada, mas, ate 0 fim mesmo do seculo xvrr, francamente recha<;:ada. Os mamelucos que guiavam urn
especialista em minera<;:ao, enviado pelo governador em 1607, assassinaramno na volta a Sao Paulo e deram sumi<;:o em suas amostras. Haviam chegado
·a sensata conclusao de que, se o ouro fosse descoberto, seriam escravizados
junto com seus cativos. Entrementes, os trabalhos a que os homens mesti<;:os
e indfgenas eram habitualmente obrigados parecem ter sido atividades de sua
· preferencia ou a que, pelo menos, estavam acostumados - ca<;:ar para subsistencia, fazer e manejar canoas e atacar inimigos. Mesmo seu servi<;:o como
carregadores ia ao encontro de sua decantada resistencia e for<;:a ffsica. Os
homens tupis podem ter trabalhado as planta<;:oes, rompendo assim a divisao
sexual do trabalho - mas o trabalho domestico da fazenda continuava a ser
realizado pelas mulheres e crian<;:as - persuadidos a participar nos campos
de cana apenas pelo disfarce desse trabalho como uma forma de "moti-ro ",
ou "mutirao" no portugues brasileiro, urn acontecimento festivo de trabalho
coletivo. 41
Outros costumes populaces inerradicaveis dos colonos neo-europeus dos
seculos xvn e xvm manifestam-se curiosamente diferentes dos de seus ancestrais peninsulares: a constante divisao e reloca<;:ao de aldeias, em geral provocarla pela disc6rdia entre os habitantes; e a incerteza sobre suas localiza<;:oes
- algumas vilas se deslocavam repetidas vezes a medida que as matas locais
se exauriam. Os turnos de trabalho coletivo, por uteis que fossem na extorsao
de trabalho dos nativos, irritavam as autoridades coloniais que constataram
que o mesmo era popular tambem entre brancos e mesti<;:os e o encaravam
comb esporadico e nao mais que urn convite aembriaguez e desordem. Poderse-ia imaginar tambem que a difusao lenta, no Sudeste, do uso de animais de
carga deveu-se a resistencia cultural indfgena, porque as caracterfsticas do
pasto nativo e da lavoura de derrubada e queimada nao explicam inteiramente a quase total ausencia de bestas de carga nas areas rurais. Os insumos
adicionais de trabalho que a manuten<;:ao de tais animais teria exigido eram
certamente menores que o trabalho adicional acarretado por sua ausencia. E
possfvel, quem sabe, postular, sem impor urn deterrninismo geografico ou tecnol6gico, que ate certo ponto essas sobrevivencias culturais -tao paradoxais
em urn regime colonial supostamente capaz e deterrninado a impor os ele105
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mentos de sua preferencia - estavam associadas a persistencia do regime de
lavoura de derrubada e queimada e a introduc,:ao de tecnicas pelos neoeuropeus para amplia-la e, portanto, a uma relac,:ao peculiar com a Mata
Atlantica, uma relac,:ao que iria durar por outros duzentos anos ainda, quase
tanto quanto duraria a floresta. 42
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No fim de urn segundo seculo da invasao portuguesa, a empresa colonial
instalada na borda da Mata Atlantica havia• se intensificado muito. 0 assalto
genocida a povos tribais ampliara-se por uma area muito maior e ampla faixa
de floresta havia sido deixada quase sem ocupantes humanos. Os sobreviventes dessas culturas da floresta serviam agora como subclasse cativa. Urn
aventureiro ingles constatou, em 1650, os efeitos operados sobre aqueles que
ele observava nas vilas: "a maioria corrio asnos, esrupidos e fleumaticos, in
servitutem nati, e apenas aptos para a faina eo trabalho servil", afirmou desdenhosamente; "nem posso acreditar naquilo que se conta de sua ferocidade,
embora em tudo que se conte de sua selvageria eu creia". A area do povoamento neo-europeu havia crescido apenas modestamente, dedicada a extrac,:ao
de uma cultura exotica, em sistema de plantation, o ac,:ucar, cujo custo em
vidas escravas e em floresta nativa foi espantosamente desproporcional ao
resultado. Os homens, no ambito do setor de controle portugues da Mata
Atlantica, podem ter chegado a 300 mil, dos quais talvez urn terc,:o era de
origem portuguesa. Cerca de 20 mil, possivelmente, moravam em vilas. A
densidade rural continuava a ser muito baixa, talvez cinco pessoas por
quilometro quadrado no litoral e duas por quilOmetro quadrado no planalto
paulista, numa area total ocupada por neo-europeus e seus subordinados de
cerca de 65 mil km2 • A maior parte dessa area fora subtrafda a Mata AtHintica,
embora parte dela tivesse sido reiteradamente derrubada e queimada pelos
agricultores tupis. Ravia quatro vezes mais bovinos que humanos, a maioria
espalhada na caatinga do hinterland de Salvadore Recife, ocupando, talvez,
outros 65 mil km\ calculando-se uma cabec,:a por cinco hectares de pastagem
ou caatinga.'3
Mais de urn seculo e meio depois da invasao portuguesa, a geografia do
interior da colOnia ainda era mitica, seus grandes rios concebidos como oriunc
dos de urn unico grande lago, em algum ponto nos sopes dos Andes. Em suas
florestas, habitadas pelas amazonas, guardavam-se tesouros de esmeraldas e
safiras. As bandeiras posteriores dos paulistas percorreram distancias imensas, rumo as cabeceiras dos rios Sao Francisco, Paraguai e Amazonas, em
busca nao apenas de indfgenas, cada vez mais escassos, mas agora tambem
em busca de ouro. Pequenas quantidades do metal haviam sido encontradas
em riachos nas colinas ao redor de Sao Paulo. As autoridades coloniais
estavam desesperadas para localizar ouro, que salvaria a Coroa p~rtuguesa
dos efeitos desastrosos da perda das colOnias asiaticas e da perda de grande
106

parte do mercado do ac,:ucar para o Caribe. Por fim, em 1690, ilma das bandeiras descobriu ouro. Depositos de aluviao foram encontrados Ionge, no
interior, ao Iongo da serra do Espinhac,:o, abaixo de urn monte que chamaram
Itacolomi. A Mata Atlantica ia agora passar por uma invasao ampla e perma- 2bnente. A maior corrida do ouro da historia estava prestes a comec,:ar.
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