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DA MORALIDADE E IMORALIDADE DA COLONIZAÇÃO 

NA ERA DOS DESCOBRIMENTOS 

 
 
 Não me custa admitir que grande parte da condenação moral sobre o passado colonial 
de alguns países europeus jamais existiria se, no final do século XV, já estivessem em vigor a 
Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e TODOS os 
países do Mundo a elas se submetessem. Não me interpretem mal. Não estou a tentar ser 
espirituoso nem a brincar com coisas sérias. Estou, unicamente, a procurar desenvolver uma 
reflexão sobre a melhor forma de a história encarar e julgar acontecimentos de épocas 
longínquas. 
 Na verdade, os portugueses, pouco depois de darem início às navegações no Atlântico, 
perceberam como era importante a sustentação moral desse empreendimento. Pediram, mesmo, 
à Santa Sé, que desse o seu público assentimento à grande aventura marítima que pretendiam 
levar a cabo. Essa manobra diplomática seria coroada de êxito com a publicação, no espaço de 
menos de quatro anos, de três bulas papais: 
 

• A Dum diversas, de 18 de Junho de 1452, mediante a qual o sumo pontífice autorizava 
o rei de Portugal a atacar, conquistar e submeter sarracenos, pagãos e outros descrentes 
inimigos de Cristo; a capturar os seus bens e territórios; a reduzi-los à escravatura 
perpétua e a transferir as suas terras e territórios para o rei de Portugal e para os seus 
sucessores; 

• A Romanus Pontificex, de 8 de Janeiro de 1455, a qual começava por sumariar a obra 
de descoberta, conquista e colonização levada a cabo pelo infante D. Henrique, e 
elogiava o seu empenho em tornar conhecido e adorado o nome glorioso de Cristo, 
mesmo em regiões remotas e desconhecidas; atribuía ao infante a intenção de circum-
navegar a África e estabelecer contacto com a Índia; autorizava o príncipe a submeter e 
a converter pagãos, mesmo os que não fossem muçulmanos; realçava a circunstância de 
os portugueses terem aprisionado um grande número de escravos negros e de os terem 
levado para Portugal, onde muitos se tinham baptizado e abraçado a fé católica. Uma 
vez que a obra servia os ‘interesses de Deus’, o papa Nicolau V decretava o direito de 
monopólio da coroa portuguesa sobre as terras já descobertas e a todas as que viessem a 
ser descobertas a sul dos cabos Bojador e Não, até à Índia. 

• A Inter caetera, de 13 de Março de 1456, concedia à Ordem de Cristo a jurisdição 
espiritual sobre todas as regiões conquistadas pelos portugueses.1 

 
Estas disposições constituíram, por conseguinte, as base legais e morais do 

imperialismo português, a que vieram associar-se, em 1494, as previstas no Tratado de 
Tordesilhas, quando o conhecimento da imensidão do planeta sugeriu uma conveniente partilha 
entre Portugal e Espanha. As linhas de acção que se podem extrair destas bulas explicam com 
clareza a forma de actuar de portugueses e espanhóis nos territórios conquistados: conquista, 
submissão, escravatura e outras violências a elas associadas, daí resultando, contudo, a criação 
de colónias de povoamento e, posteriormente, de múltiplos países independentes e modernos. 

Do enquadramento legal e moral, é forçoso passar à questão do financiamento das 
explorações. O infante D. Henrique dispunha de rendimentos de diversas origens – terras da 
Ordem de Cristo e monopólios do sabão e da pesca – que nunca foram suficientes para cobrir 
as despesas das viagens, tendo morrido seriamente endividado. Não tardou a perceber-se que o 

                                                 
1 BOXER, Charles R., O Império Colonial Português (1415-1825), p. 44. 
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plano da Índia só era exequível desde que as sucessivas viagens pela costa africana 
permitissem a arrecadação de valores materiais convertíveis em moeda – ouro e escravos.  

 
Lembrada a realidade histórica, façamos, agora, uma divagação anacrónica, tomando 

como cenário o achamento do Brasil. Recordemos que a armada de Pedro Álvares Cabral, 
composta por 13 navios, saíra de Lisboa, em 9 de Março de 1500, com destino à Índia, para 
comprar especiarias; e aceitemos como verdadeira a versão da casualidade da chegada às terras 
de Santa Cruz. Por fim, fazendo um esforço no sentido de cancelar o significado das três bulas 
papais atrás referidas, imaginemos que a moral então existente era IGUAL à que domina o 
século XXI e que tinha sido possível ali chegar sem recorrer à apreensão de ouro alheio nem ao 
tráfico de escravos. 

Munidos destas premissas, sigamos a descrição que o escrivão da armada de Cabral, 
Pêro Vaz de Caminha, nos deixou, na célebre carta que então endereçou ao rei D. Manuel I2 
(sublinhados meus): 

 
SENHOR, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a 

Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação 

achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza. 

 
 Mais adiante, Pêro Vaz dá notícia do primeiro avistamento de homens na costa (23 de 
Abril) e da decisão de ir até eles: 
 

E o capitão mandou no batel, em terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E, tanto que ele 

começou para lá d'ir, acudiram pela praia homens, quando dous, quando três, de maneira 

que, quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, 

sem nenhuma cousa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas 

setas. Vinham todos rijos para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os 

arcos; e eles os puseram. 

 
 Não sendo esse ponto da costa adequado à aproximação dos navios, a frota prosseguiu a 
viagem para sul. Em 24 de Abril, Pêro Vaz anotava: 
 

E, sendo nós pela costa, obra de 10 léguas donde nos levantámos, acharam os ditos navios 

pequenos um arrecife com um porto dentro, muito bom e muito seguro3, com uma mui 

larga entrada. [...] E sendo Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos 

por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife 

a sondar o porto dentro. E tomou em uma almadia dous daqueles homens da terra, 

mancebos e de bons corpos. [...] Trouve-os logo, já de noute, ao capitão, onde foram 

recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira 

d'avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, nem nenhuma 

cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão 

acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. [...] O capitão, quando eles 

vieram, estava assentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem 

vestido, com um colar d'ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Toar e Simão de 

Miranda e Nicolau Coelho e Aires Correa e nós outros, que aqui na nau com ele imos, 

assentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas e entraram e não fizeram 

nenhuma menção de cortesia nem de falar ao capitão nem a ninguém. [...] Mostraram-lhes 

um papagaio pardo, que aqui o capitão traz, tomaram-no logo na mão e acenaram para a 

terra, como que os havia aí. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. 

Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não lhe queriam pôr a mão e 

                                                 
2 http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2010/11/Carta-de-Pero-Vaz-de-Caminha-transcricao.pdf  
3 Mais tarde baptizado de Porto Seguro. 
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despois a tomaram como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e pescado cozido, 

confeitos, fartéis, mel e figos passados; não quiseram comer daquilo quase nada. E alguma 

cousa, se a provavam, lançavam-na logo fora. 

 
 Apesar da mútua simpatia e ausência de violência, o entendimento ressentia-se, 
naturalmente, da barreira das linguagens. Na nossa ‘era da comunicação’, será que somos 
capazes de avaliar o enorme obstáculo que constituía a impossibilidade de comunicar por 
palavras? Como superar esta dificuldade? Pêro Vaz relata o que, nesta matéria, foi então 
tentado. Referindo-se ao dia seguinte, 25 de Abril, prossegue a narrativa: 
 

Ao sábado, pela manhã, mandou o capitão fazer vela e fomos demandar a entrada, a qual 

era mui larga e alta de seis, sete braças. E entraram todas as naus dentro e ancoraram-se 

em cinco, seis braças, a qual ancoragem dentro é tão grande e tão fremosa e tão segura que 

podem jazer dentro nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram pousadas e 

ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão-mor. E daqui mandou o capitão 

Nicolau Coelho e Bertolameu Diis que fossem em terra e levassem aqueles dous homens e 

os deixassem ir com seu arco e setas [...] E mandou com eles para ficar lá um mancebo 

degradado, criado de D. João Telo, a que chamam Afonso Ribeiro, para andar lá com eles e 

saber de seu viver e maneira...  
 
 Um mancebo degredado era, então, a solução julgada possível para alcançar o 
“conhecimento” daquele povo. É que, como anotava Pêro Vaz: 
 

Ali, por então, não houve mais fala nem entendimento com eles por a berberia deles ser 

tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. 

 
 Como urgia retomar a missão com que haviam saído de Lisboa, houve necessidade de 
decidir. Cabral, na sua qualidade de capitão-mor, considerou ajustado fazer uma reunião com 
os seus subordinados, assim descrita por Pêro Vaz: 
 

E, tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por mandado do capitão-

mor, com os quais se ele apartou e eu na companhia. E perguntou assim a todos se nos 

parecia ser bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos 

mantimentos, para a melhor mandar descobrir e saber dela mais do que agora nós 

podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E, entre muitas falas que no caso se fizeram, 

foi por todos ou a maior parte dito que seria muito bem. E nisto concluíram.  

 

 Foi assim que, não havendo na época comunicações electrónicas, se apartou da frota um 
navio de mantimentos, para inverter a marcha e vir dar a nova a el-rei. Importa sublinhar este 
pormenor, para que possamos entender como tudo era moroso e arriscado na ligação dos 
navegantes com Lisboa. 
 Seguidamente, era necessário encarar o futuro deste achamento, mesmo que fosse de 
uma maneira circunscrita aos indispensáveis “primeiros passos”. Da discussão que se seguiu, 
informa-nos Pêro Vaz: 
 

E, tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se seria bom tomar aqui por força um 

par destes homens para os mandar a Vossa Alteza e deixar aqui por eles outros dous 

destes degradados. A isto acordaram que não era necessário tomar por força homens, 

porque geral costume era dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que 

há aí tudo o que lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 

dous homens destes degradados que aqui deixassem do que eles dariam, se os levassem, 

por ser gente que ninguém entende; nem eles tão cedo aprenderiam, a falar para o 

saberem tão bem dizer que muito melhor o estoutros não digam, quando cá Vossa Alteza 
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mandar. E que, portanto, não curassem aqui de, por força, tomar ninguém nem fazer 

escândalo, para os de todo mais amansar e apacificar, senão somente deixar aqui os dous 

degradados, quando daqui partíssemos. 

 
 Mesmo sem as disposições contemporâneas dos Direitos do Homem, a atitude dos 
portugueses assim descrita pelo escrivão da armada de Cabral pode considerar-se bastante 
moderada. Era evidente, para o escrivão, que aquele não era o tempo para iniciar a posse do 
território descoberto, mas que isso se faria mais tarde, “quando cá Vossa Alteza mandar”. No 
imediato, a tentativa exploratória levada a cabo com o degradado não era, porém, muito 
auspiciosa: 
 

Mandou o capitão àquele degradado Afonso Ribeiro que se fosse outra vez com eles, o qual 

se foi e andou lá um bom pedaço. E à tarde tornou-se, que o fizeram eles vir e não o 

quiseram lá consentir. [...] E então mandaram-no vir. Disse ele que não vira lá entre eles 

senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como d'Antre Doiro e 

Minho. E assim nos tornámos às naus, já quase noute, a dormir. 

  
Hoje, podemos considerar que os navegadores portugueses haviam encontrado um 

continente habitado por “selvagens nus da Idade da Pedra”, como se lhes referiu Charles 
Boxer4. Desconheciam os conceitos de ‘propriedade’, de ‘trabalho’ ou de ‘acumulação de 
riqueza’. É difícil imaginar que, sem uma língua comum em que comunicassem com os 
europeus, pudessem, sequer, entabular ‘negociações’. 
 Apesar de a lógica de Pêro Vaz apontar para um próximo retorno, de acordo com a 
moral então em vigor e dos ‘poderes’ conferidos ao rei de Portugal pela Santa Sé, imaginemos 
que esses poderes não existiam e que vigorava a moral dos dias de hoje. Sem direito à 
‘posse’, sem legitimidade para ‘impor’ uma acção de valorização daqueles povos, inexistindo 
uma ONU ou ONG’s que pudessem assumir o auxílio àquelas populações, tanto no aspecto 
técnico como financeiro, o que é que seria de esperar que acontecesse? O mais certo seria 
concluir-se que as condições de convivência com aqueles povos, no cenário encontrado, não se 
revestiam de qualquer interesse prático capaz de sustentar as despesas das viagens. 
 

Concretizando-se esse desinteresse, em que estado civilizacional estariam hoje os povos 
americanos? (um raciocínio semelhante poderia ser feito relativamente aos povos da África 
Subsariana) 
 

Admitindo que haja quem saiba responder a esta questão, confesso que ainda não li 
nada que tenha sido escrito a este propósito. Nesta época em que alguns teimam em olhar o 
passado com os olhos do presente, aqui fica a sugestão: digam-nos como é que devia ter sido 
feito (sem as violências que a História reconhece terem existido, sobretudo aquelas que foram 
cometidas no século XX, quando tal menos se justificava). 
 
David Martelo – Julho de 2020. 
 
 

                                                 
4 BOXER, Charles R., Idem, p. 98. 


