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Em Utopias sentimentais e a normatização do caos, pretendo apresentar alguns 

pontos que discutem as origens do brasileiro e do seu brasileirismo que a meu ver, não são 

e não podem ser consideradas situações fechadas ou definitivas, afinal nenhuma verdade 

pode ser categoricamente afirmada como verdadeira. 

Sendo assim, pretendo editar esses artigos - no total de XVI, em vários canais, na 

esperança de que possamos contribuir na construção da nossa memória, tão desbotada 

pelas ações daqueles que acreditam que esse País pertence a uns poucos e, por essa 

razão, só esses poucos podem e poderão desfrutar do agora e do futuro.  

Boa leitura! 

Um Brasil por Ulisses Mauro Lima. 

 

I. “Tropeços do cobrimento” 

 

“Se vos perguntam por que tantos riscos se correram, por 

que se afrontaram tantos perigos, por que se subiram tantos 

montes, por que se exploraram tantos rios, por que se 

descobriram tantas terras, por que se avassalaram tantas 

tribos; dizei-o e não mentireis: – foi por cobiça.” 

Antônio Gonçalves Dias, Obras Póstumas, São Luís, B. de 

Mattos, 1868, vol. III, cap. História Pátria, pp. 205-6. 

 

Apesar dos riscos, das aventuras por mares nunca de antes navegados e das 

conquistas além da Taprobana, o projeto português para a ocupação da Nova Lusitânia, 

apresentava a princípio grandes dificuldades, fruto da concreta condição econômica do 

Estado Nacional Português que naquele instante, disputava com ingleses, holandeses e 

até os vizinhos espanhóis o controle comercial das rotas atlânticas. 

 

“(...) em perigos e guerras esforçados 

Mais que prometia a força humana,  

(...) Daqueles Reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas 



De África e de Ásia andaram devastando,” 

CAMÕES, Luís Vaz. Os Lusíadas.  

 

A vulgarização das especiarias devido ao aumento da concorrência, a queda nos 

lucros, as guerras contra os infiéis, as heresias e um dispendioso aparato burocrático, 

dificultavam o controle português sobre o mar tenebroso e os territórios de África e de 

Ásia. 

 

“em meio a aparente prosperidade, a Nação empobrecia. Podiam os 

empreendimentos da Coroa ser de vantagens para alguns particulares.” 

AZEVEDO, J. L. de. Épocas de Portugal Econômico, Livraria Clássica, pág. 180.   

 

Com o aumento nas despesas, os recursos do Estado esgotavam-se rapidamente.  

As incertezas, a fragilidade e as expectativas da Dinastia de Avis, precisavam para o bem 

do império lusitano, serem renovadas pela esperança que um dia alimentou o grande 

espírito aventureiro daquele povo. 

 

“De ponta a ponta é toda praia... muito chã e muito fremosa, (...) Nela 

até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata; porém a terra em 

si é de bons ares assim frios e temperados como os de Entre-Doiro-e-

Minho. Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem.”  

A Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

 Embalados pela necessidade e sujeitos as ameaças externa frente ao crescente 

interesse dos estrangeiros que não mediam esforços para participar e dividir as ricas terras 

do outro lado do mar tenebroso, argumentavam que 

 

“O sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de 

Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis”. 

              Francisco I, Rei França 

 

  E assim nasceu o projeto colonizador do decadente império português para o Novo 

Mundo. Sem recursos financeiros disponíveis o governo adota uma política cujo principal 



objetivo era atrair elementos dispostos a se deslocarem fisicamente e investir 

financeiramente numa arriscada e perigosa aventura. 

 

“No início da Idade Moderna, período do expansionismo geográfico 

e cultural ibérico, o colonizador europeu considerava a colônia brasileira, 

recentemente descoberta, como um lugar ideal: era o paraíso terrestre. 

Esse inquestionável Éden era formado por uma terra rica e generosa, de 

vegetação luxuriante; era um ‘jardim das delicias’, natureza fértil onde 

‘leite e mel’ jorravam abundantemente.” 

PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. Editora UnB, Brasília, 2000, p. 249. 

 

Parte desse contingente humano foi constituído, sem dúvida, por homens de 

cabedais, outra parte por degredados, além dos elementos religiosos cujos destinos 

contribuíram, de diversas formas, para vencer as resistências naturais que se 

apresentavam diante de todos. 

 

“Foi deles o Novo Mundo. Corsários, flibusteiros, caçulas das antigas 

famílias nobres, jogadores arruinados, padres revoltados ou remissos, 

pobres-diabos que mais tarde Callot desenhou, vagabundos dos portos 

do Mediterrâneo, anarquistas, em suma, na expressão moderna, e 

insubmissos às peias sociais - toda a escuma turva das velhas 

civilizações, foi deles o Novo Mundo, nesse alvorecer. 

Franceses no Canadá, holandeses em Nova York, ingleses na 

Carolina, Virgínia e Maryland, castelhanos nas Antilhas, Nova Espanha, 

América Central e Pacífico, portugueses e ainda espanhóis, franceses e 

flamengos no Brasil, todo o continente se povoou desses adventícios 

violentos e desabusados. Rapidamente, pelo cruzamento ou pela 

adaptação, se transformavam em 'vaqueanos' e 'rastreadores' 

(rastejadores) da América espanhola, em 'coureurs des bois' (mateiros, 

ou picadores de mato, do Canadá) dos desertos do Norte, no tapejara e 

no mamaluco bandeirante da colônia portuguesa." 

PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. Companhias das Letras, 1999, p. 66. 

 



O povoamento e as transmigrações para aquele inusitado empreendimento, seguiam, 

as peculiares maneiras de dominar o imenso território conquistado a partir das incontáveis 

possiblidades de riqueza e da certeza de aquisição de novos bens satisfazendo à cobiça 

dos invasores, dispostos a enfrentar tempestades, sede, fome, doenças e todos os perigos 

conhecidos e desconhecidos. Era isso de fato o que motivava os aventureiros a se 

arriscarem. 

 

“O que o português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas 

riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho.” 

HOLANDA, Sérgio Buarque. RAÍZES DO BRASIL. José Olympio Editora, 1991, p.18. 

 

A conquista reforça o ímpeto predatório e mercantil proporcionando a aceleração 

econômica da metrópole e possibilitando, em termos gerais, uma acumulação de riqueza 

rápida e de grandes transformações para o sistema comercial europeu. 

 

 “A conquista sanguinária da América espanhola - e também 

portuguesa, é dominada por uma paixão frenética. Rio da Prata, Rio do 

Ouro, Castela do Ouro, Costa Rica, Porto Rico, Vila Rica, assim se 

batizavam as terras que os conquistadores desvendavam ao novo mundo 

atônito.”   

 PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. Companhias das Letras, 1999, p. 56. 

 

Aquele paraíso terreal, repleto de riquezas significava para a burguesia europeia, 

mais que uma simples extensão das inúmeras atividades comerciais. As novas terras do 

Além-Mar, reforçava o ímpeto predatório e mercantil que possibilitava uma acumulação de 

capitais de modo rápido e eficaz. 

Em pleno desenvolvimento mercantil a maciça exploração do setor colonial açucareiro 

e da mineração na América Latina aumentando a circulação de mercadorias e ampliando a 

acumulação de capitais, representou uma nova noção de progresso, que segundo Karl 

Marx, foi possível graças ao 

 

“descobrimento das jazidas de ouro e prata da América, a cruzada de 

extermínio, a escravização e sepultamento nas minas da população 

aborígine, o começo da conquista e o saqueio das Índias Orientais, a 



conversão do continente africano em local de caça de escravos negros: 

são todos feitos que assinalaram os alvores da era de produção 

capitalista. Estes processos idílicos representam outros tantos fatores 

fundamentais no movimento da acumulação original.” 

O Capital. Karl Marx, Livro I Vol. II, p. 275. 

 

Inseridos neste contexto, entre os séculos XV e XVIII, os Estados Nacionais passam 

a atuar como agentes modernizadores das redes comerciais europeias. Por outro lado, o 

processo de ocupação e colonização do Novo Mundo, não se apresentou como elemento 

exclusivo dos Estados. Ocorreu também a inegável participação de outros agentes 

econômicos interessados no lucrativo e poderoso comércio. 

 

“Eram corsários franceses que frequentavam assiduamente águas 

brasileiras. Já em 1504, são assinaladas suas incursões. (...) Nessas 

viagens francesas, diversamente do que sucedia no caso das 

portuguesas e castelhanas, a iniciativa particular primava decididamente 

sobre a ação oficial”  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Do descobrimento à expansão territorial. In 

HGCB, vol. 1. São Paulo, 1989, p. 91, 92. 

 

Com o objetivo de organizar o tráfico de pau-brasil, escravos, saguis, jaguatiricas e 

papagaios, atendendo aos interesses econômicos do Estado e daqueles grupos mercantis. 

 

“O capital comercial, implanta-se por toda a parte do sistema de 

saques, e seu desenvolvimento, que é o mesmo nos povos da 

Antiguidade, se acha diretamente relacionado com os despojos pela 

violência, com a pirataria marítima, o roubo dos escravos e a submissão; 

assim sucedeu em Catargo e em Roma e mais tarde entre os venezianos, 

os portugueses, os holandeses, etc.” 

El Capital, México, Fundo de Cultura Econômica, vol. III, p. 320. 

 

O empreendimento colonizador passava também pela necessidade de exploração de 

um grande contingente de trabalhadores e, estimulado pela necessidade de mercadorias e 

pelo desejo de riqueza, são acionados ou reinventados os regimes arcaicos de trabalho: 



escravizando nas áreas de maior interesse ou simplesmente exterminando - a começar 

pelos nativos. 

Os “selvagens” resistem. Entretanto, a cobiça fala mais alto e em pouco tempo as 

regiões colonizáveis são distribuídas e ocupadas. Surgem vilas, engenhos, fazendas. A 

violência passa a fazer parte do processo de integração social e do cenário nas terras dos 

papagaios. A coação pela tortura ou pelo extermínio e a dependência pela fome são as 

formas que os índios, os negros e todos aqueles desclassificados pelo sistema conhecerão 

nos mais variados modos de produção. 

 

“Quase receio exprimir o modo desumano e impiedoso que se usa 

para com esses desgraçados cativos, pois ainda mais do que compaixão, 

desperta repulsa. Eram de tal forma torturados no trabalho assíduo que 

lhes era marcado, que, ainda quando o mesmo excedia suas forças, se 

algum deixasse, no tempo prescrito, de executar o que lhe havia sido 

determinado, era amarrado e garroteado, na presença de todos os outros 

escravos reunidos e o feitor ordenava ao mais forte e vigoroso que desse 

sem interrupção no faltoso duzentas a trezentas chicotadas, desde a 

planta dos pés até a cabeça, de sorte que o sangue escorria de todas as 

partes; a pele, toda rasgada de golpes, era untada com vinagre e sal, sem 

que ousassem gritar ou se queixar, sob pena de receber o dobro. Algumas 

vezes, segundo a gravidade da falta, este castigo, ou melhor, esta tortura 

era repetida dois ou três dias consecutivos.” 

MOREAU, Pierre e outros. Histórias das últimas lutas no Brasil entre holandeses 

e portugueses, e Relação da viagem de Roulox Baro ao país dos tapuias, p. 34 e 35.  

    

Enrijecendo os mecanismos de exploração e controle os setores coloniais dominantes 

conseguiam extrair com mais eficácia os bens, ganhando e ampliando novos espaços tão 

necessários à acumulação e reprodução de capitais. Brutalizavam-se ainda mais as normas 

do injustificado direito a escravidão ao considerar a criatura uma propriedade que pode 

ser vendida ou até morta. A situação jurídica dos escravos era incondicionalmente 

determinada pelo seu proprietário e da maneira que melhor lhe convinha. Assim como os 

genocídios fizeram parte das conquistas, os caminhos percorridos pelo colonizador foram 

traçados pela força e pela eficiente justificativa moral dos seus crimes ao defenderem que 

nesta terra sem dono, 

 



“e ainda hoje habitada por gente prodigiosamente estranha e 

selvagem, sem fé, sem lei, sem religião, sem civilidade nenhuma, que vive 

como os animais irracionais, do modo como a natureza a fez, comendo 

raízes, andando sempre nua (tanto homens quanto mulheres), e isso 

talvez até que, convivendo com os cristãos, aos poucos se despoje dessa 

brutalidade, passando a vestir-se de modo mais civilizado e humano.” 

THEVET, André. A visão singular de um católico francês. Citado em Cronistas do 

descobrimento. Org. Antonio C. Olivieri e outros. 

 

Portanto, a formação da sociedade colonial no Brasil pode ser associada, em linhas 

gerais, ao desenvolvimento de uma atividade econômica voltada para atender as 

necessidades do mercado externo que naquele instante tinha na empresa construída a 

partir da grande lavoura açucareira e nos mercados europeus seus principais agenciadores, 

agindo e decidindo os destinos daqueles que contribuiriam para consolidar esse processo 

histórico. 

“Sob a égide de um Estado que impunha determinado modelo social 

e religioso às comunidades que viviam nos seus limites legais, 

mesclaram-se ou apartaram-se portugueses transplantados, indígenas e 

africanos de diferentes culturas, cada qual trazendo consigo suas 

instituições e seus quadros mentais.” 

WEHLING, Arno e Maria José C. de. Formação do Brasil Colonial. Ed Nova 

Fronteira. RJ, 1994, p. 219. 

 

Sem dúvida, a agromanufatura da cana-de-açúcar, os engenhos e o aumento na 

demanda pelo produto no mercado europeu, forjaram as relações sociais e administrativas 

na colônia. Desse modo, senhores de engenho, comerciantes funcionários portugueses, 

índios, negros, o açúcar e o ouro – como mercadoria de grande valor comercial - fizeram 

parte efetivamente de uma sociedade que será em primeira instância dominada e 

reconhecida tanto pelo Estado como pela Igreja Católica. 

Funda-se uma sociedade construída a partir dos modelos hierarquizados pelas novas 

condições sociais e econômicas tornando-se discricionária, conseguindo conciliar entre os 

diversos grupos dominantes que a compõem, uma certa convergência de interesses. 

Inaugura-se um tipo de Estado que pretende dar vida a um pequeno e seleto grupo 

social que se une em benefício próprio para a partir daí incentivar a cumplicidade entre 

estes dois elementos que sendo reconhecido pela Igreja que age no sentido de 



regulamentar e controlar o relacionamento entre os grupos desta sociedade, garantindo a 

eles a completa submissão da grande massa de nativos e de escravos de origem africana.  

Assim forjam-se as diferentes matrizes que tem como primeiro elemento a figura do 

português representando a vontade do Estado senhorial e como coadjuvantes deste 

processo o indígena e o africano impregnados em si por diferentes modelos mentais. 

Destas imagens nasce uma sociedade original cuja dimensão será diminuída mediante as 

ações de legitimidade garantida pelo Estado que pretende assegurar aos senhores suas 

práticas exploratórias. 

 

“Constituía-se assim, uma ordem social hierarquizada cujos 

antagonismos propiciavam a formação de um bloco de classes capaz de 

exercer uma hegemonia sobre aquele e os demais grupos de sociedade.” 

ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio. Pequena História da Formação Social 

Brasileira. Ed. Graal. Rio de Janeiro, 1981, p. 226 

 

Insígnias, privilégios e obrigações são concessões do Estado português. Portanto, as 

funções e as competências resultavam da hierarquização econômica e social apoiada pela 

propriedade da terra, pela Igreja, pela lei, pelo comércio e pelo governo, agindo de modo 

livre e soberanamente, consolidando mesmo de maneira caótica e amparado por uma 

ampla e inoperante burocracia um tipo de estrutura que irá perdurar por mais de três 

séculos. 

Por fim, a exploração do Brasil não foi simplesmente formalizada por um processo de 

interesse econômico ou político. Aqui os novos agentes colonizadores, sobretudo os 

religiosos, atuaram no intuito de padronizar não só os corpos, mas sobretudo as almas. 

Tais objetivos seriam alcançados através de ações coercitivas que empregaram para forjar 

o cristão colonizado ideal e castigar exemplarmente os transgressores. 

Enquanto aqui alguns daqueles intrusos acreditavam no paraíso terrestre habitado por 

homens e mulheres em estado natural, do outro lado do mundo, Thomas More sonhava 

com um lugar onde todos pudessem viver uma vida sadia e serena sob um regime de 

igualdade conforme as leis da natureza, acima das diferenças de classes. Uma grande 

utopia. 

 Utopia sentimental!     

“Outono de um ano qualquer” 

Ulisses Mauro Lima 


