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RESUMO 

 

 A presente dissertação discute o descobrimento da Amazônia, realizado em 1542 
pelo capitão espanhol Francisco Orellana. A fim de criticamente analisar as relações 
desse evento com a lei, a história e a linguagem, este trabalho propõe-se a pensar o 
problema da posse jurídica da região, presente no relato do Frei Gaspar de Carvajal, 
único registro da expedição de Orellana. Interessa também a esta dissertação debater 
como o ordenamento jurídico católico fundamentou a posse da terra, principalmente a 
partir das diretrizes do Concílio do Trento. Dessa forma, é intento dessa dissertação 
evidenciar o modo como o devir histórico da colonização da Amazônia está 
intimamente ligado às questões acima colocadas. 

 
Palavras-chaves: Descobrimento da Amazônia; Gaspar de Carvajal; História; Lei; 
Linguagem. 
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ABSTRACT 
 
The present dissertation discusses the discovery of Amazonia, which was first 

accomplished by the Spanish captain Francisco de Orellana in 1542. In order to 
critically analyze the discovery’s relations with law, history and language, this work 
proposes to think about the matter of juridical possession in the region, issue that is 
presented in the report written by Friar Gaspar de Carvajal, the only one register of 
Orellana’s expedition. This dissertation is also interested in debating how the catholic 
legal system justified the landownership, especially through guidelines issued by 
Council of Trent. Thus, this dissertation goal is to demonstrate how the historic 
becoming of the colonization of Amazonia is intimately connected to the questions 
previously raised. 

 
Key words: The discovery of Amazonia; Gaspar de Carvajal, Law, History, Language. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das maneiras de produzirmos uma ficção histórica é imaginarmos, a partir 

daquilo que ocorreu realmente, como o desenrolar dos fatos poderia ter sido caso um 

dos elementos que entraram em sua composição não tivesse ocorrido.  Esse exercício 

ficcional nos mostraria a História como uma trama frágil cujo sentido estaria sempre 

ameaçado por tudo aquilo que não aconteceu.  O problema seria pensarmos como essas 

tramas alternativas poderiam constituir sua lógica interna.  De que forma elas se 

articulariam com os fatos anteriores. O que significa dizer que tratamos de um problema 

de lógica e não apenas de invenção, uma vez que (mesmo antes do exercício que 

propomos) o desenrolar dos fatos históricos estivera sempre aberto a outras 

possibilidades que não se efetuaram. Desse modo, poderíamos dizer, com alguma dose 

de lógica e invenção, que os fatos históricos estão sempre abertos ao ficcional.  

  Dito isto, devemos enunciar, sem grande receio de parecermos deslocados, que 

a presente dissertação não trata de uma obra ficcional, mas de um fato histórico: o 

descobrimento do rio Amazonas pelo capitão espanhol Francisco Orellana em 1542.   

Tratamos de um fato histórico e não de ficção, mas isso não significa que o tratamento 

que daremos a esse fato será o mesmo que um historiador daria a ele. Não nos 

fixaremos no contexto histórico em que tal fato ocorreu, ainda que por diversas vezes 

recorramos a esse contexto, nem tampouco iremos buscar explicá-lo como produto da 

contingência histórica, apesar de pensarmos tal contingência segundo outros fins1.   Isso 

porque, o foco de interesse de onde partimos não foi aquilo que efetivamente ocorreu, 

mas o que não aconteceu no descobrimento: a apropriação efetiva das terras descobertas 

por parte da coroa espanhola.  
                                                        
1  A esse respeito ver o segundo tópico do primeiro capítulo. 
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Dizendo de forma mais precisa: o que nos interessou foi fato da expedição de 

Orellana não ter efetuado a conquista das novas terras (por não ter condições materiais 

para isso) e ainda assim ter tomando posse delas em nome do Rei da Espanha. Dessa 

forma, em maio de 1543, quando Francisco Orellana apresentou-se à corte do Rei 

Carlos V anunciado o descobrimento, uma região imensa passava a integrar as 

possessões espanholas no novo mundo, sem que se soubesse sequer a dimensão 

territorial das terras possuídas. O problema desse desconhecimento está no fato de que 

“Apossar-se sem conhecer não faz uma conquista. Esta implica em apropriação: política 

colonial, estruturas estatais e força bélica” (CORREA, 2004, p. 22). Nenhum desses 

fatores existia na Amazônia quando Carlos V inscreveu as terras descobertas por 

Orellana no domínio espanhol.  

  Assim, levando em conta as consequências legais desse gesto, podemos dizer 

que através dele o Rei da Espanha transformou a possibilidade de uma conquista 

posterior em posse de fato. Se lembrarmos da proposta com que abrimos essa 

introdução, perceberemos que o gesto soberano está muito próximo daqueles 

pressupostos, ou seja, se os fatos históricos estão abertos ao ficcional, então é somente 

como ficção, isto é, como possibilidade não efetuada, que essa tomada de posse pode 

ser pensada.  

  Para pensarmos a ficção de posse recorremos a um documento histórico A 

relação de descobrimento do rio Orellana, redigida pelo Frei Beneditino Gaspar de 

Carvajal, membro da expedição de Francisco Orellana.  Nessa relação, Gaspar de 

Carvajal registra a jornada dos expedicionários. O documento do Frei endereça-se ao 

Rei da Espanha, narrando, entre outras coisas, o modo como Francisco Orellana tomou 

posse da região.   
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O sentido da jornada de Orellana põe em questão o próprio devir histórico da 

Amazônia.  Pois, se o documento de Carvajal ainda hoje é considerado como o primeiro 

registro europeu do grande rio, isto se deve ao fato do gesto de Orellana ser considerado 

o primeiro ato da conquista colonial. 

  Esse primeiro ato de conquista, por não estar caucionado em um gesto efetivo 

de força, contou somente com a legitimidade a ele conferida pelo poder soberano. O 

Rei, por sua vez, não retirava tal legitimidade de si mesmo, mas do direito canônico, 

pois, como assinala Silviano Santiago “Qualquer terra descoberta, independente da 

vontade dos súditos-marinheiros, já era uma doação da Santa Sé ao Rei para que ele a 

integrasse à ordem de Cristo” (SANTIAGO, 2006, p.232). 

 Assim sendo, a presente dissertação trata da posse jurídica da Amazônia e não 

de sua apropriação material. Em outras palavras, nosso problema não é o 

descobrimento, mas o dispositivo legal que nele estava pressuposto para que ele fosse 

considerado um gesto de conquista.   

 O título desta dissertação, A potência da lei: a instituição soberana e o exercício 

do governo no descobrimento da Amazônia, aponta para distância entre o gesto 

soberano que ratificou a posse e o governo efetivo das terras conquistadas.  Esse 

intervalo nos serve de baliza para a questão que buscaremos analisar: a transformação 

da ação colonizadora na Amazônia no desenrolar sem arestas de um princípio legal. 

 Analisaremos essa questão segundo duas perspectivas diferentes.  Na primeira 

delas, mostraremos como a inscrição da expedição de Orellana na História da 

colonização da Amazônia dependeu tanto da posse jurídica quanto da historiografia 

oficial.  Na segunda, trataremos do diálogo da expedição com ordenamento jurídico da 
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época, em especial com as diretrizes do Concílio de Trento a respeito do papel da Igreja 

católica na validação das leis.  

 A partir dessas perspectivas nos debruçaremos na relação do Frei Beneditino 

Gaspar de Carvajal, buscando o modo como o Frei formulou esses problemas no seu 

texto.   

 Para trabalharmos com problema da posse jurídica na expedição de Francisco 

Orellana dividimos a dissertação em três capítulos. No primeiro deles, intitulado Um 

governo sem destino: a expedição de Francisco Orellana e História da colonização, 

trataremos da relação entre a descoberta de Orellana e o destino histórico da 

colonização na Amazônia. No segundo, Uma política das almas: o Concílio de Trento e 

a História da Salvação, analisaremos as diretrizes do Concílio e as suas implicações 

para o modo como o feito de Orellana fora interpretado pelo Frei Gaspar de Carvajal.  O 

terceiro e último capítulo, A posse pela palavra: Francisco Orellana e o Governo 

legítimo, é dedicado à leitura pormenorizada do relato do Frei Beneditino, atentando 

para as questões anteriormente abordadas. 

 Esses três momentos articulam, cada um a sua maneira, a questão da posse 

jurídica da Amazônia ao problema da História da colonização. Neles, trataremos a 

História não como o desenrolar causal dos fatos, mas como abertura, espaço do porvir, 

isto é, daquilo que sempre escapa às determinações da lei.  Assim, se como dissemos no 

início, os fatos históricos estão sempre abertos ao ficcional, na presente dissertação 

pretendemos que, na análise da ficção de posse, o ficcional se abra à História.   
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1. UM GOVERNO SEM DESTINO: A EXPEDIAÇÃO DE FRANCISCO 

ORELLANA E A HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO 

 

Após participar da expedição que descobrira a América em 1492, Vicente 

Pinzon volta à cidade de Palos e, aproveitando a autorização dada pelos Reis da 

Espanha para que particulares empreendessem viagens de descoberta, parte no ano de 

1499 em uma nova expedição pela rota traçada por Colombo.   Tal expedição, após 

cruzar as ilhas canárias, desvia rumo a sudoeste e contorna a costa brasileira, chegando 

a um acidente geográfico que Pinzon denominaria Santa Maria de La Mar Dulce.  

Tratava-se da foz do rio Amazonas, o qual, mais tarde, por conta da sua dimensão, seria 

nomeado pelo conquistador como mar de água doce2. Apesar de ter sido o primeiro 

europeu a nomear o grande rio, Pinzon não foi o primeiro a percorrê-lo em toda sua 

extensão, o que não causou impedimento algum para que o próprio Rei da Espanha o 

nomeasse governador geral da região após seu regresso à Europa. O governo de Pinzon, 

no entanto, jamais seria exercido, uma vez que o conquistador não voltaria ao grande 

rio, que ficaria inexplorado em toda sua extensão por mais quarenta e dois anos. Coube 

a outro espanhol, o capitão Francisco Orellana, a tarefa de desbravar o rio nomeado por 

Pinzon, navegando-o em sentido contrário ao de seu compatriota, partindo da cidade de 

Quito no Peru e chegando até a foz avistada por Pinzon quatro décadas antes. Nos 

quarenta e dois anos que separam as duas expedições “a Espanha empenhou-se com 

todo seu potencial humano, político, econômico e tecnológico, sob a autoridade 

suprema do Rei e da Igreja católica em um projeto de colonização de envergadura 

global” (BOLLE, 2010, p.29). Esse projeto, iniciado nas décadas subsequentes à 
                                                        
2  Em relação a esse episódio ver  “SOUZA, Marcio. História da Amazônia. Manaus: Valer, 2009, p.65-
66” 
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descoberta do novo mundo por Cristovão Colombo, ganhou tônus com a conquista do 

México em 1521, que serviu de base para o avanço espanhol sobre parcela significativa 

da América Central, e firmou-se na região Andina com a conquista da cidade de Quito 

em 15233. Todas essas conquistas deram-se sem que as terras descobertas por Pinzon 

fossem incluídas no projeto colonial cujos investimentos estavam voltados 

majoritariamente para luta contra os impérios Inca e Asteca, bem como na ocupação de 

ilhas caribenhas. No entanto, foram estas conquistas que deram condição para que o rio 

nomeado e esquecido pela coroa espanhola voltasse a receber a atenção dos 

colonizadores.  Uma vez instalados em Quito, os espanhóis planejaram um avanço para 

região ao leste dos Andes em busca das “terras da canela”, especiaria de grande valor 

comercial na Europa do século XVI, e do “El dorado”, mítico país do ouro onde, 

segundo algumas lendas difundidas entre os conquistadores, esse metal era abundante.  

Desse modo, o grande rio entraria mais uma vez no caminho dos conquistadores, mas 

em rota contrária àquela descoberta por Pinzon.  

A expedição em busca do país da canela e do El dorado, liderada pelo então 

governador geral da província de Quito, Gonzalo de Pizarro, partiria daquele local em 

1541 com cerca de 220 espanhóis e 4.000 índios, em direção ao vale do rio Coca, onde 

“para tristeza dos espanhóis, embora existisse a canela, sua dispersão na floresta, em 

grandes extensões, dificultaria a coleta, tornando inviável a exploração comercial” 

(ULGARTE, 2009, p.41). Mas não seria Pizarro o desbravador do grande rio, pois, 

como já foi dito anteriormente, tal feito ficaria ao encargo do capitão Francisco 

Orellana, que se juntou à expedição de Pizarro no vale do Zumaco, acompanhado de 

                                                        
3  Os dados históricos desse capítulo foram retirados de um dos estudos historiográficos mais completos a 
respeito do tema: “ULGARTE, Auxiliomar. Sertões de Bárbaros: a Amazônia na visão dos cronistas 
ibéricos – séculos XVI e XVII. Manaus: valer, 2009 ” 
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mais vinte e dois soldados, que haviam partido de Quito logo após a expedição do 

governador. Com o malogro na descoberta do país da canela e o risco crescente de 

motim por parte dos expedicionários contra o governador, graças à fome e intempéries 

que sobre eles se abatiam, Pizarro decide dividir a expedição, tornando Francisco 

Orellana responsável pelos homens que desceriam o rio Coca em busca de comida, 

enquanto os demais aguardariam o seu retorno. Tal divisão foi feita seguindo as 

indicações dos índios da região que afirmavam haver mantimentos para os 

expedicionários a dez dias de viagem rio abaixo. Porém, no encontro do rio Coca com o 

rio Napo, impossibilitados de voltar ao acampamento de onde partiram, por conta da 

forte correnteza, Francisco Orellana e seus homens decidem prosseguir rio abaixo como 

expedição autônoma. Assim, conforme nos fala o historiador Auxiliomar Ulgarte “Em 

verdade, começava uma epopeia que duraria nove meses, de dezembro de 1541 a agosto 

de 1542, e seria a primeira expedição a percorrer quase todo o rio Amazonas até sua foz, 

no oceano atlântico” (ULGARTE, 2009, p.41). 

A foz do rio descoberta por Pinzon quase meio século antes e esquecida nos 

planos de colonização volta a ser avistada por europeus, que, ao contrário daquele,  

conheceram sua extensão, podendo assim incluí-lo no mapa da conquista. A inclusão, 

no entanto, não se deu como o esperado, pois, assim como o capitão da expedição 

anterior, Orellana também foi nomeado pelo Rei da Espanha governador geral da região 

após seu retorno à Europa, mas jamais exerceu governo algum, uma vez não houve 

recursos para que o novo governador empreendesse uma conquista efetiva do espaço 

por ele avistado4.  

                                                        
4   Orellana realizou outra expedição ao rio Amazonas, que fracassou antes que o capitão voltasse a 
percorrê-lo.  O fracasso da nova empreitada se deu graças à falta de recursos para realizá-la, uma vez que 
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Devemos avaliar melhor os motivos pelos quais esses conquistadores não 

puderam efetivar o domínio material da região, que, caso acontecesse, levá-los ia a 

exercer de fato o governo para o qual foram nomeados.  Para tanto, um pequeno cotejo 

feito pelo crítico literário Rodrigo Labriola a respeito do contexto histórico das 

descobertas nos será de que grande valia: 

As conquistas do povo Asteca e Inca produziram uma enorme 
quantidade de ouro e prata que entraram na Europa pela Espanha. Esse 
ouro foi resultado das fundições de ídolos e atavios religiosos 
americanos, longamente preservados pelas dinastias dos dois maiores 
impérios pré-colombianos. Era a procura de ouro como um tesouro, 
capaz de motivar expedições extenuantes ao longo de todo território 
americano [..] Em seguida, porém, as extremas dificuldades desses 
empreendimentos evidenciaram que só a conquista do México e do  
Peru tinham dado frutos abundantes, o resto das expedições, apesar da 
cobiça pelo maravilhoso ouro, apenas tinham proporcionado para as 
Coroas vastos territórios que deveriam ser explorados mediante 
administração colonial (LABRIOLA, 2007, p. 56) 

 

  A ausência de ouro e especiarias, tal como foram encontrados entre Incas e 

Astecas, desestimulou a coroa espanhola e a elite econômica da época a financiarem 

projetos que visassem uma expedição de grande envergadura pelo rio Amazonas. Fosse 

porque, no caso de Pinzon, os investimentos materiais agenciados no período da 

descoberta do grande rio tenham sido, em larga medida, focalizados para as conquistas 

desses impérios, ou no caso de Orellana, pelo enorme déficit na relação entre custo e 

benefício de uma conquista efetiva do grande rio quando comparados com os lucros 

obtidos no Peru e no México, o fato é que o Mar Doce não apresentou lucro real e 

imediato nem no início das campanhas de conquista, nem quarenta anos mais tarde 

quando os dois maiores impérios do novo mundo já estavam sob o domínio espanhol. 

Além disso, a geografia da região, cujo único acesso viável dava-se através de uma 

                                                                                                                                                                   
“Tinha Orellana uma série de autorizações, mas a expedição seria realizada as suas custas” ( LEITÃO, 
1941, p.17)  
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malha aquática de difícil navegação, também ajudou nesse desinteresse por uma posse 

efetiva.  

     O que tal desinteresse tornou visível foi o vazio jurídico gerado pelo 

desencontro entre a instituição soberana do governo e as condições materiais de seu 

exercício, isto é, uma vez que a decisão soberana de instituir governadores gerais para 

região não encontrou os meios materiais para sua aplicação, tais governos tornaram-se, 

por um lado, transcendentes à necessidade de serem exercidos, e por outro, imanentes à 

decisão soberana enquanto formas institucionais vazias de conteúdo. 

 Nesses casos, o que se produziu foi uma tensão irredutível entre norma e 

referência, ou se quisermos, entre prescrição e descrição como formas intrínsecas à 

decisão soberana5, isso porque, se a característica principal da decisão real, em seu 

aspecto de norma a ser seguida, era o poder de prescrever para casos particulares uma 

regra geral que os retirava da esfera da contingência e os submetia à esfera da lei6, então 

o problema principal que esse quadro nos coloca é o de sabermos: o que acontece  

quando à referência à lei não pode ser atendida, quando a lei se apresenta como pura 

potência sem realização fora do campo jurídico? 

 Duas hipóteses podem ser aventadas. A primeira é a de que uma lei que não 

encontra meios de vigorar perde sua legitimidade, tornando-se inoperante. A segunda 
                                                        
5 Muito das considerações a respeito da lei que aqui apresentamos foram pensadas a partir daquilo que 
Giorgio Agamben elabora em Homo Sacer (2010). No entanto, como não seguimos rigorosamente a 
terminologia de Agamben, nem tampouco as consequências do seu pensamento a respeito da relação entre 
a figura do Homo Sacer e o cidadão contemporâneo, optamos por não utilizar as categorias e conceitos 
utilizados pelo filósofo, indicando na bibliografia e em notas a contribuição de Agamben para o nosso 
pensamento. Frisamos ainda que, em nenhuma das questões aqui abordadas, recorremos à citações 
indiretas do filósofo italiano, na medida em que abordamos problemas que o articulista não trata, nem na 
obra supracitada, nem em qualquer outra da bibliografia que consta na dissertação.  Suas ideias serviram 
como sugestões de pensamento e não como arcabouço teórico. 
6   Conforme Agamben “A validade de uma norma jurídica não coincide com sua aplicação ao caso 
particular [..] ao contrário, a norma, justamente por ser geral, deve valer independentemente do caso 
particular” (AGAMBEN, 2010, p. 27) 
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postularia que, não encontrando as condições necessárias a sua vigência, a lei tem 

suspensa sua aplicação atual até que tais condições sejam preenchidas.7 

 O que tais hipóteses põem em questão é a inoperância da lei, ou melhor, da 

decisão soberana enquanto lei. No primeiro caso, essa inoperância é vista como 

resultado de uma inadequação entre lei e caso concreto, já no segundo ela aparece como 

a instância que garante a vigência da lei para além das condições concretas de sua 

aplicação, isto é, a inoperância funcionaria como suspensão indefinida da lei que, 

paradoxalmente, seria mantida em vigor mesmo sem aplicação possível.  

  Nenhuma dessas hipóteses pode ser bem explorada se não atentarmos para fato 

de que tanto Pinzon quanto Orellana buscaram legitimação dos seus feitos junto ao Rei 

da Espanha assim que retornaram à Europa. Sendo assim, tanto num caso quanto no 

outro, a nomeação de governador-geral da região foi uma resposta a essa requisição de 

legitimidade. Como assinala Marcio Souza: 

Uma vez na Espanha, Pinzon teve o cuidado de prestar um detalhado 
depoimento de seus feitos ao escritor Pedro Mátir de Anglería, 
registrando que havia encontrado ilhas de solo muito fértil, 
densamente povoada por indígenas que garantiam haver naquelas 
terras uma grande quantidade de ouro. Para explorar aquelas riquezas,  
foi nomeado pelo Rei da Espanha governador geral da região. 
(SOUZA, 2009, p. 68) 

  

 Quarenta e dois anos depois, em operação semelhante, Francisco Orellana, após 

sair no Oceano Atlântico e atracar na ilha de Cubágua e viajar desta a ilha de Espanhola, 

                                                        
7 Aproximamo-nos daquilo que Giorgio Agamben (2004) diz a respeito do estado de exceção: “A exceção 
é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua própria 
suspensão” (AGAMBEN, 2004, p.12) Contudo, não tratamos do poder do estado de suspender a vigência 
da lei em nome da legalidade, caucionando tal gesto em uma suposta demanda de proteção da vida dos 
cidadãos, mas do gesto legal que suspende a aplicação da lei até que os acontecimentos posteriores 
correspondam a ela. Parafraseando Agamben diríamos que o gesto de que tratamos inclui a História por 
meio de sua própria suspensão. 
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fretou um navio que o levou a Espanha para que pudesse obter os direitos sobre a terra 

recém-descoberta. Assim, nas palavras de Auxiliomar Ulgarte: 

Em maio de 1543, Francisco Orellana apresentou-se ao Rei Carlos V, 
relatando a viagem que comandara pelo maior rio das Índias 
Ocidentais. Como prêmio pela descoberta das novas terras, as quais 
denominou nova Andaluzia, foi nomeado governador geral da região 
(ULGARTE, 2009, p.42) 

 

Devemos atentar para o fato de que, como vimos no início, ambas às expedições 

foram fruto de causas contingentes, desvios em rotas de conquista cujo traçado inicial 

não correspondia ao lugar de chegada, assim como os demais descobrimentos da época.  

No entanto, esses atos contingentes, uma vez realizados, precisavam ser relatados ao 

Rei para que pudessem passar de meros “avistamentos” de novas terras a atos legítimos 

de conquista.  Desse modo, tínhamos, de um lado, atos contingentes sem 

fundamentação legal em si mesmos, e de outro o gesto soberano que os fundamentava.   

Esse gesto, por sua vez, além de mudar o estatuto do ato realizado pelos conquistadores, 

conferia aos seus realizadores um título que os autorizava a explorar as terras recém-

descobertas a serviço da Coroa.    

A autorização, portanto, não incidia apenas sobre os atos posteriores à 

legitimação da conquista por parte do Rei, mas, sobretudo, sobre os atos anteriores, 

criando retroativamente as condições legais para o ato de conquista. Desse modo, a 

decisão soberana aparecia, de maneira paradoxal, como anterior a si mesma, isto é, tudo 

se passava como se a autorização legal que transformava o avistamento de novas terras 

em atos de conquista determinasse que tais atos, fossem, desde o início, aquilo que 

somente a decisão soberana os faria ser.  Mas aqui encontramos o paradoxo principal 

desse mecanismo, pois, se uma vez legitimado, o ato de conquista aparecia como sendo 
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desde o principio um ato legal, então qual era a função do gesto soberano que permitia a 

passagem do avistamento à conquista? 

Nesse momento, torna-se necessário voltarmos ao problema da inoperância da 

lei. Vejamos como as questões acima invertem aquilo que foi dito anteriormente sobre a 

distância entre a instituição jurídica do governo e as condições materiais de seu 

exercício, isto é, ao contrário do que acontecia na operação anterior, nesta não era a 

decisão soberana que girava no vazio por não encontrar condições materiais para sua 

realização, mas o próprio ato de conquista que aparecia como forma vazia que deveria 

ser preenchida pelo gesto de legitimação realizado pelo Rei.  Assim, se no caso das 

nomeações era a decisão real que não passava ao ato, aparecendo desse modo como 

potência não realizada, no caso da legitimação dos avistamentos era o ato que 

permanecia como potência até que o gesto soberano o legitimasse.  

É importante salientarmos que aquilo que permanecia em potência no primeiro 

caso não era igual ao que assim aparecia no segundo.  Nas nomeações, o que ficava em 

potência era o exercício de governo, já na legitimação era a ação legalmente 

fundamentada que permanecia em potência nos atos de avistamento.  Desse modo, se a 

instituição soberana do governo fazia dos conquistadores potenciais governadores, a 

despeito do exercício concreto de seus governos, os avistamentos concretos das novas 

terras permaneciam em relação à decisão soberana que os legitimava como potenciais 

atos de conquista. 

O que essa questão deve nos levar a pensar é o estatuto histórico daquilo que 

permaneceu em potência nesses acontecimentos.  Isso porque, no mecanismo acima 

descrito, o valor do que não aconteceu não é o mesmo segundo a ordem em que aparece.  
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Assim, se Orellana e Pinzon não tivessem chegado até o Rei, os seus avistamentos 

jamais seriam considerados como gestos de conquista e se perderiam como tal. Por 

outro lado, uma vez que ambos chegaram ao Rei, os seus potenciais governos não se 

perderam como atos de conquista, mas apenas como consequências legais desses atos.  

Desse modo, ainda que os capitães dessas expedições sequer tenham voltado às terras 

avistadas, os seus feitos foram para sempre resguardados sob a autenticação real. Nesse 

sentido, a legitimação soberana inscreveu esses avistamentos no devir histórico da 

colonização ao autenticá-los como momentos iniciais de uma conquista posterior. Para 

tanto, tal decisão teve de incluir os momentos posteriores aos avistamentos no 

paradigma da lei, isto é, reduzi-los a meras aplicações de um princípio legal. Tudo se 

passava como se a história da colonização na Amazônia tivesse seu destino definido no 

momento em que o soberano legitimou aqueles avistamentos como gestos de conquista: 

dali em diante qualquer ação colonizadora nos espaços avistados seria apenas um modo 

de executar aquela decisão.  

A partir dali até mesmo o que não aconteceu no processo de colonização da 

região fora inscrito em uma ordem prévia como tentativa não realizada de execução da 

lei, como foram os casos dos governos de Pinzon e Orellana. Nessa operação, o não 

acontecimento aparecia como reserva de possibilidade para aquilo que aconteceu. Em 

sentido contrário, antes da chegada dos capitães na presença do Rei, o não 

acontecimento, isto é, a possibilidade de que a chegada não acontecesse, era uma 

ameaça que poderia retirar essas expedições do processo de apropriação de novas terras.   
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Para pensarmos melhor essa questão devemos atentar para o modo como os 

acontecimentos históricos podem ser lidos a partir dessa relação entre o não 

acontecimento e o acontecimento.  

 

1.1 O acontecimento e o fato: a História e a decisão soberana 

 

Podemos pensar o que não aconteceu como uma possibilidade lógica não 

efetuada, mas inscrita na ordem dos fatos que precederam aquilo que realmente 

aconteceu e, também, como abertura inscrita no próprio acontecimento, cuja existência 

nos mostraria a precariedade daquilo que aconteceu. Esses modos de pensar o não 

acontecimento são decisivos para a maneira como pensamos os próprios 

acontecimentos, pois, na primeira hipótese, os acontecimentos apareceriam como 

resultado de um conjunto de fatos que neles encontrariam sua efetuação lógica. Na 

segunda, eles seriam uma relação precária, cuja ordem estaria sempre ameaçada pelo 

seu contrário, isto é, por todos os fatores imprevisíveis que a impediriam de acontecer.    

  A lógica inerente à primeira abordagem é a de que nada escapa à História, pois 

mesmo aquilo que não aconteceu já estava nela previsto como uma de suas 

possibilidades: a História seria a medida racional dos acontecimentos cuja lógica interna 

jamais poderia ser burlada. Na segunda abordagem, por sua vez, o acontecimento seria 

aquilo que põe em risco a fixação histórica dos fatos: o acontecimento sempre estaria 

em vias de se perder como fato histórico. 
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A pergunta que nos fazemos após a exposição dessas abordagens é: em que 

momento o acontecimento, enquanto abertura precária em vias de não acontecer,  

transforma-se em um fato fixado na ordem cronológica da História?  Traduzindo essa 

pergunta para os casos que analisamos até aqui: em que momento os avistamentos das 

novas terras tornaram-se atos de conquista? É claro que uma possível resposta a essa 

pergunta nos levaria a uma analogia entre a História e a decisão soberana, tendo em 

vista que a característica principal de tal decisão era a de fixar legalmente os 

avistamentos de novas terras como atos de conquista.  

  Mas, se ao invés de uma resposta, essa pergunta nos suscitasse outra pergunta: 

como o fato histórico poderia ser Reinscrito na precariedade do acontecimento?  Se 

levarmos em conta a analogia supracitada, a resposta seria: deslegitimando a 

legitimação real, isto é, não compreendendo a História como o poder de conversão dos 

acontecimentos em fatos históricos cronologicamente fixados.  Isso não significa dizer 

que devemos abolir a ordem cronológica dos fatos, mas que tal ordem não preexiste ao 

Reinvestimento que cada acontecimento faz do devir histórico no momento em que 

reativa a História como seu horizonte de sentido.  Dessa forma, são os acontecimentos 

em sua precariedade que carregam consigo a promessa sempre ameaçada de um sentido 

histórico cronologicamente reconhecível.  Por isso, devemos retirar os acontecimentos 

de uma relação necessária com um sentido histórico que os atravessaria e realocá-los 

nos seus momentos de maior fragilidade: aqueles em que a sua inscrição em um sentido 

histórico reconhecível não passa de uma promessa.   

  Em um dos casos que analisamos até aqui essa questão é de suma importância: 

a expedição de Francisco Orellana. Isso porque, nesta expedição, o momento da 

travessia do grande rio foi documentado in loco por um de seus integrantes, o Frei 
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Beneditino Gaspar de Carvajal.  Desse modo, se na expedição de Pinzon o relato da 

viagem de descoberta foi feito após o retorno a Europa, na de Orellana esse relato foi 

feito durante e após o retorno.  Por isso, o relato de Frei Gaspar de Carvajal nos serve de 

índice do momento em que o avistamento do grande rio ainda não era um ato de 

conquista legalizado. Assim, nesse acontecimento aberto ao fracasso, Carvajal teve de 

inscrever um sentido global para a empreitada. Esse sentido deveria servir de prova que 

o avistamento do novo rio não fora obra do acaso, mas desde o inicio um gesto de 

conquista em nome de Deus e de Sua Majestade.   

 A grande ironia dessa questão está no fato do registro Carvajal ainda hoje ser 

considerado como primeiro documento da ação colonizadora na Amazônia, ainda que a 

colonização propriamente dita sequer tenha sido realizada por espanhóis, mas por 

portugueses mais de um século depois da expedição de Orellana. Para tal leitura, é como 

se os mais de cem anos nos quais a região foi praticamente ignorada pela coroa 

espanhola e o fracasso de Orellana em exercer o governo para o qual fora nomeado 

fossem apagados em uma continuidade histórica que nos levaria de Carvajal aos fortes 

portugueses no rio Amazonas em 16698.  

 Eis o nosso problema: retirar o documento de Carvajal dessa continuidade 

histórica mostrando a fragilidade da tentativa de legitimação dos avistamentos e o modo 

como essa tentativa teve de esconjurar os inúmeros fracassos que ameaçavam a 

inscrição desse acontecimento no processo histórico da colonização. Para tanto, 

devemos lembrar que Carvajal não sabia de antemão o desfecho da empreitada de 

                                                        
8  É o que faz, por exemplo, a historiadora Marilene Correa (2004) ao afirmar que “a expedição de 
Francisco Orellana é o marco da colonização ibérica na Amazônia. Processo que teve início com a 
viagem do capitão espanhol e desaguou nos fortes portugueses em 1669[..]” (CORREA, 2004, p.56). 
Devemos frisar que nesse quesito Corrêa apenas reproduz aquilo que vem sido dito há séculos por boa 
parte da historiografia anterior.  
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Orellana. Não sabia, portanto, se tal expedição se converteria ou não em um momento 

inicial de uma conquista posterior (ainda que ele tenha trabalhado o tempo todo como se 

ela assim já o fosse) Desse modo, o Frei Beneditino inscreveu esse avistamento em uma 

sequência histórica que a expedição de Orellana não realizaria.  

 Nesse sentido, há uma falha fundamental na operação do Frei que acabou, 

paradoxalmente, sendo compensada pelo modo como o seu registro foi inscrito na 

história da colonização, pois, se Carvajal documentou a expedição de Orellana como 

momento inicial da conquista da Amazônia, revindicando da Coroa espanhola o direito 

de Orellana realizar tal conquista, a não realização da conquista por Orellana deveria 

afogar seu documento no vazio, o que não se deu, uma vez que a historiografia oficial 

reabilitou seu registro como marco inicial da colonização.  

 Se nos detivermos nessa falha, evitaremos a compreensão de que o processo 

colonial posterior à expedição de Orellana foi um desenvolvimento cronológico dessa 

empreitada. Isso porque não podemos tratar essa falha como se ela tivesse sido superada 

pela realização material da conquista, como se ela fosse apenas uma promessa não 

cumprida que a História posterior acabou cumprindo, pois é justamente esse desnível 

entre promessa e realização que pode nos mostrar em que sentido a autenticação real 

determinou o sentido histórico da colonização a partir do paradigma da lei.  

   Para tanto, algumas questões propostas por Silviano Santiago em artigo 

dedicado à carta de Pero Vaz da Caminha serão de suma importância para os problemas 

que levantamos até aqui. Isso porque, tal como a Carta de Caminha, o registro do Frei 

Gaspar de Carvajal, também é considerado como primeiro registro oficial de um 

processo de colonização. 
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1.3  Da destinação ao destino: leituras do começo histórico 

 

  O título do artigo de Silviano Santiago, Destino de uma carta9, acentua a 

ambiguidade inerente à carta de Caminha: primeiramente endereçada ao Rei de 

Portugal, tal carta “deixou-se ler várias e sucessivas vezes, em diferentes circunstâncias, 

com diferentes interesses e por várias pessoas [...] Todos leram sem constrangimento ou 

pudor mesmo sabendo que a carta transcrita em livro não era a eles destinada” 

(SANTIAGO, 2006, p.230).  Assim sendo, como a missiva tinha um destinatário, o Rei 

de Portugal, a destinação dada a ela durante os séculos posteriores não coincidiu com 

destino para o qual ela foi enviada.  Por isso, como assinala o articulista: 

Sua mensagem continuará a circular séculos afora ao sabor do acaso e 
das comemorações históricas, como se só fosse seu legítimo e 
passageiro ( o paradoxo é inevitável) destinatário aquele que a nomeia 
a dar-lhe sentido pela interpretação[..] E séculos afora a carta 
continuará a repetir, palavra por palavra, a mesma mensagem para que 
seus leitores de ontem, de hoje e amanhã desenhem o seu destino, 
desenhem parte recente da história da humanidade, ao repeti-la seja de 
maneira etnocêntrica, seja de maneira colonialista, seja de maneira 
anticolonialista [...] ( SANTIAGO, 2006,p. 230) 

 

 O destino atribuído à carta de Caminha e o destino desenhando por todo aquele 

que a interpreta sempre estarão em descompasso, e, no entanto, ambos compartilham a 

mesma mensagem. A carta de “avistamento” das novas terras continua a emitir as 

mesmas palavras que foram destinadas ao Rei de Portugal. Foi o destino dessas palavras 

que mudou.  Desse modo, é como se a carta estivesse vagando em busca de 

destinatários que possam reativar o seu sentido, na mesma medida em que cada novo 

leitor extrapola o destino original da sua mensagem. Por outro lado, no momento de 

                                                        
9  SANTIAGO, Silviano.  Ora (direis )puxar conversa!. Belo Horizonte: editora UFMG, 2006. 
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chegada da carta ao seu destinatário original, desenhava-se o destino não só dessa 

mensagem, como também das terras avistadas.  A respeito disso, as palavras de Silviano 

Santiago são bastante elucidativas:  

Ao chegar às mãos do Rei, no momento mesmo em que o Rei de 
Portugal dela toma posse como legitimo destinatário, também toma 
posse da terra e dos seres humanos por ela descritos pela primeira vez. 
A carta cria para a História o acontecimento da descoberta do Brasil 
por um país Europeu. Ela sela, de vez, o devir Ocidental, português e 
cristão de uma terra e de seus habitantes; de uma cultura não 
ocidental, o devir de um futuro estado nação chamado Brasil. Os cinco 
séculos de uma sociedade, sua organização social política e econômica 
estão lá “in nuce”, como diria Benedito Croce, numa voz. 
(SANTIAGO, 2006, p.231) 

 

Na leitura de Silviano Santiago é como se, ao chegar ao Rei de Portugal, a carta 

se suspendesse na ordem do tempo à espera que o destino do Brasil se cumprisse. Mas, 

paradoxalmente, seria essa suspensão que a lançaria na História, carregada pelo lugar 

que ela ocupa como começo histórico da nação brasileira, pois, a nação teve de se 

constituir para que a carta fosse considerada como o seu primeiro documento.  Por isso, 

a palavra destino aqui não significa predestinação divina ou humana, mas 

endereçamento. As palavras da carta endereçassem aqueles que a tomarão como seu 

começo.  No entanto, esse endereçamento só aconteceu porque o primeiro destinatário 

da carta imprimiu nela esse começo.   

Aqui temos dois movimentos de apropriação. O primeiro seria do Rei de 

Portugal que toma posse das novas terras ao tomar posse da carta. E o segundo seria o 

da História do Brasil que se apodera dessa apropriação como seu momento inicial.  

Ambos os movimentos dependeram da anexação das novas terras à Coroa Portuguesa. 

Mas, enquanto no segundo caso tal anexação fora inscrita no momento da chegada da 
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carta de Caminha ao Rei de Portugal, no primeiro ela foi indexada no paradigma da lei. 

Como nos mostra Silviano Santiago: 

O destino de qualquer nova terra descoberta ou a ser descoberta estava 
providencialmente escrito com antecedência na primeira das bulas 
Papais que leva o nome de Inter coetera, assinada a 13 de maio de 
1456 pelo Papa Calisto III. O sistema de doação de terras reverte-se 
sempre a favor do Rei português. Qualquer terra descoberta, 
independente da vontade dos súditos marinheiros, já era uma doação 
(a palavra é textual em algumas bulas) da Santa Sé ao Rei de Portugal( 
SANTIAGO, 2006, p. 232) 

 

Desse modo, formava-se um sistema circular no qual a descoberta de novas 

terras acionava o dispositivo legal que as predeterminava como doações da Igreja à 

Coroa Portuguesa, na mesma medida em que tal dispositivo as validava.  Nesse sentido, 

é como se as descobertas tomassem o princípio legal como o seu começo, assim como o 

dispositivo as tomava como sua posteridade.   No meio dessas duas apropriações estava 

o Rei de Portugal como “receptor de uma doação plebeia e de uma outra Papal, centro 

da submissão  humana e da vontade divina” ( SANTIAGO, 2006, p. 232). Isso porque, 

por um lado, somente os súditos marinheiros poderiam realizar aquilo que estava 

prescrito em lei, e por outro, somente o direito canônico poderia garantir a posse. Por 

conta dessa simultaneidade entre posterior e anterior no momento da chegada da carta 

às mãos do Rei de Portugal, Silviano Santiago afirma que: 

A circularidade das predeterminações da tomada de posse duma nova 
terra no mundo lusitano se confunde com a circularidade da posse dos 
selvagens pela cristandade no século das descobertas e se confunde 
ainda com as infinitas leituras da carta pelos séculos afora. ( 
SANTIAGO, 2006, p.233) 
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 Confundem-se, na medida em que cada um desses momentos cria 

retroativamente a origem da ação que realiza. Assim, o articulista pode dizer que, em 

torno da carta, articulam-se três vontades:  

A vontade do Rei de possuir mais terras e um número maior de 
súditos, a vontade do Papa de cristianizar todos os povos gentios 
visualizados por olhos europeus, a vontade dos historiadores de 
possuir o significado pleno do passado humano. Cada um deseja, à sua 
própria maneira e com objetivos distintos, assenhorear-se da nova 
terra e do futuro dos seus habitantes (SANTIAGO, 2006, p. 233)  

   

É como se cada um desses momentos acionasse uma pretensa irreversibilidade 

do tempo que transformaria o contingente em necessário. O problema está no fato de 

que para obter essa transformação, todos os atores históricos envolvidos nesse sistema 

devem converter seus atos deliberados em meras consequências causais de uma ordem 

que os atravessaria.  Desse modo, para assenhorear-se do futuro e do passado das terras 

descobertas, esses senhores de que nos fala o articulista devem se submeter ao seu 

próprio assenhoreamento.  

Assim, se coube ao Rei e ao Papa antecipar o destino da carta no código jurídico, 

para os historiadores restou à tarefa de decodificá-lo pela inquirição historiográfica.  

Para os primeiros o destino da descoberta ainda não se dera, mas já estava escrito na 

carta, e por isso ele deveria ser prescrito: seu sentido deveria ser codificado para que o 

acontecimento da descoberta se adequasse a ele.  Já para os demais, o destino da 

descoberta já se deu, por isso ele deve se decifrado para que sentido histórico da 

conquista adeque-se à leitura da carta.    

 Dessa forma, a carta é atravessada por dois modos de produção de sentido, um 

jurídico e outro historiográfico.  Cada um deles acionado segundo os interesses, ou 
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vontades, de seus eventuais destinatários. Mas, por isso mesmo, o acontecimento da 

descoberta e os destinatários da carta ficaram em suspenso entre uma ordem jurídica e 

outra histórica.  

Há algumas diferenças entre a carta de Caminha e a relação do Frei Gaspar de 

Carvajal, mas encontramos na relação do Frei o mesmo problema de fundo: redigida 

com o intuito de mostrar ao Rei da Espanha que as terras recém-descobertas estavam 

sob o seu o domínio, a relação de Carvajal foi lida e relida no decorrer dos séculos como 

primeiro documento histórico da Amazônia, uma vez que a expedição anterior, de 

Vicente Pinzon, não chegou a cruzar o rio em toda sua extensão.  

A principal diferença entre a carta de Caminha e o relato de Carvajal está na 

geografia das terras avistadas. Enquanto Carvajal narra o descobrimento do maior rio 

das índias Ocidentais e das terras que o margeiam, Caminha narra a descoberta de uma 

ilha, batizada com o nome de Ilha de Vera Cruz.  

  Isso significa que a expedição de que nos fala Carvajal não descobriu um porto 

para novas embarcações, mas um curso a ser desbravado.  Por isso, no relato de 

Carvajal encontramos mais uma acepção para a palavra destino: caminho traçado pelo 

rio. 

   A pergunta que assaltou esses expedicionários foi quanto ao destino do grande 

rio. Como destiná-lo? Ou seja, como dar-lhe um uso.  No caso das terras avistadas o que 

se deveria garantir era o direito à propriedade, mas no caso do rio outro problema se 

associava a esse, o da fixação de uma rota.   

 Por isso, ao contrário do que se sucedeu com Pedro Álvares Cabral que não teve 

que percorrer toda terra conquistada para ser considerado o seu descobridor, Orellana 
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teve de percorrer todo o rio amazonas para que fosse considerado, tanto pela História 

quanto pelo Rei da Espanha, como primeiro descobridor do grande rio. Já que o seu 

predecessor, Vicente Pinzon, apesar de ter encontrado a foz do novo rio, não reclamou a 

sua descoberta, mas apenas das ilhas que o margeavam.  

 Dessa maneira, no relato de Carvajal, o acento recai sobre o trajeto percorrido e 

não sobre a sua chegada.  O fato dos homens de Orellana terem chegado até a foz do 

grande rio indicava que uma região inteira, até então inexpugnável, passara a pertencer  

à coroa espanhola por estar margem  da principal possessão ibérica naquela área: o 

grande rio Orellana.  

É interessante notarmos que Pedro Álvares Cabral não pode nomear as terras 

recém-descobertas com o seu nome, tal como fez Francisco Orellana em relação ao rio. 

Da mesma forma que Cabral não recebeu o título de governador geral da terra 

descoberta e Francisco Orellana sim. 

Para explicarmos essa questão devemos lembrar que havia uma diferença 

fundamental entre criar um destino, isto é, dar um uso para terras avistadas e fazer o 

mesmo para um rio.  

Isso porque a palavra “governo” não designava a mesma coisa nos dois casos. 

No caso de terras avistadas, a palavra governo designava a implementação de meios 

para extrair os recursos da terra, no caso do rio ela designava o uso de um meio já 

existente para fixar uma rota de exploração interna à região10. Ou seja, na primeira 

operação o foco principal seria a administração de recursos por meio de instituições 

governamentais que deveriam funcionar a despeito de quem fossem seus operadores, já 
                                                        
10  A esse respeito ver “ULGARTE, Auxiliomar. Sertões de Bárbaros: a Amazônia na visão dos cronistas 
ibéricos: séculos XVI- XVII. Manaus: Valer, 2009. p. 445-449”. 
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que estes exerceriam cargos burocráticos, enquanto na segunda as rotas traçadas pelos 

desbravadores do grande rio funcionariam como instituições assinaladas com o nome 

dos seus descobridores.   

 Assim sendo, a cada vez que um meio natural era transformado em instituição 

da coroa o nome de seu descobridor funcionava como forma de assinalar a submissão 

do seu feito à máquina governamental. Por outro lado, a cada vez que uma terra era 

tornada propriedade da coroa, o nome do seu descobridor era proibido de ser anexado à 

terra descoberta, para que a máquina do governo pudesse ser implementada e ocupada 

por funcionário indicados pelo Rei.  

 Dessa forma, o rio descoberto por Orellana tornou-se uma instituição sem 

nenhum funcionário, uma vez que o seu governador não ocupou o cargo para o qual foi 

indicado por tê-la descoberto. 

Nesse contexto, a Reivindicação de Carvajal, atestando que Orellana fora 

mesmo o descobridor das novas terras, não era apenas uma maneira de marcar um 

acontecimento, mas também um modo de associar o capitão à rota por ele encontrada.   

 Dessa maneira, se o nome marcava o acontecimento, o acontecimento também 

marcava o nome. O destino do nome confundiu-se com o destino do rio. Ambos foram 

destinados ao Rei da Espanha, que tornou o nome de Orellana um emblema 

institucional e sua possível ação posterior nas terras descobertas em um cargo a ser 

exercido. 

 Porém, como anteriormente dissemos, somente em 1669 foi construído o 

primeiro forte europeu na região e tal forte era português. Os portugueses batizaram 

esse forte com o nome de forte do presépio. Ele foi construído próximo à foz do grande 
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rio, na área onde hoje é localizada a cidade de Belém. Se pensarmos esse forte como 

uma espécie de destino realizado da expedição de Orellana (o que tornaria ainda mais 

emblemático o fato dele ter se situado quase na saída do rio rumo ao mar) então, os cem 

anos que separam um e outro seriam a trajetória de implantação de um governo. Mas, 

assim como Pedro Álvares Cabral, que não se tornou donatário de nenhuma capitania 

hereditária, Orellana também não exerceu o seu próprio destino. Por isso, o documento 

de Carvajal, tal como carta de Caminha, vagou levando consigo esse governo sem 

destino, isto é, sem uso e sem direção, cujo enigma histórico ainda nos persegue.  

 

1.4 O lugar da História: a Amazônia como um começo 

 

A relação do descobrimento do Rio Orellana escrita pelo Frei Gaspar de Carvajal 

carrega consigo o enigma do começo histórico de uma região: do modo como esse 

começo determinou a história posterior e em sentido inverso o modo como à história 

posterior determinou a expedição de Orellana como seu começo.  Mas será que tratamos 

do mesmo devir histórico quando falamos da História do Ocidente e da História do 

Amazônia?  É esse um ponto capital para pensarmos a expedição de Orellana como 

momento de inscrição da Amazônia na história ocidental.  

 Sabemos que o relato escrito pelo Frei foi o único registro testemunhal da 

expedição de Orellana e que tal expedição só foi considerada como marco do 

descobrimento do grande rio por tê-lo percorrido em quase toda sua extensão.  Assim 

sendo, o relato de Carvajal ganhou um duplo estatuto histórico: o de marco inaugural 

tanto da presença europeia na Amazônia quanto da presença da Amazônia na História 
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do Ocidente.  O intercurso entre essas duas presenças nos serve de índice da operação 

que converteu a presença do europeu na região na presença da geografia por ele 

percebida e conquistada nos quadros da História.  Desse modo, através do registro de 

Carvajal, conquistador e espaço conquistado passam à História numa relação mútua 

entre a primeira experiência europeia documentada no espaço Amazônico e a primeira 

experiência europeia do espaço Amazônico. Mais do que um mero jogo de palavras, tal 

relação nos coloca diante de um problema inerente ao valor histórico de tal documento, 

uma vez que, no registro de Gaspar Carvajal, a região aparece tanto como o que 

contingencia a experiência de escrita quanto como o que é por ela contingenciada. Em 

outras palavras, a Amazônia exterior ao documento só passa à História por meio 

daquela que é interior a ele, assim como a Amazônia interior a ele só tem valor histórico 

enquanto primeiro registro daquela que lhe é exterior.  

 Uma das consequências de tal problemática está no fato do documento poder ser 

lido, simultaneamente, como primeiro registro de europeus cruzando toda extensão 

amazônica e como primeiro registro europeu dessa extensão. No primeiro caso, o que se 

acentua na expedição de Orellana é seu caráter de marco fundador da história da região, 

o que torna o relato de Carvajal um testemunho particular desse evento, enquanto no 

segundo a expedição é tomada como marco inicial do contato europeu com a região, o 

que torna o relato a primeira manifestação documental desse contato.  Tais perspectivas 

por não serem excludentes entre si, mas não coincidirem quanto ao foco de interesse, 

nos mostram que nas tentativas de leitura do relato do Frei dominicano como primeiro 

documento histórico da região há uma relação disjuntiva entre a história da colonização 

na Amazônia (o registro dos eventos que nela aconteceram no período) e a história da 

colonização da Amazônia (o registro dos modos como a região foi percebida pelo 
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colonizador durante o período), isso porque, se na primeira abordagem o evento 

presenciado por Carvajal  insere-se no contínuo histórico da colonização europeia na 

Amazônia como seu marco inicial, na segunda é o espaço que, através do relato,  insere-

se na história do processo colonial europeu nas Américas como mais um de seus 

momentos. 

É o contraste entre a história do velho e do novo mundo que aqui se acentua. Entre 

elas, a experiência de um cronista em terras recém-descobertas.  Essa experiência 

suspensa entre o novo e o antigo não pode garantir para a história das novas terras o 

estatuto de um novo começo, nem tampouco pode determiná-la como um mero capítulo 

da história do velho mundo.  

 Prova disso, está no fato de ainda hoje os historiadores procurarem no relato de 

Carvajal a visão de mundo de um homem europeu do século XVI diante de uma 

geografia desconhecida, e, por outro lado, o passado histórico dessa geografia registrado 

por esse homem europeu segundo os seus valores. Dessa forma, tal homem se tornaria 

uma espécie de testemunha não confiável que perverteria a verdade factual por projetar 

sobre a realidade o seu próprio modo de olhar.  

 Essa divisão tem ainda outro desdobramento.  De um lado, avalia-se as percepções 

do cronista como testemunhos verdadeiros da visão de mundo dos europeus no século 

XVI, e de outro, por conta da fidelidade do cronista a esses valores, o seu testemunho 

das novas terras é avaliado como uma forma falsificada de percebê-las. Desse maneira, 

enquanto arquivo do modo como os europeus olharam as novas terras, o relato é 

interpretado como sendo fidedigno, ou seja, como verdade factual, mas enquanto 
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registro das novas terras, o relato é interpretado como infiel aos fatos, ou seja, como 

interpretação desviante.   

  Em tal leitura é como se só o ato de interpretar fosse verdadeiro, mas não aquilo 

que ele interpreta.  Se seguirmos as consequências dessa lógica, pensaríamos a história 

do novo mundo como uma falsificação produzida pelo colonizador que caberia aos 

contemporâneos reabilitar.   

Seguindo esse ciclo vicioso acabaríamos por colonizar o colonizador, fazendo uma 

leitura triunfal do nosso próprio lugar na história, reduzindo a história da colonização ao 

triunfo do novo sobre o velho.   Essa leitura, segundo a qual somente o momento 

posterior poderia revelar a verdade daquilo que aconteceu é muito própria da concepção 

moderna de progresso histórico. Existe um anacronismo em tal leitura quando 

analisamos textos anteriores à formulação de tal concepção, como nos lembra Antoine 

Compagnon, ao asseverar  que: 

Seria um anacronismo deduzirmos da noção cristã de tempo à imagem 
de uma filosofia da história como a moderna, contendo uma noção de 
superação e crença no novo, em relação ao antigo, mesmo que fosse o 
progresso do saber. A concepção cristã do tempo não o permite. 
Certamente, ela inclui uma ideia de progresso espiritual, mas um 
progresso tipológico, fazendo da articulação do Antigo com o Novo 
testamento o modelo da relação entre o tempo presente e a vida eterna. 
(COMPAGNON, 2010, p.19) 

 

O articulista ainda assinala que: 

O adágio que regulava a relação católica do presente com a tradição, 
isto é, a relação dos textos atuais com os textos passados, que tinham 
autoridade, os dos padres e dos doutores da Igreja, era: Non nova, sed 
nove, “não o novo, mas de novo”. Tratava-se de falar em termos 
novos, mas evitando de acrescentar qualquer novidade. Era assim que 
se definia a tradição cristã, pois na origem estava à perfeição, antes do 
pecado, se ela redimisse no futuro, era num futuro que não era 
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pensado como a continuação desse tempo, mas como um outro tempo, 
como a eternidade ( COMPAGNON, 2010, p.19) 

   

 Para entendermos melhor essa relação devemos lembrar que a base da concepção 

católica do tempo, como nos fala Marcio Gantus Jasmin,  “foi forjada a partir da leitura 

teologizada do paradigma grego-latino da Historia Magistra Vitae, isto é, História como 

mestra da vida” ( JASMIN, 2005, p.29). Essa fórmula, cunhada pelo filosofo romano 

Cícero no primeiro século antes de Cristo, era na verdade uma síntese de concepções já 

existentes historiografia grega anterior, como assinala Jasmin:  

A ideia de que a história é um saber privilegiado na orientação do agir 
é virtualmente tão antiga quanto à invenção da historiografia pelos 
gregos no século V a.C. Ainda que a fórmula que sintetiza e nomeia 
esta crença somente tenha sido cunhada por Cícero [..] A empresa 
historiográfica original, verdadeira operação contra o tempo cuja 
pretensão era “salvar do esquecimento”(Heródoto) as ações dignas por 
sua grandeza para transformá-las numa “aquisição para sempre” 
(Tucidides ) sugeria entre suas finalidades primordiais conhecer no 
passado as bases adequadas para agir no presente. (JASMIN, 2005, p. 
18) 

 

 Isso quer dizer que, segundo esse paradigma, a autoridade do passado sobre o 

presente era incontestável.  Por isso, o presente era avaliado a partir de uma relação 

analógica com o passado. Os exemplos da tradição deveriam servir de modelo de 

conduta para os homens posteriores.  No entanto, após a queda do império romano, a 

exemplaridade e grandeza dos feitos greco-latinos na História sofreram um grande 

abalo, uma vez que eles não puderam mais se sustentar como únicos modelos de ação 

para uma civilização em decadência.  

 Nos primeiros séculos do cristianismo, quando a tradição cristã ainda buscava 

firmar-se frente aos valores clássicos em decadência, esse paradigma foi reativado, a 
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partir da leitura teologizada de Cícero, mas em chave diferente: a relação analógica não 

se daria mais entre os feitos antigos e o momento atual e sim entre os eventos narrados 

na Bíblia e os acontecimentos presentes.    

 Duas questões permitiram a reativação do topos clássico. A primeira delas foi o 

fato da religião cristã considerar os eventos bíblicos como acontecimentos históricos 

ocorridos na mesma ordem temporal que a dos homens.  E a segunda delas foi o fato 

desses acontecimentos serem considerados históricos pela sua exemplaridade, o que os 

tornava contemporâneos de épocas históricas que lhes eram completamente apartadas 

no tempo.  

 Nesse sentido, a contemporaneidade desses acontecimentos era garantida pela 

interpretação, isto é, pela capacidade dos teólogos da Igreja de tornar inteligíveis os 

acontecimentos presentes por meio da comparação com os eventos bíblicos.   Mas, em 

si mesmos tais eventos já eram interpretados de forma analógica, uma vez que, segundo 

a perspectiva cristã, o velho testamento seria um anúncio dos acontecimentos ocorridos 

no novo.   

 Desse modo, o novo testamento nada mais era do que a realização do que estaria 

prescrito no velho.  No entanto, essa aproximação entre o Novo e Velho Testamento, na 

medida em que dependia da interpretação teológica, só poderia ser feita por uma leitura 

legitimada da Bíblia, isto é, a leitura feita pelos doutores da Igreja conforme a tradição.   

  Assim, o paradigma da história como mestra da vida ganhou uma função 

fundamental na construção da tradição católica.  A esse respeito, as palavras de Luiz 

Costa Lima são de suma importância:  
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Embora o topos historia magistra vitae tenha um origem pagã, sua 
propagação se dá sob o cristianismo em correspondência com a 
imagem da vida de criaturas engendradas por um deus onipotente e 
onipresente. Assim concebida, toda conjuntura temporal posterior era 
passível de encontrar correspondência em uma conjuntura passada. 
(LIMA, 2006, p.20) 

  

Em tal perspectiva, o peso da autoridade histórica confundia-se com autoridade 

da Igreja.  Assim sendo, a história era interpretada como um repertório de possibilidades 

cuja aproximação deveria ser feita conforme a adequação entre um novo evento e a 

tradição. No entanto, ao mesmo tempo em que esse paradigma determinava o sentido da 

posteridade, ele era obrigado a reinventar seu próprio conteúdo para que a história atual 

coubesse naquilo que estava prescrito. Por isso, a adequação entre o presente e a 

tradição não era apenas uma tarefa interpretativa, mas, sobretudo, uma tarefa de 

reorientação do sentido da história para que o novo não escapasse à autoridade.  

 No século XVI, quando o Frei Beneditino Gaspar de Carvajal redigiu seu 

documento, esse paradigma de leitura dos acontecimentos entrou em crise por conta 

principalmente dos descobrimentos das terras no novo mundo e da reforma 

protestante11. A autoridade da tradição foi questionada, por conta disso o peso da leitura 

bíblica nos eventos históricos foi minimizado e o sentido da História foi caucionado na 

relação analógica dos eventos entre si. Dessa forma, Carvajal não reconhecia o feito de 

Orellana em analogia com os acontecimentos bíblicos e sim com a vitória dos Reis 

católicos contra os árabes na península ibérica e também com a unificação das coroas de 

Castela e Aragão, pois, para o Frei todos esses eventos realizavam de maneira analógica 

a predição bíblica de dilatação da fé e da Igreja.  

                                                        
11  Trataremos dessa questão de maneira pormenorizada no segundo capítulo 
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 Ainda assim, não era de maneira processual que o Frei interpretava o seu próprio 

lugar na História. Ele não via a expedição de Orellana como resultado de um processo 

histórico que culminaria de forma causal na exploração efetiva da Amazônia. Pelo 

contrário, o que documento de Carvajal buscava era uma correspondência de sentido 

entre o acontecimento que narrava e os eventos históricos anteriores, pois, era através 

dessa correspondência que o Frei conseguiria a inscrição do feito de Orellana na 

História.  

   Na economia do texto do Frei, ao feito de Orellana se acrescentaria uma leitura 

especular: a história do descobrimento do grande rio deveria ser conservada como 

repetição da Identidade Divina em diferentes eventos.  Dessa forma, ela poderia 

participar da graça de Deus efetuando um padrão de conduta que garantiria o seu 

próprio futuro. Por isso, a especularidade tipológica dos eventos implicava também a 

obediência política, pois desobedecer à tipologia Divina era um pecado contra a 

Vontade de Deus. Daí a necessidade da autenticação real, que atestava a obediência dos 

súditos para com a Igreja e o Papa, que tinham o monopólio do sentido analógico da 

História.  

  O que nos interessa notar é o fato de tal operação implicar um modo histórico 

de operar com o sentido da História.  Essa operação aparecia para o Frei como um 

problema e não como um mecanismo que ele apenas reproduziria.  Carvajal teve de 

alinhar um novo evento a uma série histórica não processual, adequando o sentido da 

empreitada a um sentido tipológico, supostamente inscrito nos acontecimentos 

anteriores.  
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 De maneira inversa, quando os historiadores atuais buscam no documento de 

Carvajal o começo histórico da colonização da Amazônia, o que eles esperam é que esse 

documento se adeque ao presente da leitura, isto é, ao futuro para o qual o documento 

supostamente se dirigiria.  

 Não importa aqui discutir a legitimidade ou ilegitimidade de tal leitura, o que 

nos interessa é pensar em que sentido uma leitura histórica dos acontecimentos depende 

do conjunto de problemas com o qual ela opera, e em que sentido esses problemas são 

históricos não apenas como fatos, mas, sobretudo, como modos de operar com a 

História.  

 Nesse sentido, o monopólio da Igreja Católica sobre o sentido analógico da 

História não deve ser pensado como um passado superado e sim como uma operação de 

leitura do passado e do futuro que, por isso mesmo, ainda nos implica como um de seus 

horizontes. Por isso o problema da primeira leitura europeia da Amazônia não pode ser 

dissociado da questão do primeiro documento histórico na Amazônia.  A História do 

lugar e a História no lugar não coincidem, mas estão implicadas. A Amazônia de 

Carvajal não foi apenas documentada segundo sua visão de mundo. Mais do que isso, 

ela foi inscrita retroativamente em uma ordem de acontecimentos dos quais antes da 

chegada do colonizador ela não participava.  Por outro lado, o documento, ao tentar 

inscrevê-la em tal ordem, acabou sendo inscrito em outra ordem cuja operação ele 

ignorava.   

Assim sendo, na leitura da relação de Carvajal não há como depurar um sentido 

histórico verdadeiro, onde se leria os verdadeiros motivos da colonização, e outro falso 

em que esses motivos estariam ocultos. O passado “falsificado” compromete o devir 
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histórico da região colonizada ao submetê-lo ao seu próprio modo de interpretar a 

História.  Do mesmo modo o futuro compromete esse passado ao interpretá-lo segundo 

seus paradigmas de leitura. Se há um começo histórico para região, ele sempre estará 

suspenso entre esses paradigmas de leitura dos acontecimentos. Esse lugar de 

suspensão, no entanto, não é inviolável, nem tampouco irreversível.   Nele, a história se 

abre para a distância, ou abismo, em que cada acontecimento se insere na cadeia de 

eventos com os quais se relaciona.   

 No documento de Carvajal, a Amazônia ainda não estava na ordem dos fatos que 

culminaram na colonização. Ao mesmo tempo em que só podemos lê-lo como se ela já 

o estivesse. Desse modo, podemos dizer que o lugar que ocupamos na leitura era 

ignorado pelo Frei, não por ele não prever leitores futuros e sim por ele não prever o seu 

próprio lugar na História desses leitores.  É desse lugar imprevisto que Carvajal nos 

fala, e é desse mesmo lugar que respondemos.  Esse lugar suspenso entre o antes e o 

depois é o lugar em que a História da colonização da Amazônia nos desafia como se 

fosse uma correspondência antiga cujas palavras estivessem sempre fora do seu próprio 

sentido. Correspondência sem correspondente em que o começo histórico se dissolve 

para emergir lá onde menos se esperava: na dessemelhança entre o futuro do passado e 

o passado do futuro.   

  É pelo paradigma da lei que queremos nos aproximar dessa dessemelhança, 

pelo modo como a lei e a História estavam presentes na expedição de Orellana e no 

relato de Carvajal, pois, é na dessemelhança entre o passado e o futuro que a lei opera 

confirmando o futuro do passado como passado do futuro.   Desativar esse mecanismo 

não é uma tarefa de revelação do passado pelo futuro, ou do futuro pelo passado, mas de 

situar-se no momento em que a lei buscando absorver a ambos mostrou os seus próprios 
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limites. Assim sendo, acreditamos que o melhor momento para lermos esse problema é 

naquele que redesenhou a relação entre lei e a História na ordem jurídica católica, ou 

seja, o Concílio de Trento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

2 UMA POLÍTICA DAS ALMAS: O CONCÍLIO DE TRENTO E A HISTÓRIA 
DA SALVAÇÃO 

 

Quatro anos após a expedição de Orellana, realizou-se na cidade de Trento na 

Itália, o famoso Concílio católico que, entre outras determinações, declarou herética a 

tese da teologia reformada fide et  sola scriptura (Só com a fé e com a escritura)12.  Por 

meio dessa tese, o teólogo protestante Martinho Lutero dispensava a mediação da Igreja 

e dos ritos cerimoniais para leitura da Bíblia, estabelecendo que o fiel entraria em 

contato direto com Deus pela leitura individual do livro sagrado.   Em 1520, após ser 

excomungado da Igreja católica pelo Papa Leão X, Lutero, que até então era um Frei 

agostiniano, começa a primeira tradução da Bíblia do latim para uma língua vernácula, 

o alemão.  A Bíblia de Lutero, no entanto, só seria publicada em 1534, mais de uma 

década depois do seu falecimento. Em 1546, o Concílio de Trento condenou não apenas 

as teses luteranas como também qualquer tradução da Bíblia em línguas vernáculas.  Em 

contrapartida, no final do século XV, já circulavam na Europa as primeiras gramáticas 

de línguas vernáculas, entre elas a do Espanhol Antonio de Nebrija, publicada em 1492 

com o título de Gramática de La lengua castelheana, que fora seguida pela publicação 

de um dicionário latim-catelhano em 149513. 

Nebrija era um filólogo católico que lecionava na universidade de Salamanca. 

Nos primeiros anos de atuação universitária,  o filólogo espanhol colecionou inimizades 

por conta da heterodoxia do seu método de ensino do latim, que postulava que o 

conhecimento das línguas vernáculas deveria servir de base para os estudos da língua 

                                                        
12 HANSEN, João Adolfo. A sátira e o engenho. 2ª ed. São Paulo: editora Unicamp, 2004, p. 245-247. 
13 LABRIOLA, Rodrigo.  A fome dos outros. Rio de Janeiro: EDUFF, 2007. p. 33-35. 
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clássica.  Nebrija foi também revisor de uma das primeiras versões da Bíblia em latim 

vulgar, conforme nos fala Rodrigo Labriolla (2007):  

Quando estava prestes a ser expulso de Salamanca, o cardeal Cisneros 
convidou-o para ir à Universidade de Alcalá de Hernares e fazer a 
revisão da vulgata (versão em latim vulgar) da Biblia Poliglota 
Complutense ( cujo o texto seria publicado em grego, hebreu e latim) 
Mas a revisão de Nebrija foi rejeitada pelos colegas de Madri, pois sua 
atitude perante o texto bíblico fora considerada puramente filológica e 
crítica. Cisneros vendo em perigo a continuidade da obra[..] afastou 
Nebrija do projeto. Entende-se porque foi depois disso que Nebrija 
empreendeu a escrita da sua Gramatica de la lengua castelheana. 
Apesar dos problemas mencionados, Nebrija morre em 1522 com o 
merecido reconhecimento. (LABRIOLLA, 2007, p.31) 

 

Impossibilitado de tornar a tradução bíblica mais próxima das línguas 

vernáculas, Nebrija opta por fazer um estudo detalhado da língua castelhana.  Assim 

sendo, o filólogo, a uma só vez, inscreveu a língua castelhana na tradição dos estudos 

gramaticais e aproximou os estudos gramaticais das línguas em uso.   Desse modo, 

evitava-se uma herética tradução da Bíblia, tal qual a feita por Lutero quarenta anos 

depois, mas não se deixava a língua castelhana fora da tradição.  

Em 1542, quando Frei Gaspar de Carvajal redigiu sua relação, a propagação das 

teses luteranas na península ibérica era muito menor do que nos demais países europeus, 

uma vez que Portugal e Espanha, governados por Reis católicos submetidos à 

autoridade Papal, fizeram o uso maciço da força para coibir qualquer dissidência contra 

os dogmas da Igreja. No entanto, a gramática de Nebrija já havia adquirido grande 

status, por assegurar que o bom conhecimento da língua neolatina era o melhor meio 

“para evitar a perda do latim clássico de Cícero” (LABRIOLA, 2007, p.31) 
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Desse modo, se preservava o latim como fonte da tradição, ao mesmo tempo em 

que se funcionalizava as línguas vernáculas como meios privilegiados de acesso à 

língua romana. O que estava em jogo nessa relação era a possibilidade de nomear o 

profano e o sagrado. Assim, o código canônico e a Bíblia deveriam permanecer em 

latim por serem as fontes autorizadas da lei, enquanto os demais documentos sem poder 

eclesial deveriam ser redigidos em língua vernácula.  

Daí a necessidade do Concílio de Trento ter declarado heréticas as traduções 

bíblicas para línguas neolatinas.  Essa distinção entre o uso sagrado e o profano da 

língua também recaiu sobre a conceituação do direito positivo, isto é, instituído pelos 

Reis, e o direito natural, instituído por Deus. Segundo a preceptiva do Concílio, a 

autoridade do direito positivo derivaria da sua adequação ao direito natural, como 

assevera João Adolfo Hansen (2006):  

A necessidade de fazer a conexão entre a lei natural da Graça Inata, 
que está inscrita na alma do homem por Deus, e a lei positiva, que os 
homens instituem para governar-se, implicou afirmar que a lei positiva 
deve ter a autoridade de lei genuína para ser legítima. A lei positiva 
deve evidenciar – in foro externo – a lei superior que todo homem já 
conhece em sua consciência- in foro interno-. É a relação entre a lei 
natural e a lei positiva que permite distinguir o príncipe 
verdadeiramente cristão ou católico do tirânico (HANSEN, 2006, 
p.13) 

 

É pelo paradigma da adequação entre o externo e interno que o Concílio definiu 

a autoridade da lei e do príncipe. Essa preceptiva invertia o principio luterano da relação 

direta entre o individuo e Deus, uma vez que, segundo ela, tal relação já era de antemão 

mediada por um ideal de justiça inscrito nos homens como uma lei natural, que o direito 

positivo se esforçaria para adequar-se.  Em perspectiva inversa, mas complementar, o 

direito canônico foi considerado como mediador natural entre o código jurídico da 
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realeza e a Graça Inata. Desse modo, a justeza das leis reais era medida através de um 

sistema trinitário: os homens eram os depositários da lei natural, o Rei era a fonte da lei 

positiva e a Igreja era a mediadora entre eles.   

Na prática, a última palavra ficava sob a tutela do poder eclesial, mas, em termos 

jurídicos a Igreja tornava-se uma espécie de fiadora das leis positivas, garantindo assim 

a articulação entre elas e os viventes.  

A base jurídica para essa preceptiva fora retirada do direito romano, mas 

especificamente, de um dispositivo legal conhecido na Roma antiga como autocritas.  

Como assinala Giorgio Agamben: “O termo derivava do verbo augeo: auctor  is que 

auget – aquele que aumenta, acresce, ou aperfeiçoa o ato – ou a situação jurídica – de 

um outro” ( AGAMBEN, 2004, p.118). Pela autocritas, a Igreja retirava das leis 

positivas a autonomia legal, ao mesmo tempo em que retirava dos súditos-fieis a 

autonomia de consciência postulada por Lutero.  Mas, esse dispositivo legal, ao invés de  

concentrar o poder jurídico na Igreja,  tornava-a uma instância neutra  que agiria 

somente para adequar  as duas formas legais delegada por Deus aos homens.   Foi como 

forma neutra que a Igreja pode garantir o poder de decisão sobre a justiça dos atos tanto 

do soberano quanto dos seus súditos.  Dessa forma, a lei da Igreja tornava-se uma 

espécie de lei fora da lei, isto é, de lei que poderia intervir a todo o momento no código 

jurídico sem ter que estar embasada em nenhuma outra ordem legal. 

Em sentido inverso, por essa preceptiva a necessidade da lei positiva era 

garantida, uma vez que por meio dela se expressava em termos jurídicos a Luz Natural 

da Graça Inata, da mesma forma que a lei genuína que todo homem trazia consigo desde 

o nascimento deixava de estar subordinada aos dogmas da Igreja e passava a ser o seu 
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fundamento, já que tais dogmas seriam apenas uma expressão codificada dessa lei.  

Mas, em ambos os casos, havia os atos concretos, dos Reis e dos súditos, que nem 

sempre correspondiam, ou expressavam, a lei natural.  Segundo os juristas eclesiais, 

essa defasagem era produto da natureza decaída dos homens, por isso cabia à Igreja 

conduzir as almas ao Juízo Natural, estabelecendo os critérios de ação que gerariam a 

concordância dos atos com a Vontade Divina inscrita nos homens. Para essa condução, 

a Igreja estabeleceu três operações: o magistério, instrução das almas; o ministério, 

santificação das almas; e o governo, direcionamento das almas à luz da Graça14.  

  Pelo paradigma do magistério, a Igreja confirmava que as únicas fontes 

autorizadas da Revelação Divina eram a tradição e as Escrituras, isto é, de um lado o 

aparato católico de interpretação da Bíblia, com seus ritos e regras de celebração, e, de 

outro, o próprio texto bíblico.  Daí a necessidade da Igreja como forma mediadora entre 

eles.   Através do paradigma do ministério, a Igreja estabelecia a santificação das almas 

como operação litúrgica que asseverava a concordância do fiel com os preceitos de 

Deus.  Já pelo paradigma do governo, a Igreja determinava que as almas necessitavam 

de condução eclesiástica constante para que pudessem reconhecer a direção apontada 

pela Graça Divina.  

  Essas operações supostamente visavam resguardar a um só tempo o livre 

arbítrio do fiel, a legitimidade do governo dos Reis e a autoridade da Igreja sobre 

ambos. Por elas, a Igreja se eximia da tarefa de impor leis sobre os súditos, tratando a 

própria atividade como correção, ou ajuste, das leis e dos atos.  Não é difícil atentarmos 

para o grau de poder que essa suposta isenção de imposição legal delegava à Santa Sé e 

                                                        
14  HANSEN, João Adolfo. A Servidão Natural do Selvagem e a Guerra Justa contra o Bárbaro. In: 
NOVAES, Adauto (Org.). A Descoberta do Homem e do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998.  p. 225- 226 
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aos seus emissários.  Os tribunais da Santíssima Inquisição, por exemplo, que se 

propagaram de maneira insidiosa a partir do Concílio, estavam embasados no mesmo 

pressuposto: a Igreja não age em nome da lei, do Rei ou dos súditos, a Igreja julga e 

corrige a concordância dos atos com a Luz da Graça. Sendo assim qualquer prática 

desviante deve ser sentenciada à fogueira para coibir o distanciamento da lei e dos 

homens dos preceitos de Deus.  

 Essas operações estabeleciam que os homens eram incapazes de declarar por si 

mesmos a Verdade da Luz da graça e agir conforme esta, ao mesmo tempo em que a lei 

era incapaz de estabelecer para si mesma a justiça dos seus princípios. Assim, foi pelo 

paradigma da condução que a Igreja submeteu a lei e os homens a um padrão de 

correção moral e jurídico cujo sentido poderia variar de acordo com a interpretação 

católica da aplicação da lei e da genuinidade dos atos. 

2.1 Nebrija e o paradigma da expressão 

 

Em sentido coincidente, a tese de Nebrija, segundo a qual a língua vernácula 

poderia servir de meio para o aprendizado do latim, acabou por adequar-se de maneira 

retroativa às preceptivas do Concílio, na medida em que, na gramática do filólogo, a 

língua da tradição católica mantinha-se como fonte de correção da língua neolatina. 

Nessa perspectiva, a tarefa do latim seria a de corrigir e conduzir a língua em uso aos 

modelos gramaticais da tradição. Essa correção seria feita pela adequação da língua 

vernácula a um conjunto de regras que supostamente já existiam nela, mas que só se 

externalizavam em comparação com a gramática latina.  Dessa forma, a condução da 

prática da língua ao seu sentido e ordenamento gramatical fora o instrumento principal 
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de manutenção do estudo do latim em tempos em que as línguas neolatinas dominavam 

a cena na Europa.  

 A gramática de Nebrija articulava a autoridade do latim, como língua do direito 

canônico e da Bíblia, ao uso das línguas vernáculas para os assuntos seculares. 

Cinquenta anos após sua publicação, a gramática do filólogo espanhol já havia se 

tornado parâmetro para o estudo do latim, assim como o uso das línguas vernáculas 

como meio de acesso à autoridade do direito canônico havia se tornado um paradigma.  

A relação de Gaspar de Carvajal fez uso desse paradigma, pois, o Frei, ao redigir sua 

relação em castelhano, marcava o seu relato como meio para a inscrição da narrativa no 

ordenamento jurídico católico: a narrativa não tinha força de lei, mas apelava à lei, 

insistia que o relato deveria ser conduzido à lei, isto é, que a genuinidade do que estava 

escrito fosse julgado pela Santa Sé em conformidade com a lei natural e legitimado na 

lei positiva em conformidade com o poder soberano.   

 Não queremos dizer que a gramática de Nebrija tenha influenciado o relato do 

Frei de maneira causal, na verdade ambas deram conta, de maneiras diferentes, de um 

mesmo problema de fundo: manter em acordo a língua da tradição católica, isto é, a 

língua da lei, e a língua em prática. 

    Para manter a prática dos homens e a forma da lei sob o controle eclesial, a 

preceptiva central do Concílio de Trento, segundo a qual a Igreja era uma entidade 

juridicamente neutra, mas capaz de corrigir a relação entre a lei e os homens,  

estabelecia que ambos eram conteúdos  variáveis, ou legíveis, para  uma forma fixa de 

leitura e autoridade sob o monopólio da Igreja, tal como o latim para as línguas 

vernáculas.  Para que essa relação não redundasse em outro código jurídico a passagem 
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do variável ao fixo fora ancorada no paradigma da expressão. Assim, de um lado a lei 

positiva passou a ser a expressão de um principio que os homens já detinham em si 

mesmos, mas eram incapazes de reconhecer sem a mediação da Igreja, e de outro, os 

homens passaram a expressar a justiça da lei positiva ao reconhecê-la como justa, ou 

seja, eles se tornaram mediadores em uma relação em que eles mesmos já eram 

mediados.  Dessa forma, os cristãos passaram a ser ao mesmo tempo fiadores da Igreja e 

afiançados por ela. A lei deixava de ser uma imposição para ser uma expressão do 

acordo entre a Lei Natural da Graça e o poder secular.  Assim, a ação concreta dos 

homens conduzida pela Igreja deveria preencher a lei, e a lei corrigida pelo poder 

eclesial deveria expressar esse preenchimento.  

  Aqui, é importante lembrarmos que os debates que ocorreram no Concílio de 

Trento não eram apenas uma resposta às teses luteranas, mas, sobretudo, às 

consequências legais dessas teses.  Uma delas era a doutrina do  Verum Deum 

Absconditum, o verdadeiro Deus oculto. Por meio dela, como nos fala João Adolfo 

Hansen: 

Lutero afirmava que, devido à Queda, a natureza humana corrompida  
não é capaz de entender a vontade do Verum Deum Absconditum, e, 
desta forma, não é capaz de produzir um reflexo da justiça divina na 
ordenação da vida. A conclusão lógica é a de que os poderes que 
existem – e que devem naturalmente existir – foram diretamente 
ordenados por Deus aos homens para remediar a insuficiência moral 
da natureza humana corrompida ( HANSEN, 2004, p. 278) 

 

 Essa relação direta, entre a insuficiência moral dos homens e a prerrogativa 

concedida por Deus para que os Reis impusessem o devido ordenamento da vida, 

retirava os poderes da Igreja. A doutrina do verdadeiro Deus Oculto tornava o 

ordenamento jurídico secular, bem como o poder real, uma forma de impor aos homens 
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aquilo que por sua natureza decaída eles não poderiam impor a si mesmos.  Dessa 

forma: 

Contra a heresia luterana, cuja implicação política é a afirmação de 
que o Príncipe governa pela vontade divina para impor a lei e a ordem 
à natureza humana corrompida, os contrarreformistas retrucam com a 
doutrina da Graça Inata, pela qual os homens, certamente pecadores, 
são aptos não obstante para apreender a lei natural em suas almas pela 
vontade e inteligências divinas. (HANSEN, 2004, p.278) 

  

 O que estava em disputa nesse debate era a definição das sociedades políticas 

como um dom de Deus dado aos homens, ou como expressão mediada e inferior da 

ordem divina inscrita neles.  Em outras palavras: as sociedades políticas foram 

instituídas por Deus, ou elas não passavam de convenções humanas que a Igreja deveria 

conduzir até à Vontade de Deus? A resposta contrarreformista não postulou a 

subordinação do poder real ao poder eclesial, nem tampouco estabeleceu o direito dos 

cristãos de se relacionarem diretamente com o poder eclesial sem a mediação dos Reis.  

Pelo contrário, ela transformou o Deus oculto de Lutero em um Deus expresso na lei 

positiva, na mesma medida em que transformou os cristãos em elos sacramentais da 

justeza dessas leis. Desse modo, a Igreja reconduzia súditos e Reis a uma aliança  

supostamente impossível sem ela, mas matinha  ambos remetidos um ao outro, sem 

intervenção direta sobre nenhum deles.  Assim sendo, os homens tornaram-se a figura 

central dessa aliança, o que mudou completamente o foco de sustentação do poder 

secular: não mais o Rei como entidade consagrada por Deus através da Igreja, mas os 

súditos cristãos como  arquivos da lei divina que só a Igreja era capaz de ler. 
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2.2  Las Casas e Sepúlveda:   entre a conversão e a posse. 

 

 Em nenhuma outra sessão do Concílio essa mudança foi tão importante quanto 

na última delas, realizada em 1550, quando o padre dominicano Juan Ginés Sepúlveda 

foi convidado para debater com o padre Bartolomeu de Las Casas o problema da 

legitimidade da escravização dos indígenas e da guerra contra eles no México, no 

Caribe e no Peru.   Sepúlveda era partidário da legitimidade das guerras e escravização 

dos índios, como assevera João Adolfo Hansen: 

Sepúlveda era adepto da tese aristotélica da “servidão por natureza” 
dos fracos e defende a noção teológica tradicional de que toda 
sociedade só é legitima quando se fundamenta na Revelação de Cristo. 
Segundo a tese, o desconhecimento da Revelação é evidencia da 
ilegitimidade do poder dos astecas, incas e demais bárbaros do Novo 
Mundo. Suas sociedades são uma natureza servil e bárbara, sendo 
legitima sua conquista feita como guerra justa contra infiéis inimigos 
da fé cristã. ( HANSEN, 2006, p.14) 

 

 Contra Sepúlveda, Las Casas afirma a tese da religião cristã como uma 

communitas fidelium, comunidade de fé.  Segundo essa tese, todos os homens estavam 

aptos a apreender a Verdade Revelada por meio da sua integração na comunidade de 

fieis reunida em torno dos preceitos de Deus, isto é, a Igreja católica.  Para Las Casas, 

os índios não eram inimigos da fé cristã e nem propriedade da Coroa espanhola, mas, 

como os demais homens, mediadores entre a Graça Inata e o poder real, que, uma vez 

catequizados, serviriam de medida da justeza das leis positivas. Nesse sentido, Las 

Casas defendia que os indígenas eram inocentes frente aos interesses espúrios dos 

conquistadores a serviço da coroa. O padre afirmava que largados aos seus próprios 

interesses, sem a mediação da Igreja, fundamentada na catequização dos índios, os 
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conquistadores seriam capazes das maiores atrocidades em nome da lei e de sua 

Majestade.  Por isso, a Igreja deveria corrigir as práticas de indígenas e conquistadores 

para que ambos participassem da Graça Inata, tornando legitima as operações do poder 

real. Desse modo: 

Contra a tese da servidão natural do indígena, defendida por 
Sepúlveda, Las Casas afirmava que o selvagem que faz sacrifícios 
humanos no México e no Peru é e continua sendo homem, enfim, e 
tem alma, que por caridade deve ser reconduzida a comunnitas 
fidelium, a comunidade de fieis.  Tal como os conquistadores, que, 
sendo cristãos, cometiam grandes atrocidades e deveriam ser 
reconduzidos aos preceitos de Deus (HANSEN, 2006, p. 15) 

  

 No Concílio de Trento, as teses de Sepúlveda foram declaradas heréticas. A tese 

da servidão por natureza feria o principio da Graça Inata e dava autonomia às práticas 

dos conquistadores, considerando a ação de conquista como uma guerra justa contra os 

infiéis.  No entanto, a tese da evangelização, defendida por Las Casas, apesar de ter sido 

ratificada pelo Concílio, encontrou enorme resistência entre os funcionários e soldados a 

serviço da coroa no Novo Mundo.  Dessa forma, como nos fala o critico literário 

Rodrigo Labriola:  

De fato, a partir de 1550, nos âmbitos legais e da administração das 
Índias, o triunfo teórico de Las Casas é completo, mas está longe das 
Américas. Essa espécie de desobediência por consenso seria 
proverbial e quase um lugar comum na América Hispânica 
(LABRIOLA, 2007, p.32 ) 

  

Desse modo, se no âmbito jurídico a defesa de Las Casas a favor dos índios 

encontrou relevância, o mesmo não se pode dizer no plano da aplicação das leis. A lei 

vigorava na administração colonial, sediada na metrópole, mas não nas ações dos 

conquistadores.   Isso porque, a prática da encomienda, principal meio de escravização 

dos índios, não feria, ao menos no âmbito legal, a tese da evangelização dos indígenas, 
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uma vez que ela não era uma concessão para escravizá-los e sim para lhes cobrar 

tributos, pagos aos ecomienderos como representantes da Coroa. Na prática, a 

encomienda nada mais era do que um modo de submeter os índios ao trabalho forçado. 

Apesar disso, os índios não eram considerados juridicamente como propriedades dos 

encomienderos ou da Coroa espanhola e sim como súditos tributários do Rei.   Contra 

os encomienderos, Las Casas alegava que a tributação sem evangelização desautorizava 

a lei positiva, pela inadequação desta com o reconhecimento necessário da sua justiça 

por parte dos súditos.  Nesse quesito, Bartolomeu de Las Casas não logrou êxito na 

defesa dos índios e a encomienda prosseguiu como instituto jurídico valido mesmo 

depois dos decretos do Concílio.  

 Cabe ressaltarmos que a encomienda foi instituída no Novo Mundo no ano de 

1515 como resposta da Coroa espanhola ao pedido de concessão de terras por parte dos 

colonos mandados às novas possessões no Caribe.  A Coroa negou a esses colonos o 

direito de administrar as novas terras, isto é, de obter faixas territoriais por uso 

administrativo e comercializar as populações indígenas subjulgadas nas guerras 

caribenhas. Ao invés da concessão das terras, a Coroa deu aos colonos a concessão da 

cobrança de tributos dos índios e da exploração de riquezas que seriam remetidas ao Rei 

da Espanha por meio de impostos. A encomienda, portanto, era uma forma de preservar 

a posse absoluta do Rei sobre as novas terras, ao mesmo tempo em que taxava as 

riquezas adquiridas pelos colonos no novo mundo. A obrigação de pagar tributo 

supostamente alinhava em um mesmo estatuto jurídico colonos e indígenas15.  

                                                        
15 HANSEN, João Adolfo. A Escrita da Conversão. In: COSTIGAN, Lucia Helena (Org.). 
Diálogos da Conversão. Campinas-SP: UNICAMP, 2005. p. 148-153 
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Esse suposto alinhamento impedia que os colonos caribenhos adquirissem 

possessões de terras e títulos de nobreza como forma de reconhecimento pelos serviços 

prestados à Coroa, tal como havia ocorrido na época das Cruzadas com aqueles que 

conquistaram territórios no Oriente16, mas matinha o seu direito de exploração da força 

de trabalho dos índios.  Dessa forma, os indígenas tornavam-se uma espécie de 

anomalia legal: na prática escravos, mas na lei súditos pagadores de impostos. 

O instituto da encomienda estava no centro das argumentações tanto de 

Sepúlveda quanto de Las Casas no Concílio do Trento.  Se a tese da guerra justa de 

Sepúlveda fosse ratificada, então os colonos teriam o mesmo direito outrora outorgado 

aos Cruzados, isto é, o de submeter o inimigo infiel à escravidão e se apoderar das suas 

terras, o que retirava dos índios o estatuto de súditos tributários.  Por outro lado, se a 

tese de Las Casas vigorasse, os índios, que já eram juridicamente reconhecidos como 

súditos, passariam a ser considerados como portadores da Graça Inata, e, portanto, pré-

figurados como potenciais cristãos, o que tornaria a posse dos seus corpos e terras por 

parte dos colonos uma heresia abominável.  Desse modo, como a tese de Sepúlveda foi 

considerada herética os colonos jamais adquiririam o estatuto de soldados da fé, como 

os Cruzados. Mas como as teses de Las Casas não conseguiram derrubar a encomienda 

como instituto jurídico, os colonos caribenhos nunca foram considerados hereges por 

escravizarem os índios, isto é, na prática tanto Sepúlveda quanto Las Casas, foram 

derrotados.  

  A derrota factual de ambos, no entanto, alterou completamente o estatuto 

jurídico dos índios no processo de conquista, pois, graças às decisões do Concílio eles 

                                                        
16  A respeito dos títulos de nobreza concedidos nas Cruzadas ver “HAUSER, Arnold. História Social da 
arte e da literatura.5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  p. 196-215” 
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se tornaram uma espécie de fiadores do poder eclesial no Novo mundo.  Isso porque, ao 

serem considerados como seres dotados de alma e não como inimigos da fé cristã, os 

índios tornaram-se os legítimos portadores de um possível acordo entre a Luz da Graça 

e as leis positivas no processo colonial. Evangelizar os índios seria um modo de garantir 

que tal acordo se cumprisse e essa garantia só poderia ser dada pelo trabalho de 

catequização realizado pela Igreja.  

Nesse contexto, os índios eram considerados menos que fiéis e mais do que 

escravos, no entanto, foi nessas figuras de estatuto jurídico tão ambíguo que a Igreja 

ancorou o seu destino político nas novas terras.  Isso porque a tarefa de conversão dos 

índios significava também que a atividade eclesial dava posse e autoridade à Igreja nas 

novas terras com o consentimento dos Reis católicos. Desse modo, de forma paradoxal,  

para os colonos a ausência de posse da terra fora um produto da condenação do uso  

exclusivo da força para subjulgar os indígenas à lei e para Igreja a posse da terra  fora 

um resultado da suposta ausência de imposição legal  no processo de catequização.  

Dessa forma, contra a imposição da lei positiva aos índios por parte dos colonos, a 

Igreja acionava o reconhecimento da lei natural por parte dos índios como fundamento 

genuíno da lei positiva.  

  Assim, a história acidentada do paradigma do acordo entre a lei e os homens, 

que fora acionado tanto na gramática de Nebrija quanto no uso da língua vernácula no 

documento de Carvajal, ganhou estatuto jurídico no Concílio de Trentocom a inscrição 

dos índios na comunidade de fies reunidos sob a égide Graça Inata.  No Concílio a 

Igreja reafirmou o latim como língua da tradição, condenou as traduções bíblicas para as 

línguas vernáculas, mas não condenou o uso da língua vernácula em textos jurídicos no 

âmbito legal secular, nem tampouco nos textos de pregação dos padres encarregados de 
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evangelizar no novo mundo.  O motivo dessa ausência de condenação era a tentativa de 

articular o paradigma do acordo entre a lei natural e a lei positiva com o da neutralidade 

jurídica da Igreja: o uso legitimado da língua vernácula garantia que a prática dos fieis, 

inclusive a do uso da língua, estava subordinada à expressão fidedigna de tal prática na 

língua da tradição. Só a língua da tradição expressava o acordo entre a linguagem 

profana e a linguagem litúrgica, ou, em outras palavras, a linguagem do aparato católico 

de correção dos homens. A esse acordo a Igreja deu o nome de catequese. 

 

2.3 A catequização e o cristianismo universal 

 

A catequização era a aplicação nas novas terras de um principio da lei da Graça 

vindo, supostamente, direto da boca do Cristo Ite et evangelizate omnes gentes, ide e 

evangelizai todos os povos, como consta no evangelho de São Marcos.   Assim, como 

assinala Eduardo de Almeida Navarro:  

A ilação necessária desse princípio era a da plena capacidade de todo 
homem de receber a doutrina cristã e a da premente necessidade da 
pregação da palavra revelada. Com efeito, não poderia haver uma 
humanidade paralela na América desconhecedora da primeira grande 
verdade do cristianismo, a saber, a do verbo encarnado. Não admitir 
isso seria relativizar o texto bíblico, que aceita uma só criação por 
Deus. Seria como aceitar que o cristianismo é uma religião com 
determinismo histórico e não detentora de uma verdade universal. 
(NAVARRO, 2008, p. 243) 

   

 Apesar dessa ilação, “até o século XVI as missões de evangelização ocupavam 

um lugar manifestamente inferior na vida católica europeia. Falava-se muito da 

conversão de judeus, mas os demais povos eram pagãos” (NAVARRO, 2008, p.245). O 

século XVI, portanto, é o momento da reativação das missões de evangelização como 
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foco da atividade eclesial, pois “com os grandes descobrimentos, a Igreja converteu-se, 

de fato, em Igreja missionária universal, como já indicava o vocábulo grego  Katholikê” 

( NAVARRO, 2008, p.241). 

   Era essa conversão do devir histórico cristão ocidental europeu em uma 

máxima universal que o Concílio de Trento atestava ao assegurar aos índios a Luz da 

Graça Inata.  Tal conversão não seria possível sem a produção jurídica da alma dos 

índios como entidade mediadora entre o natural e o positivo.  O universal, portanto, era 

a lei natural da Graça, que unia a humanidade inteira pela mesma revelação, a da 

encarnação de Deus na figura do Cristo.  Assim, a evangelização não era um meio de 

alcançar o universal, mas de legitimar a lei positiva como lei universal: uma vez que os 

cristãos aceitassem o valor da lei positiva, e, no caso particular das Américas, tais 

cristãos eram substancialmente os índios, então essas leis teriam validade universal por 

serem compatíveis com a lei da Graça.   

  Nesse sentido, os índios foram os primeiros cristãos universais produzidos 

juridicamente, mas em contrapartida, foram os primeiros súditos a serem apropriados 

pelos estados absolutistas não como membros de uma mesma nação, nascidos em um 

mesmo território, mas como não pertencentes à nação nenhuma, além da comunidade de 

fieis. Não sendo espanhóis, nem portugueses, os índios não passavam de cristãos em 

potencial a quem foi concedido a tarefa de serem nada mais e nada menos do que os 

portadores da universalidade da Igreja como instituição transnacional, acima, portanto, 

de todas as nações.  

   Em sentido análogo, antes mesmo do Concílio, as línguas vernáculas, que se 

propagaram sob a égide do absolutismo, foram todas subordinadas aos direitos 
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universais do latim. Enquanto medida de outras línguas, o latim passou a operar como 

padrão universal das línguas em uso.  O que resultou, após o Concílio, nas inúmeras 

gramáticas de línguas indígenas surgidas no século XVI, todas baseadas nos princípios 

da gramática latina.  

 Assim, o documento do Frei Beneditino Gaspar de Carvajal foi redigido entre 

dois acontecimentos jurídicos de suma importância para a manutenção do poder da 

Igreja na Europa e no Novo Mundo: a transformação do latim de língua da autoridade 

em língua da intervenção catequética e a transformação dos índios de súditos pagadores 

de impostos em primeiros cristãos universais do período absolutista.   

   Dessa maneira, a relação de Carvajal estava suspensa entre o devir histórico 

europeu ocidental e a transformação jurídica desse em devir histórico universal a partir 

da admissão dos índios como parte da humanidade.  Essa transformação só fora possível 

pela subordinação legal do corpo dos índios a uma alma cristã a ser guiada pelo poder 

eclesial e pela subordinação tanto da língua dos conquistadores quanto dos conquistados 

a uma língua litúrgica operada pela Igreja. 

 Nessas operações as línguas em uso e os corpos dos índios foram articulados à 

suposta distância entre a luz da Graça e a sua expressão.  Nessa distância estava posto o 

próprio sentido das palavras e dos corpos, ou seja, o sentido da ação dos homens e da 

expressão dessas ações em palavras.  Desse modo, era na tentativa de supressão dessa 

distância que estava baseado tanto o poder da Igreja quanto a eficácia da lei.  

 Dessa forma, a lei passou a ser um modo retroativo de apropriação da história, 

ou seja, uma vez que a lei expressava a justiça dos atos de conquista e esses atos só 

ocorriam em acordo com a lei após serem ratificados como justos pela Igreja, então era 
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somente a posteriori que a lei poderia inserir esses atos no ordenamento jurídico que, de 

maneira paradoxal, previamente os legitimava. 

  Todos os casos estudados até aqui foram produtos desse dispositivo: a alma dos 

índios, por exemplo, foi ratificada quase um século depois dos descobrimentos, mas 

passou a valer de maneira retroativa. Assim como a ratificação do latim como língua 

universal, que, apesar de ter ocorrido quase meio séculos depois da primeira gramática 

da língua castelhana baseada na gramática latina, passou a fundamentá-la juridicamente.  

 Outro caso exemplar dessa relação foi a mudança no estatuto jurídico da 

instituição do padroado, que, como veremos, estava em consonância com as demais 

transformações ratificadas no Concílio. 

2.4 O Padroado régio: do regnum ao regimen oikonomico 

O surgimento dessa instituição remonta a muito antes do século XVI, como 

assinala Eduardo de Almeida Navarro: 

Instituído no século V, o Padroado era um expediente encontrado 
pelos Papas para interessar os cristãos leigos na construção de templos 
e manutenção de obras pias. Ao patrono incumbia despender recursos 
com tal fito, sendo-lhe concedidas honras e prendas (NAVARRO, 
2008, p. 239) 

 

 O padroado era um modo de submeter os recursos materiais da aristocracia 

feudal às obras da Igreja. Aos patronos era assegurada a relevância pública dos seus 

feitos, bem como a sacralização do seu nome em títulos honoríficos clericais.  Esses 

títulos davam poder de intervenção aos patronos nas obras da Igreja as quais eles 

haviam financiado. Assim sendo: 
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A instituição do padroado conduziria, com o tempo, a graves 
desvios de suas finalidades precípuas, a verdadeiros abusos. Os 
patronos passaram a interferir em questões internas da Igreja, 
usufruíam da renda dos mosteiros, das paróquias, cobravam 
tributos do clero etc. (NAVARRO, 2008, p. 240) 

 

 Essa instituição seria realocada após a instauração do absolutismo, uma vez que 

“contrapondo-se ao particularismo do poder da nobreza feudal, o absolutismo criou um 

aparato unificado de poder e com ele a arregimentação meritocrática dos homens de 

Estado” (ARANTES, 2008, p.31). Desse modo, os patronos perderam a posição de 

focos isolados de poder local e foram assimilados ao poder central dos Reis. No caso 

especial da Espanha, após a expulsão dos mouros e a posterior união dos Reinos de 

Castela e Aragão, os Reis católicos Fernando e Isabel foram sacramentados com o 

padroado régio, título que os identificava como patronos de um Reino católico.  Dessa 

forma, o título de patrono deixou de ser uma honraria concedida aos nobres pelo 

financiamento de uma obra clerical isolada e passou a compreender os próprios Reis 

enquanto financiadores de um Reino cristão.   

Após as descobertas das novas terras, ao título de patrono concedido aos Reis, 

ainda se somaria outro título:  

Os Reis da Espanha, Fernando e Isabel, foram designados pelo Papa 
Alexandre V, em bula de 4 de maio de 1493, como Vicarii Cristhi 
para as terras americanas recém descobertas. Eles e todos os seus 
sucessores declararam que a conversão dos índios constituía o alvo 
principal que perseguiam na América ( NAVARRO, 2008, p. 242) 

 

 Assim, em uma inversão singular, os Reis católicos tornaram-se vigários de 

Cristo, ou seja, representantes de Cristo na terra, tal como os sacerdotes e o Papa. No 

entanto, tal título não os sacramentava com um poder religioso, nem delegava a eles 

qualquer poder eclesial, pois, mais do que isso, ele era uma concessão pontifícia às 
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terras do novo mundo. Essa concessão era necessária porque “até o final da idade média 

sustentou-se que os Papas eram os senhores universais das terras descobertas possuídas 

pelos que não eram súditos da Igreja” (NAVARRO, 2008, p. 245).  Dessa forma, tal 

título era uma transferência do poder universal do Papa nas novas terras para o poder 

régio, tendo como premissa a tarefa de conversão dos índios. Daí o entendimento 

segundo o qual os índios não eram propriedade dos Reis, mas súditos pagadores de 

impostos.  

  No Concílio do Trento, a instituição do padroado sofreu uma mudança jurídica 

suplementar: ela passou a fundamentar o poder dos Reis para além dos estados de 

origem.  O padroado determinava que os Estados fossem um instrumento de Cristo nas 

novas terras, cuja finalidade seria a conversão de fiéis para além dos territórios 

nacionais, ou seja, o estado era o braço secular da história salvacionista. “Assim, a 

empresa missionária, embora levada a cabo por uma instituição supranacional, que era a 

Igreja, assumia um caráter nacional” (NAVARRO, 2008, p.246). Desse modo, o 

Concílio institui uma divisão entre a história da salvação de caráter universal e a ação 

dos estados de caráter nacional.  Essa divisão era caudatária de outra divisão clássica do 

direito canônico entre o regnum e regimen: reino e governo.  

 Como nos fala Michel Senellart “segundo o paradigma do regimen a soberania 

era definida como um espaço político regido por relações de comando e de obediência 

em vista da manutenção da ordem”(SENELLART, 2006, p. 43) Já o regnum “era a 

instituição política da soberania sacramentada pelo Papa como fonte do poder régio”( 

SENELLART, 2006, p.43). Assim, enquanto o regimen era o exercício do governo, ou 

o oficio de governar, o regnum era a própria soberania como instituição sacramentada.   

Dessa forma, ainda segundo Senellart:  
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No século XVI ainda, o regnum decorre das exigências do regimen e 
não o inverso. Em vez de absorver o governo na forma abstrata da 
soberania, ela o impede de estabelecer-se em si mesmo, colocando a 
finalidade como critério da função. Politização do regimen, portanto, 
sobre o eixo de uma teologia moral. O Rei é aquele que, em sua 
atividade diretiva, tem que se a ver não só consigo mesmo e com os 
seus súditos, mas com a subordinação do estado à economia da 
salvação das almas (SENELLART, 2006, p. 44) 

 

 No Concílio, o regimen passa a se identificar com a atividade administrativa do 

Estado Absolutista no novo mundo e o regnum com a finalidade supraestatal a qual esse 

Estado estava subordinado.  A soberania, portanto, era uma função a ser exercida e não 

um poder a ser aplicado, sendo assim, seu estatuto não era jurídico, mas teleológico, ou 

seja, não era a lei profana ou eclesiástica que fundamentava o poder real, mas a 

inscrição das atividades estatais no plano salvacionista da Igreja. Essa inscrição, no 

entanto, seria feita a posteriori, uma vez que a atividade do Rei não poderia ser 

subordinada à intervenção eclesiástica. Sendo assim, o sentido da história da salvação,  

enquanto fundamento do poder régio, era ,sobretudo, uma leitura dos acontecimentos e 

da eficácia do Estado, feita por evangelizadores e doutores da Igreja, ratificada pelo 

Papa.  Isso significava dizer, em termos teológicos, que a História não emanava do 

estado como instrumento de Deus, tal como diria Lutero, mas conduzia o estado até a 

finalidade que o fundamentava: a História revelava o fundamento divino do Estado.   

  Assim, de um lado o Concílio de Trento esvaziou a lei da sua própria 

legitimidade subordinando-a a expressar a justiça da Graça Inata e de outro ele esvaziou 

a soberania do seu fundamento sacramental subordinando-a a expressar o plano divino 

da salvação.  Aqui temos uma questão crucial: a partir do Concílio, a História passou a 

ser o elemento mediador entre o poder eclesial e o poder soberano.  Essa relação que 

antes era baseada no sacramento do padroado como fonte da legitimidade dos Reis 
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passou a ser baseada no sentido da História como fonte da adequação entre os estados  e 

a universalidade da Igreja. 

   O segundo elemento desse problema foi a subordinação do regnum à economia 

da salvação das almas.  O paradigma econômico da salvação fora caucionado na leitura 

que os padres do Concílio fizeram do conceito paulino de evangelização. O termo 

oikonomia, como assevera a análise filológica feita pelo filósofo Giorgio Agamben17, 

era fundamental no paradigma paulino:  

Para Paulo a oikonomia é a missão confiada por Deus; por isso, Paulo 
age segundo um vínculo fiduciário (pistis) como apostolo (enviado) e 
oikonomos (administrador encarregado). A oikonomia é algo 
confiado, isto é, uma atividade e um encargo. Paulo recebeu o encargo 
de anunciar a boa nova vinda do messias, e esse anuncio cumpre a 
palavra de Deus, cuja promessa de salvação havia ficado oculta e 
agora é revelada. (AGAMBEN, 2007, p.36) 

 

  No Concílio, a diretiva paulina foi interpretada como oikonomia dos mistérios 

da salvação, isto é, como práxis dos mistérios de Deus. A oikonomia era, portanto, a 

prática dos encarregados da evangelização orientada para o cumprimento da palavra 

divina. Isso incluía Reis, sacerdotes e funcionários da Coroa no novo mundo.  Assim, a 

chamada economia da salvação tratava da distribuição dos encargos e finalidade que 

cada membro do ordenamento estatal regido pelos Reis católicos deveria expressar.   

 Dessa maneira, a oikonomia era a expressão divina do regimen que, por sua vez, 

fundamentava o regnum.  Assim a oikonomia reunia as condições materiais do estado, a 

história da salvação e a expressão de ambos na leitura católica dos acontecimentos.  

Dessa forma, quando se fala em fatores econômicos da conquista, devemos lembrar que, 

para um Beneditino como Gaspar de Carvajal, por exemplo, tais fatores não 

                                                        
17  AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 31-67. 
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significavam acúmulo de capital ou mesmo progresso das nações, mas a adequação 

entre a ação concreta do estado e o avanço do cristianismo como destino histórico dos 

homens. Isso não quer dizer que não havia fatores comerciais envolvidos na leitura 

católica dos descobrimentos e sim que tais fatores não eram lidos pela acumulação de 

bens e territórios para os estados nacionais com a conivência da Igreja, como se 

costuma dizer nas análises históricas do período, pois, para leitura eclesial da época se 

os estados acumulavam força e poder não era para progredir ou evoluir historicamente, 

o conceito de evolução histórica sequer existia, mas para expressar a concordância 

oikonomica entre o governo e a história universal da Graça.   

  Analisando essas questões, percebemos que a interpretação historiográfica, 

segundo a qual os homens do século XVI compreendiam a história de um modo 

providencialista, deve ser matizada.  No caso específico dos descobrimentos, não houve 

propriamente uma compreensão providencialista da história, o que houve foi uma 

resposta eclesial às diretivas luteranas e à ação dos conquistadores nas novas terras: 

impossibilitada de se manter como fonte inquestionável de autoridade, a Igreja separou 

os corpos e as palavras do seu sentido histórico, interpretando essa cisão em termos 

teológico-políticos.  Tal cisão repercutiu no modo como a lei e a história passaram a 

operar nas atividades de conquista e colonização.  

No Concílio do Trento, essa posição foi reafirmada e ganhou estatuto jurídico, 

por isso, ele nos serviu de índice do modo como a Igreja católica se reposicionou após 

os descobrimentos.  A análise das diretivas de Concílio pôs em evidencia o modo como 

a lei, a autoridade da Igreja e a leitura dos acontecimentos seculares foram articulados 

no paradigma da condução dos homens à luz da Graça Inata. Esse paradigma, cujo 

sentido já se observava na gramática de Nebrija e na relação de Carvajal pela inscrição 
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da língua vernácula na tradição católica, foi de suma importância para a intervenção da 

Igreja no novo mundo.   

  A “Relação do novo descobrimento do famoso rio grande que descobriu o 

capitão Francisco Orellana”, redigida pelo Frei dominicano Gaspar de Carvajal, é uma 

dessas intervenções e como tal articula como horizonte de sentido o mesmo paradigma 

ratificado no Concílio com todos os seus desdobramentos. Com isso, não queremos 

dizer que o documento apenas aplicava as diretivas conciliares, uma vez que elas foram 

posteriores à relação, mas que os problemas apresentados no Concílio de Trento já 

estavam presentes na relação e receberam respostas singulares no decorrer da narrativa.   

Na leitura do registro de Carvajal que doravante realizaremos todas as questões 

apresentadas até aqui serão retomadas a partir das suas implicações para o modo como a 

narrativa produz o espaço amazônico e os nativos que nele habitavam.   Desse modo, 

queremos estabelecer os critérios normativos com os quais Carvajal trabalha em seu 

relato, evitando pensá-los como produtos de uma suposta visão de mundo do homem 

europeu dó século XVI, ou pensamento de época, uma vez que tais critérios eram 

especificamente uma formulação jurídico-institucional que visava manter a Igreja 

católica fora dos domínios da lei positiva como entidade jurídica neutra.  Como 

observamos, essa relação já era notável nos títulos que as bulas Papais deram aos Reis 

católicos da Espanha e nas mudanças que a instituição do padroado sofreu no decorrer 

dos descobrimentos.   

Como aparato-discursivo a serviço da Igreja, o documento de Carvajal opera 

com esses critérios tendo como referencial um acontecimento específico: o 

descobrimento do rio Orellana.  Assim sendo, buscaremos o modo como esse 
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acontecimento problematiza a suposta adequação entre a ação estatal e a universalidade 

do cristianismo.    

O que intentamos é entender como esse acontecimento aparece como um  

problema relacionado ao sentido da história, tal como ele foi operacionalizado pela 

Igreja católica pós-tridentina.    O que perseguimos é o paradigma da lei com o qual o 

documento se relacionava e modo como esse paradigma compreendia uma questão cara 

a relação do Frei: a inscrição do feito de Orellana no ordenamento jurídico real e na 

compreensão católica da universalidade do cristianismo. 
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3 A POSSE PELA PALAVRA: FRANCISCO ORELLANA E O GOVERNO 

LEGÍTIMO 

 

Willi Bolle (2010), um dos mais argutos comentadores da relação do Frei Gaspar 

de Carvajal, inicia seu artigo dedicado ao relato com a seguinte afirmação: 

A primeiríssima travessia da Amazônia, que deve ter ocorrido há 10 mil ou 
12 mil anos, na época do povoamento da região, com a manifestação dos 
homens diante do rio grandioso e da imensa selva inata, é algo que está para 
sempre perdido na noite dos tempos. Aqui tratamos da primeira travessia da 
Amazônia realizada por Europeus na época em que a Espanha começou a 
realizar seu projeto de expansão global. (BOLLE, 2010, p.19) 

 

 Vemos que nas palavras de Bolle a expedição de Orellana é o marco da travessia 

europeia na Amazônia e não a do homem em geral. Esquecida na noite dos tempos, e, 

portanto, fora da História, a primeira travessia do rio perdeu-se junto com as impressões 

desse eventual navegante de 10 ou 12 mil anos atrás.  Sob o fundo desse evento perdido, 

o articulista destaca a aventura de europeus espanhóis em uma época específica. 

Segundo Bolle, na Amazônia, a história europeia não passa de um decalque de outra 

História perdida18.  Desse modo, a relação do Frei Gaspar de Carvajal é o registro de um 

apagamento. Ora, o que foi apagado não foi nada mais e nada menos do que História 

dos “primeiros homens” a pisarem na Amazônia.   Como nos mostra o articulista, a 

história europeia, enquanto narrativa de um povo em particular, não pode ser entendida 

como narrativa de todos os homens. No entanto, é somente pela indiferenciação, 

ausência de particularidade, que a “história dos homens em geral” ganha esse status.  

                                                        
18  O articulista não se detém no fato desses possíveis primeiros homens a pisarem na Amazônia não 
terem uma forma escrita de registro. Mas como a forma escrita é tida como única fonte confiável a 
respeito da verdade dos eventos históricos é a lógica que a legitima que deve ser questionada e não fato 
dos viajantes anteriores não terem escrita. 
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Assim, só podemos designar esse primeiro homem genérico a navegar pelo rio de forma 

negativa: ele era não-europeu.  

 Nesse pequeno trecho, Willi Bolle ilustra, de forma brilhante, a ambiguidade de 

um plano de expansão global, historicamente marcado, cujo sentido é sempre particular. 

Se seguirmos a observação do articulista, perceberemos que na leitura dos 

descobrimentos o perigo maior de etnocentrismo não está na pretensa universalização 

da história europeia, mas no modo como ela, ao apropriar-se do lugar da particularidade, 

joga na indiferenciação tudo aquilo que ocorre em suas margens. Nesse sentido, no 

processo de conquista, a História particular da Europa é a narrativa da produção do 

indiferente19.  

 Desse modo, as perguntas que devem abrir nossa leitura do documento são: 

quem se diferencia e o que se diferencia, na narrativa do Frei, contra um fundo 

indiferenciado?  Dito isso, vejamos as palavras iniciais da relação: 

Tudo que vou contar daqui por diante será como testemunha de 
vista e homem a quem Deus quis dar parte de um tão novo e 
nunca visto descobrimento, como este que adiante diRei 
(CARVAJAL, 1941, p.13) 

 

 Nesse pequeno prólogo, a relação diferencia um enunciador, designado como 

testemunha de vista daquilo que será narrado; Deus, que deu parte de tal testemunho 

àquele que narra, e o descobrimento, enquanto evento nunca antes visto.  Assim, temos 

três elementos conjugados para ratificar a veracidade e a novidade do que será narrado.  

Sabemos que o enunciador de que trata o texto era o Frei Beneditino Gaspar de 

Carvajal, membro da expedição do capitão Francisco Orellana que cruzou o rio 
                                                        
19  Pensamos produção do indiferente aqui em dois sentido: 1)  produção da indiferença diante do 
diferente.  2) produção da indiferença como modo de anular a diferença do diferente. 
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amazonas e chegou até a sua foz.  Gaspar de Carvajal atesta que presenciou o 

descobrimento do grande rio, mas que o fez porque Deus deu a ele participação no 

evento como testemunha de vista.  Dessa forma, Carvajal se diferencia enquanto 

escolhido por Deus para testemunhar tal descobrimento, ao mesmo tempo em que 

diferencia o descobrimento como evento que o próprio Criador teria dado aos homens.  

Da mesma forma que a designação “tão novo e nunca visto descobrimento” para o feito 

de Orellana atesta que somente um Deus grandioso poderia produzir um evento de tal 

calibre.  Desse modo, cada um desses elementos exalta reciprocamente o poder ou a 

exclusividade do outro.  Nenhum deles pode se autonomizar em relação aos outros sem 

correr o risco de perder o seu próprio lugar de destaque. Essa articulação impede 

também que outro elemento qualquer se interponha entre eles.   

   Esses elementos diferenciam o que será narrado e se diferenciam no que será 

narrado: testemunha, Deus e evento são notórios na relação por não serem semelhantes 

ao comum dos fatos observados pelos homens e outrora produzidos pelo Criador.  Tal 

dessemelhança, ou diferença com o externo, produz, no entanto, a semelhança interna 

como diferença.   Não tratamos aqui de um mero jogo de palavras: a excepcionalidade, 

grandiosidade e novidade do que será narrado articula-se no prólogo pela semelhança 

desses elementos entre si e pela diferença deles em face de uma dimensão exterior 

contra a qual eles se destacam.  

 A questão fica ainda mais complexa se atentarmos para o fato de tal dimensão 

exterior só aparecer no texto por exclusão, assinalada pela sentença “nunca antes visto”. 

Dessa forma, percebemos que os elementos articulados no prólogo servem não apenas 

para enaltecer o feito, mas também para excluir a validade de qualquer outra versão para 

essa narrativa, uma vez que, como se deduz das palavras do prólogo, tal descobrimento 
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não fora visto antes porque somente essa articulação necessária entre Deus, testemunha 

e feito seria capaz de produzi-lo, afinal, Deus quis dar parte de tal descobrimento ao 

Frei. 

  Aqui temos uma questão interessante: na relação, a novidade do descobrimento 

não serve para inferiorizar os acontecimentos anteriores e sim para excluir versões 

simultâneas para um mesmo acontecimento.  Dessa forma, um único Deus articula-se a 

uma única testemunha autorizada evidenciando a unidade do que será narrado.  

 Ora, essa unidade não pode ser simultânea: Deus e testemunha não podem 

ocupar a mesma ordem temporal.  Por isso, o tão novo descobrimento será novo para o 

cronista, mas não para o Criador.   Sabemos, no entanto, que entre um e outro há o 

capitão espanhol que, segundo a relação, realizou o feito: Francisco Orellana.  Orellana 

é um homem de estado, a serviço do governador Gonçalo de Pizarro, subordinado à 

Coroa espanhola.  Assim, temos de um lado, um religioso encarregado de narrar o feito 

e o homem de estado que o realizou.  Lembremos que Carvajal não se declara como um 

dos realizadores do feito, mas apenas como testemunha de vista. O Frei estava lá, mas 

ainda assim não coube a ele o gesto de descoberta.  Como se verá mais tarde, tal feito 

não será coletivo, o capitão será o único responsável pela empreitada.  O que acrescenta 

mais um elemento na unidade inicial do texto. Dessa forma temos: um único 

descobridor, uma única testemunha autorizada e um único Deus.  

 Nesse sentido, a tarefa do narrador seria a de discriminar a contribuição humana 

e a divina em tal descobrimento. Isso porque, se o evento fosse somente uma 

manifestação do plano divino, então o agente humano seria uma mera peça subordinada 

a despeito do seu arbítrio. Por outro lado, se o evento apenas contasse com a 
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autenticação divina, sem intervenção direta de Deus em todos os seus momentos, então 

Deus seria como um sacerdote que apenas sacramentaria aquilo que já fora realizado.  

Como veremos adiante, contra essas duas reduções, a distância temporal entre Deus e 

testemunha será de grande valor.  

 Logo após o prólogo, o primeiro nome a aparecer no texto é do Francisco 

Orellana e não o de Gonzalo de Pizarro, precursor da expedição e primeiro na ordem de 

comando. Pizarro, no entanto, será o responsável pela primeira parte da empreitada: 

Depois que o capitão Francisco Orellana alcançou Gonçalo de Pizarro, 
que era o Governador, quis este ir pessoalmente descobrir a terra onde 
se dizia que havia canela e como não a encontrasse nem sítio onde 
pudesse ser útil a sua Majestade, resolveu seguir por diante. (Ibidem, 
p.14) 

 

 Carvajal não conta o que ocorreu antes da chegada de Orellana à expedição. É a 

chegada do capitão que dá o mote para o evento narrado. Além disso, nesse trecho, 

Deus não aparece ainda, nem tampouco uma finalidade divina nas decisões de Pizarro.  

Porém, fala-se nos interesses de Sua Majestade que não puderam ser atendidos, uma vez 

que nem canela nem território explorável haviam sido encontrados.  Há, portanto, nesse 

momento, nas ações de Pizarro, uma ordem transcendente de interesses que as regula, 

mas tal ordem não é divina e sim da realeza.  

É importante notarmos que nessa parte da relação aquilo que se apresenta como 

não factível, a exploração da canela, não se associa aos planos de Deus, pois, como 

professa o cristianismo, o Todo Poderoso não erra.  Se houve falha em atender os 

interesses reais, essa falha só pode ser contra os interesses do Rei e não contra os 

interesses de Deus.  Lembremos também que Orellana não está à frente da expedição 
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nesse momento. Assim, cria-se um contraste entre a chegada do capitão e o malogro na 

expedição comandada por Pizarro.  

  Esse contrate se intensifica ainda mais no decorrer da narrativa, pois, após o 

malogro no País da canela, Gonzalo de Pizarro continuará a peregrinação pelos rios 

abaixo dos Andes, mesmo sendo diversas vezes alertado por Orellana a não prosseguir 

com a empreitada. Como acontece no trecho abaixo, quando o governador decide não 

mais caminhar pelas bordas do rio e enfrentá-lo por via fluvial:  

Quis, porém, o Governador, seguir o rio, pelo qual andamos vinte 
léguas, ao cabo dos quais achamos umas povoações, onde determinou 
Gonzalo de Pizarro que se fizesse um barco para navegar pelo rio que 
aí tinha meia légua de largura. Embora fosse Orellana de parecer que 
não se fizesse tal barco, por boas e justas razões, mas que voltássemos 
à cabana e seguíssemos os caminhos que levavam as terras já 
povoadas, insistiu Gonzalo de Pizarro em que se construísse a 
embarcação. (ibidem, p. 14) 

  

 Se nos focarmos em Orellana, perceberemos que o capitão é apresentado como 

emblema da prudência, em contraste com as decisões imprevidentes de Pizarro.  Como 

assinala João Adolfo Hansen (2004) “para a política católica do século XVI ibérico, a 

prudência é uma virtude do homem de estado cuja principal função é manter unidas 

razão e ocasião” (HANSEN, 2004, p.220).  Assim, o homem de estado seria aquele que, 

em um conjunto contingente de eventos, saberia pressupor uma ordem racional e 

inteligível que guiaria os seus próprios atos e o de seus comandados.  Desse modo, 

conforme Michel Sennelart (2006) “na interpretação católica dos acontecimentos 

políticos, a prudência era o fundamento da legitimidade das ações de estado e não um 

mero exercício de um predicado” (SENELLART, 2006, p.101).   Ainda conforme 

Sennelart: “É somente na leitura de Maquiavel dos fundamentos do Estado que a 

prudência será substituída pela capacidade do príncipe de calcular o poder soberano em 
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situações concretas” (SENELLART, 2006, p.215). A prudência impedia que a razão 

fosse tomada como um instrumento do Estado, tal como queria Maquiavel, uma vez que 

para o regimento católico o Estado era, pelo contrário, um instrumento da razão, 

compreendida como um dom de Deus. Assim, contra Maquiavel cuja obra mais notória, 

O príncipe, fora publicada dez anos antes da expedição de Orellana, a Igreja formulou a 

prudência como virtude natural do homem de estado expressa, principalmente, pela 

moderação e equilíbrio com os quais os príncipes católicos demonstravam a justeza dos 

seus atos.  Dessa forma, aquilo que é focalizado nas ações de Orellana não é sua 

capacidade de observação das condições concretas da viagem e sim a legitimidade dos 

seus atos, resultantes de uma razão prudente. Isso quer dizer que, segundo Carvajal, 

Orellana demonstra, desde o início do relato, ser um líder legítimo e não somente mais 

capacitado que Pizarro.  No entanto, apesar do desacordo de Orellana com o 

governador, ele não se insurge contra as ordens de Pizarro, o que demonstra que a 

prudência do capitão também se traduz em obediência à hierarquia dos poderes. 

 

3.1 As palavras de Carvajal e as hierarquias do Estado e da Igreja. 

  

Nesse momento é importante salientarmos que Carvajal não emite qualquer 

juízo de valor a respeito de Pizarro ou Orellana, ele apenas mostra o conjunto de 

decisões mal sucedidas do primeiro e as recomendações do segundo, para que elas 

sejam repensadas.  Assim, nem o Frei, nem Orellana, desautorizam o governador, eles 

apenas tentam corrigir a distância entre as suas decisões e a razão prudente.  Isso 

significava dizer que a autoridade do governador não estava em questão, mas a 
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legitimidade das suas decisões sim. No entanto, a decisão legitimada não será julgada 

pelo religioso ou pelo subalterno, ambos não podem estar acima da ordem vigente.  

Nesse caso, o não comparecimento de Deus, ou de finalidades divinas, nesse trecho, 

mostra como o nome do Criador não é convocado para deslegitimar aquilo que o seu 

intérprete não pode desautorizar. Com isso, não queremos dizer que Deus aparece no 

relato segundo a conveniência do narrador, Carvajal não usa Deus de forma arbitrária 

para justificar seus interesses, como diria um leitor apressado.  O que o Frei faz é 

adequar o uso do nome de Deus aos limites da sua própria intervenção, enquanto 

religioso obediente à hierarquia do Estado e da Igreja. 

 Tudo se passa como se os limites da intervenção divina coincidissem com os 

limites do lugar do Frei na empreitada.  Dessa forma, se Deus não comparece, o 

fracasso de Pizarro acaba sendo formulado como pura obra do acaso e da sua 

imprevidência.  Porém, como a imprevidência do governador demonstra a distância 

entre os seus atos e a prudência, naturalmente o lugar institucional que ele ocupa carece 

de real efetivação. Mas não era Deus quem demonstrava a falência natural do governo e 

sim a sorte de tal governo diante da natureza.   

 Aqui vemos, pela primeira vez no relato, a distância entre o natural e o positivo 

formulada em termos jurídicos no Concílio de Trento: a não coincidência entre o cargo 

ocupado e a operação que tal cargo pressupõe demonstra que nem sempre a autoridade 

positiva concorda com a função natural que ela deve exercer como fundamento da sua 

legitimidade.  Assim, um dos índices da perda de legitimidade nas ações de Pizarro é o 

modo forma como os seus homens começam a se mobilizar em sentido contrário às suas 

ordens, quando, após quilômetros de decida pelo rio, acabam-se os povoados que 

serviam de referência na jornada: 
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Acabaram os povoados, e como já íamos muito necessitados, com 
falta de comida, mostravam-se todos os companheiros muito 
descontentes e falavam em voltar, não seguindo mais para 
diante, porque se tinha notícia de que havia um grande trecho 
despovoado. (ibidem, p.15)  

 

 A falta de comida, gerada pelo fato do governador ter continuado a jornada 

mesmo após o fracasso nas terras da canela, deixa a expedição na iminência de um 

motim. Dessa forma, a exclusão da figura de Deus, nessa parte do relato, deixa claro 

que o Criador não intercede para manter a ordem quando essa está ameaçada pela perda 

de legitimidade gerada pela ausência de prudência, contudo, isso não se traduz em um 

juízo de valor do Frei, mas na própria dinâmica dos acontecimentos, como se Deus e 

Carvajal apenas calassem diante do ilegítimo. Nesse sentido, devemos lembrar que o 

Frei não deslegitima, nessas condições, esse ensaio de desobediência por parte dos 

homens.  

   A ocasião torna-se o momento em que a figura de Orellana ganha mais relevo, 

pois, como se deduz na relação, se Deus não intercede para manter a integridade da 

expedição é porque um líder legítimo deveria fazê-lo. Lembremos, mais uma vez, que 

legitimidade aqui não significa fundamento jurídico, mas adequação entre cargo e razão 

prudente.  Assim, nas palavras de Carvajal: 

Vendo o capitão Orellana o que se passava e a grande penúria em que 
todos estavam, tendo por sua vez perdido já tudo que possuía, 
pareceu-lhe que não seria honroso voltar depois de tantos prejuízos. 
Dirigiu-se, portanto, ao Governador, dizendo-lhe que ali deixaria o 
pouco que possuía e seguiria rio abaixo. Que a sorte o favorecesse, de 
modo que achasse nas proximidades comida com que todos se 
pudessem remediar [..] e que se tardasse, não se preocupasse o 
Governador, mas voltasse para trás, para onde houvesse comida e ali o 
esperasse [..] se ele não chegasse em três ou quatro dias que não 
fizesse caso.( ibidem, p.16) 
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 Orellana evita o motim propondo que a expedição se reparta em duas. O capitão 

resolve uma questão que Pizarro não fora capaz de solucionar: retroceder mesmo 

sabendo que os prejuízos acumulados até ali poderiam ser recompensados mais a frente 

ou seguir, mesmo com o grande risco de morrerem de fome. Com essa proposta, 

Orellana se encarrega de prosseguir rio abaixo em busca de comida e deixa Pizarro livre 

para voltar com os seus homens. Pizarro atende prontamente os Concílios do capitão, 

que até ali tinham sido continuamente desconsiderados. É a prudência do capitão, e não 

a autoridade de Pizarro, que preserva a ordem.   

 Aqui não há providencialismo nenhum, Deus não interfere nem nas más 

escolhas de Gonzalo de Pizarro, nem na maneira como Orellana toma a frente no 

momento de crise.  Todavia, é somente após Orellana tomar a frente no comando que o 

nome de Deus aparecerá pela primeira vez após o prólogo:  

Tomou consigo o capitão Francisco Orellana a 57 homens, com os 
quais se meteu na embarcação que construíra [..] começando a descer 
o rio com a intenção de volver logo que encontrasse víveres. Mas tudo 
saiu ao contrário do que pensávamos, pois não descobrimos comida 
num decurso de duzentas léguas [..]padecendo por isso grandes 
necessidades [..] íamos caminhando, suplicando ao Nosso Senhor que 
houvesse por bem guiar-nos naquela jornada, de maneira que 
pudéssemos volver os nossos companheiros. (ibidem, p.18) 

 

 Até então, mesmo com todas as intempéries e problemas causados pela 

ingerência do governador, em nenhum momento a relação falara de qualquer pedido dos 

homens aos Céus.  Devemos notar também que sob o comando de Orellana a atitude 

dos homens com relação à fome não é mesma que tiveram sob o comando de Pizarro: 

eles não ensaiam um motim, apenas suplicam ao Senhor.  Assim, segundo a relação, é a 

legitimidade e prudência de Orellana que dão condições para o pedido.  
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 Como observamos, até esse instante Carvajal não lê os acontecimentos como 

desígnios de Deus, apesar do prólogo ter enunciado esse pressuposto. O que aparece, 

pelo contrário, é a diferença entre duas formas de proceder no comando.  Essas duas 

formas não são avaliadas tendo como critério um suposto juízo de Deus orquestrando o 

êxito ou fracasso da expedição, pois, é o resultado da ação dos homens, ou melhor, o 

seu destino que determina a anuência da legitimidade natural junto àquele que comanda. 

Existe, portanto, uma lei natural dos eventos que pode inclusive ser oposta aos 

fundamentos positivos do poder, tal lei, no entanto, não se traduz como ação 

providencialista de Deus, principalmente quando o religioso encarregado de lê-las não 

pode desautorizar o poder secular.  

 Tudo isso muda com a súplica dos comandados de Orellana. A partir dali, Deus 

será chamado a participar de maneira manifesta no evento.  Como veremos a pouco, o 

modo dessa manifestação também não será providencialista.  Tanto é assim que depois 

dessa súplica, as coisas pioram ainda mais para os expedicionários. Eles se afastam cada 

vez mais do lugar de onde vieram: “como o rio corria muito, viajávamos a vinte e vinte 

cinco léguas [..] viajamos três dias sem nenhum povoado” ( CARVAJAL, 1941, p.19). 

O que causa ainda mais consternação: “confabulavam o capitão e os companheiros 

sobre as dificuldades em que nos achávamos, e a volta, e a falta de comida, porque, 

pensávamos em regressar logo, não medimos o comer” (idem).  É nesse momento que a 

avaliação prudente do capitão a respeito de que decisão tomar converge com um pedido 

feito ao Frei:  

Seguindo o parecer do capitão disse eu uma missa, como se diz no 
mar, encomendando ao Nosso Senhor Nossas pessoas e vidas, 
suplicando-lhe eu, embora indigno, que nos tirasse de tão manifesto 
trabalho e perdição que claramente se esboçava pois ainda que 
quiséssemos volver águas acima já não era possível pela força da 
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correnteza e tentar ir por terra era igualmente irrealizável ( ibidem, 
p.19) 

  

 Aquilo que o Frei apresenta a Deus é a avaliação que o capitão faz das condições 

da jornada.  Poderíamos nos perguntar se o Todo poderoso já não sabia de tais 

condições, uma vez que, como atesta o cristianismo, Ele é onisciente? Sendo assim, esse 

detalhamento não seria completamente supérfluo? Mas, e se o que Carvajal estivesse 

demonstrando fosse o modo como os expedicionários estavam sendo guiados por um 

homem ciente e cioso da ocasião perfeita para intervenção divina?  

 Voltemos a lembrar, segundo Carvajal, Pizarro, em nenhum momento, apelara 

para Deus, nem mesmo naquele que parecia insustentável, quando a expedição estivera 

à beira do esfacelamento.  Essa questão se torna ainda mais emblemática quando após 

missa, seguindo as diretrizes do Orellana:  

[..] resolveu-se que escolhêssemos de dois males aquele que ao 
capitão e  a todos nós parecia o menor, e foi por ir adiante, seguindo o 
rio: ou morrer ou ver o que nele havia, confiado em Nosso Senhor que 
se serviria por bem conversar as nossas vidas até ver o nosso remédio 
( ibidem, p. 19) 

 

 Trata-se de uma escolha a ser feita cujo resultado põe em rico a vida dos 

expedicionários.  Contudo, Orellana, ao contrário de Pinzon, avalia de forma prudente o 

mal menor.  Dessa forma, a missa rezada em proveito dos expedicionários é um auxílio 

numa escolha bem fundamentada.  Escolhe-se lançar-se ao rio, já que lutar contra ele 

seria impossível e é pela subordinação ao mal menor que a expedição de Orellana se 

autonomiza em relação à de Pizarro: aqui, a viagem em busca de comida torna-se uma 

jornada de descobrimento. Pouco depois disso, como assinala o cronista, Deus se 
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manifesta e em sequência Orellana intervém pela primeira vez para animar os seus 

comandados: 

Nosso senhor era servido que continuássemos nossa viagem, nenhum 
morreu. Com semelhante fadiga iam alguns companheiros mui 
desmaiados, aos quais o capitão animava, dizendo-lhes que se 
esforçassem e tivessem confiança no Nosso Senhor, que Ele que nos 
havia lançado por aquele rio, teria por bem nos levar-nos a porto e 
salvamento ( ibidem, p. 20) 

 

 A partir desse momento toda prudência de Orellana se traduz em uma relação 

direta entre escolhas fundamentadas e uma resposta correspondente do Criador.  Tais 

respostas, por sua vez, investem o capitão de legitimidade entre os homens para usar o 

nome de Deus para liderá-los de acordo com escolhas convenientes. Assim, na 

economia do texto do Frei, Deus aparece para atestar a adequação conveniente entre 

legitimidade e autoridade.  

 A cisão entre o ser e a práxis daquele que comanda, que, como assevera o relato, 

não ocorre em Orellana, não diz respeito à subordinação direta do poder secular ao 

poder religioso, pois, como já observamos anteriormente, Carvajal não deslegitima 

Gonzalo de Pizarro, apesar de não condenar os comandados insatisfeitos com as suas 

decisões. No entanto, se o ser da autoridade não pode ser contestado, nem mesmo 

usando o nome de Deus (afinal, o Criador não foi sequer mencionado para desabonar as 

ações de Pizarro) a práxis do comando, na medida em que se traduz em termos de 

conveniência e inconveniência das decisões pautadas ou não por uma razão prudente, é 

o foco no qual a figura de Deus é importante:  o Criador aparece como sentido adequado 

dos eventos que legitima retrospectivamente as decisões tomadas pelo capitão.  
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 Assim, por uma inversão singular, Deus se torna o fundamento da legitimidade 

de escolhas que só se mostrarão adequadas a posteriori.  Eis o paradoxo: antes da 

escolha estaria Deus, fundamentando o comando legítimo, mas ele só se manifestaria 

após tais escolhas se mostrarem eficientes, ou melhor, ele só se manifestaria na 

eficiência de tais escolhas.  Não devemos pensar eficiência aqui como capacidade de 

comando e sim como relação necessária entre o destino das escolhas e sua adequação a 

um resultado legítimo.   

 A essa distinção, ainda deve se acrescentar mais um elemento: a palavra.   

Quando Orellana assume o posto de comandante autônomo, a sua palavra torna-se um 

mecanismo de condução dos homens (e da própria realidade) ao êxito garantido por 

Deus.  Essa condução toma ares tão proféticos que, sem a palavra, do capitão até mesmo 

os indícios de êxito na conquista são desautorizados como meras ilusões. Assim, 

quando após quilômetros descendo rio abaixo, os expedicionários ouvirem o som de 

batuques indígenas, que indicariam que eles estavam próximos de área habitada, essa 

impressão será logo descartada como fruto da imaginação:  

No dia do ano bom de quarenta e dois pareceu a alguns dos nossos 
companheiros que tinham ouvido tambores de índios, uns afirmavam, 
outros diziam que não. Alegraram-se, contudo, com isto e caminharam 
com diligência muito maior que acostumada, e como ao certo não se 
avistasse nenhum povoado nem naquele dia nem no seguinte, viu-se 
ser tudo imaginação (ibidem, p. 20) 

 

Como se verá, pouco depois desse episodio, nas sequências imediatamente 

seguintes, tais indícios se mostrarão verdadeiros. Mas, antes que eles assim se mostrem, 

o capitão irá proferir palavras de apaziguamento do desespero e cansaço dos homens.  

Nas palavras de Orellana Deus aparecerá como afiançador do bom destino da 

expedição:  
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Tantos os enfermos como os sãos desmaiavam tão amiúdo que já lhes 
parecia que não podiam escapar. Mas, o capitão os sutinha com as 
palavras que lhes dizia: que Nosso Deus é pai de misericórdia e toda a 
consolação, que repara e socorre a quem o chama no tempo da maior 
necessidade (ibidem, p. 21) 

 

 As palavras de Orellana deveriam sustentar os desmaio e o desânimo. Para tanto, 

elas não poderiam cair no vazio, pois isso poria em questão a própria legitimidade do 

comandante, uma vez que a de Deus jamais seria posta.  Dessa forma, a palavra de 

Orellana, dita em nome Deus, transforma-se em fato: 

De fato, na noite de segunda feira, oito de Janeiro, se ouviram mui 
claramente tambores, muito longe, do lugar onde estávamos. Foi o 
capitão que os ouviu primeiro e o disse aos companheiros e todos o 
escutaram e, certificados, tanta foi a alegria que todos sentiram que 
lançaram ao esquecimento todo o trabalho passado, porque estávamos 
em terra povoado e já não podíamos morrer de fome. (ibidem, p. 21) 

 

 Fora capitão o primeiro a escutar o batuque dos índios e ,não, os comandados 

como na primeira vez. Dessa forma, a relação assinalava que, nesse caso, os batuques 

eram uma prova de fato de que eles estavam próximos de área povoada e não uma 

ilusão como fora anteriormente.  A diferença entre um caso e outro não estava na 

capacidade do capitão de averiguar o que era e o que não era ilusão, mas no acordo 

entre as suas palavras e os fatos correspondentes.  Esse acordo lançava-se de modo 

promissório, não tendo maior garantia do que a própria palavra dirigida a Deus.  O 

Criador, por sua vez, recolheria a palavra dada, sustentando-a. Mas a palavra também 

apreendia o seu próprio sentido como adequação entre linguagem e promessa. Tal 

adequação, no entanto, só se manifestaria na figura de Orellana. Isso significava dizer 

que a palavra do capitão valia mais do que qualquer constatação externa vinda da boca 

de outros homens.  
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 Aqui podemos verificar que se houvesse providencialismo (o que é bem 

discutível) ele não diz respeito a um plano de Deus que Orellana estaria cumprindo, 

uma vez que tal plano não pré-existe aos acontecimentos, ou melhor, não é lido assim 

pelo Frei Beneditino. Para Carvajal, Deus não mostra seus planos através dos 

acontecimentos, como se eles fossem uma promessa cumprida. Ao contrário disso, é a 

promessa que se lança nas palavras de Orellana e é recolhida nos acontecimentos 

legitimando-o:  trata-se da relação necessária entre um homem e a legitimidade do seu 

feito e não de um plano geral que tal homem estaria realizando.  

   Segundo a relação, somente as palavras de Orellana, dirigidas aos homens, em 

nome de Deus, poderiam inscrever a jornada no seu próprio destino, no entanto, o 

sentido de tal destino só se mostraria de forma parcial para legitimar, em momentos 

precisos, as decisões daquele que as proferiu.  Ao menos até aqui, tal destino não 

englobava os cristãos como um todo, a Coroa espanhola, ou os planos de Deus para as 

novas terras.  Nem súditos, nem Rei, nem território aparecem para antecipar a distância 

entre uma expedição fracassada e o descobrimento do grande rio como um plano de 

Deus.  Tal feito, no entanto, já aparecia no prólogo como algo que Deus deu a ver.   

  A grande mudança nesse quadro ocorrerá com o surgimento dos indígenas. Os 

índios surgem como intervenção de Deus após um período de fome.  Tal intervenção, 

contudo, se traduzia no direito de saqueá-los para conseguir comida, como se Deus os 

houvesse colocado como ovelhas para o abate.  O capitão prontamente toma a atitude 

mais acertada para o ataque legítimo:  

Mal raiou a madrugada, mandou o capitão que se estivessem 
prontos os arcabuzes, bestas e a pólvora a que todos se 
armassem [..] Providenciava o capitão por si e por todos;  e 
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assim de manhã, tudo muito bem armado, começamos a 
caminhar em demanda da povoação. (ibidem, p.21) 

 

 O capitão convoca a ordem para o ataque, como não se trata de uma guerra, mas 

de um assalto à comida dos indígenas, em nenhum momento o capitão pede ajuda de 

Deus para o êxito da investida, não se trata de uma guerra justa contra o infiel, mas de 

saque deliberado motivado pela fome. Ora, é justamente esse ataque que não se fará 

necessário, pois, ao chegarem à aldeia, os expedicionários perceberam que:  

Os índios fugiram deixando toda comida que havia o que não foi 
pouco, o que não foi pouco reparo e amparo para nós. Antes que os 
companheiros comessem, embora tivesse muita necessidade, mandou 
o capitão que percorressem toda a aldeia para evitar que estando 
recolhendo a comida e descansando não caíssem sobre nós os índios e 
nos fizessem dano. E assim se cumpriu (ibidem, p.21) 

 

 Os índios não eram como a força da natureza contra a qual se podia apelar a 

Deus. Os arcabuzes deveriam se manter em estado de prontidão contra uma provável 

emboscada, tal como aquela que os espanhóis pensavam em executar caso os índios não 

tivessem fugido.   

 Contra os índios Deus não é acionado, somente a astúcia de Orellana é 

responsável pela manutenção da vida dos seus comandados. Mesmo quando a fuga dos 

índios é lida como reparo e amparo para os expedicionários, isso não acontece como 

dádiva do Salvador.  A tomada da comida é, portanto, um puro gesto de força e 

estratégia. É notório que Deus não esteja manifestadamente ao lado do capitão nessas 

decisões, ou, que ele não prometa salvaguardar os homens em nome Deus. Essa 

omissão do nome de Deus, no entanto, em muito difere daquela ocorrida sob o comando 

de Pizarro.  Aqui, Orellana mostra a prudência como gesto fundamental do seu 
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comando, sem tal gesto ser amparado por uma resposta divina.   A questão de certa 

maneira é simples: Deus não responde pelos índios, não se responsabiliza por seus atos. 

 Nesse momento, a jornada muda o foco de seu interesse: não mais a promessa de 

um comandante prudente amparado por Deus, mas o confronto, com maior ou menor 

hostilidade contra essas figuras insondáveis que devem ser levadas a reconhecer, pela 

força ou pela persuasão, o seu próprio lugar na dinâmica da conquista.  Mas será 

Orellana a conduzir com a força e com a palavra os índios a tão reconhecimento. Será 

esse reconhecimento, por sua vez, que irá ratificar a posse, que antes de seu 

aparecimento sequer tinha sido mencionada. 

 Nesse primeiro encontro, diferente do esperado, não foram os arcabuzes a pautar 

a relação entre os expedicionários e os índios.   Dessa forma, quando os índios voltaram 

à aldeia:  

Avistando-os, o capitão pôs-se na barranca do rio e na sua língua, pois 
um pouco os entendia, começou a falar com eles e a dizer que não 
tivesse temor e que se chegassem que lhes ia falar. E assim que 
chegaram os capitão os animou, lhes tirou o medo e lhes deu o que 
tinha, dizendo-lhes que fossem chamar o chefe, que lhe queria falar. 
Tomaram os índios o que lhes foi dado e logo foram dar o recado ao 
seu senhor, que veio logo mui luzido aonde estava o capitão[..] 
mostrando o cacique sentir grande contentamento pela boa recepção 
que lhes fazia. ( ibidem, p. 23) 

 

O capitão tranquiliza os índios, tal como fizera antes com seus subordinados 

diante de males naturais, mas sem o recurso a Deus. Essa aproximação é um trabalho de  

persuasão cujo foco é o principio de ordem e hierarquia que faz com que os índios 

entendam que devem chamar o seu chefe. A língua em que fala Orellana não é sequer 

mencionada, mas a adesão dos índios demonstra que o capitão sabe como lhes indicar o 
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principio de ação que os deveria guiar. Orellana comporta-se como um chefe diante dos 

índios, o que é reconhecido por eles de pronto, como atestado da sua autoridade.  As 

palavras de Orellana que prometiam a adesão de Deus e a comprovavam agora 

produzem a adesão dos índios.  

 Essa adesão compromete o líder indígena em um pacto de mútuo 

reconhecimento quanto à legitimidade da liderança. Segundo a relação, tanto o Cacique 

reconhece Orellana como comandante quanto Orellana demonstra o próprio prestígio 

enquanto líder através desse reconhecimento.   Assim, começa a troca de mesuras e 

favores entre eles: 

Logo o capitão mandou que lhes desse de vestir e outras coisas,com as 
quais ele muito se alegrou, e depois ficou tão contente que disse ao 
Capitão que visse de que tinha necessidade, que ele lhe daria, ao que o 
mesmo respondeu que apenas mandasse lhe prover de comida que de 
nada mais precisava (ibidem, p. 23) 

 

 Esse reconhecimento mútuo irá não apenas garantir comida aos expedicionários 

como irá representar um momento de inflexão no sentido da própria empreitada. 

Alimentados e minimante seguros, os expedicionários não estavam mais a mercê de 

contingências primárias.  Assim, ao pedido de comida, como necessidade imediata, 

acrescenta-se outra recomendação ao Cacique:  

Muito agradeceu o capitão ao Cacique e lhe disse que fosse com Deus 
e que chamasse a todos os senhores daquelas terras, que eram 13, 
porque queria falar a todos juntos o motivo da sua vinda. Ao que o 
Cacique atendeu com prontidão (ibidem, p. 23) 

 

 Aqui, o nome de Deus volta a aparecer, dessa vez não como auxílio nas escolhas 

do capitão, mas como benção rogada ao Cacique que se tornara o emissário de Orellana 

para os senhores daquelas terras.  Pela primeira vez falasse de um motivo para a 
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jornada. Tal motivo será apresentado diante daqueles que supostamente dominam a 

região.  

 Há de se supor que não se trata de informá-los a respeito de uma expedição em 

busca de comida? Assim sendo, é diante do reconhecimento da autoridade por parte 

daqueles que habitam o rio recém-navegado que o motivo da expedição torna-se a 

conquista desses novos territórios.  A mensagem a ser transmitida aos 13 senhores é a 

da inclusão dessas terras nas possessões Espanholas:  

No dia seguinte, à hora de vésperas, veio o Cacique trazendo consigo 
três ou quatro senhores, que os outros não puderam vir que estavam 
longe, e que no outro dia viriam. Recebeu-os o capitão como ao 
primeiro e lhes falou longamente da parte de Sua Majestade, e em seu 
Nome tomou posse da terra; e assim o repetiu com os outros que 
vieram depois a essa província, que, como disse eram treze ( ibidem 
p.23) 

 

  Os índios aparecem aqui como espectadores de um pacto de sujeição ao Rei da 

Espanha, cujo sentido eles atestam.  A anuência dos índios se traduz em posse da terra. 

A legitimidade daquele que executa tal posse fica provada pelo modo como os índios 

supostamente aceitam tal apropriação sem qualquer contestação. É pelo discurso que 

Orellana volta a mostrar a concordância entre as suas palavras e fatos, mas dessa vez 

não é Deus a mostrar tal adequação, mas os índios.  

 A posse não é feita em nome de Deus, mas de Sua Majestade, que pela primeira 

vez aparece no texto após o prólogo. O Criador supostamente está ausente como avalista 

da posse. No entanto, se Orellana manda que o Cacique “vá com Deus” avisar aos 

senhores, fica claro o reconhecimento por parte do capitão da alma indígena:  alma de 

súdito, que reconhece a realeza, uma vez que a sujeição ao Rei é feita após Orellana 

pedir para que Deus o guiasse até os demais senhores.  
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 O capitão não precisará mais recorrer aos êxitos da jornada para adequar suas 

decisões à legitimidade divina, não há mais a necessidade urgente de comida, o que 

volta a estabelecer Orellana como agente da Coroa para expansão das suas possessões.  

  Assim, se Orellana age em nome da Sua Majestade, o gesto de posse é resultado 

da prudência nas suas palavras. Prudência essa, que um momento anterior, representava 

a própria distância entre a promessa de salvação dos expedicionários e a legitimidade 

daquele que buscava amparo em Deus para suas escolhas.  

 É pela palavra que o Capitão toma posse da região, mas não qualquer palavra, e 

sim por aquelas que estavam carregadas com o destino da expedição até ali: as que 

foram socorridas por Deus sempre que foram proferidas e que não deixaram os 

comandados esmorecerem ou se amotinarem contra o seu líder. É essa palavra que a 

relação legitima, fazendo afetar os corpos dos índios, e, através deles, o corpo da terra.  

 Orellana é o fiel dessa palavra. É o homem a quem Deus deu o rio a ser 

descoberto, no entanto, o desígnio do Criador em momento algum é colocado como 

sentido geral da conquista. Carvajal evita assimilar os atos de Orellana à condução de 

Deus a um sentido prévio já articulado pelo todo poderoso antes mesmo da ação 

concreta do descobridor.  A ação concreta contínua aberta, com sentido vazio, mas é 

esse sentido vazio que as palavras de Orellana asseguram como direito de posse. Para 

tanto, é a consideração dos índios como figuras vazias nas quais tais palavras são 

inoculadas que garante a Orellana a legitimidade da sua operação.  

 A partir daqui, a posse que ainda não chegara ao Rei, já estava contida nas 

palavras da relação. A decisão real seria o último elemento desse dispositivo que 
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preencheria o vazio com a posse.  Mas é própria existência desse vazio que marca o 

nome de Deus como elo sacramental entre o descobridor, a jornada e alma indígena.   

 

3.2 Do destino dos homens ao destino das palavras: Francisco Orellana e o rio das 

Amazonas. 

 

 Após a conversa com os 13 chefes, o sentido da viagem entra um momento 

crítico. Segundo Carvajal, a suposta legitimidade do descobrimento já fora reconhecida 

pelos índios, mas ainda não chegara ao Rei da Espanha.   A partir dali, a expedição 

carregaria consigo uma conquista que, conforme o Frei, já existiria para os novos 

súditos indígenas, mas não para Sua Majestade.  Dessa forma, o grande problema para 

os expedicionários daqui para frente será chegar até o mar.  

A primeira medida tomada nesse sentido fora a construção de outro meio de 

navegação que viabilizasse e tal intento:  

[..] vendo o capitão que era necessário providenciar para o futuro, 
mandou chamar todos os seus companheiros e lhes tornou a dizer que 
bem viam que com o barco e canoas que levávamos, se Deus fosse 
servido guiar-nos até o Mar, neles podíamos sair com segurança. Era, 
portanto, preciso procurar com diligência fazer outro bergantim, que 
fosse de maior porte, para que pudéssemos navegar [..] ( CARVAJAL, 
1941,  p. 24) 

 

  Os índios auxiliam na construção da nova embarcação, como assinala Carvajal 

“Durante esse tempo não deixavam os índios de acudir, trazer comida farta e com tanta 

ordem como se toda a sua vida tivessem servido” (ibidem, p.24).  Aqui temos, segundo 

o Frei, os três elementos da conquista agindo em comum acordo: o capitão tomando a 
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iniciativa de construir o bergantim, Deus assegurando que essa iniciativa os irá levá-los 

ao mar e os índios servindo de forma “natural” à empreitada.  

    Por conta da construção do bergantim, os expedicionários permanecem nessa 

aldeia mais do que esperavam:  

Demoramo-nos nessa aldeia mais do que deveríamos, comendo o que 
tínhamos, donde resultou que daí em diante passamos grandes 
necessidades, e isto para ver se por alguma via ou de qualquer maneira 
tínhamos noticias do real.  Como tal não sucedesse, resolveu o capitão 
dar mil castelhanos a seis companheiros se quisesse reunir e dar 
notícias ao Governador Gonzalo de Pizarro.  (ibidem, p.25) 

 

 Apesar desse pedido, somente três homens se prontificaram a voltar, pois todos 

os outros “temiam a morte que lhes parecia certa, pelo que haviam de demorar até 

chegar onde haviam deixado o Governador” (CARVAJAL, 1941, p. 26).  É o primeiro 

gesto de Orellana a respeito da expedição de Pizarro que ficara para trás. Assim, após 

ratificar a descoberta pelo reconhecimento dos índios, o capitão busca saber “notícias do 

real” mantendo-se um tempo maior na aldeia.  Nenhum emissário de Pizarro aparece, o 

que obriga o capitão a enviar homens na direção contrária à correnteza, caminho que ele 

próprio já havia descartado.  Mais uma vez, Orellana mostra sua subordinação à 

hierarquia e à necessidade de que seu feito seja reconhecido por uma autoridade maior 

que a sua.   Todavia, como era natural, o capitão continuou a empreitada sem esperar 

pela resposta do Governador.  

  Na ausência do reconhecimento da descoberta por parte de Pizarro, aquele se 

manifestará, diversas vezes, por índios e lideres indígenas no decorrer da viagem.  A 

começar pela vinda do Cacique Irimara que os chama para ir até a sua terra. Como nos 

fala o Frei, “Por ser ele um índio e senhor de muita razão e ter vindo ver o Capitão, quis 
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este ir até sua terra” (ibidem, p.26). O Frei não especifica se Orellana foi ou não a terra 

de Irimara, mas o modo como o Cacique é apresentado, como senhor de muita razão, 

revela, segundo Carvajal, que para ele Orellana é um líder legítimo. Isso significava 

dizer que a razão era um modo de reconhecimento da legitimidade ou ilegitimidade da 

conquista. Tal razão se encarna no líder indígena para que através dele se evidenciasse o 

reconhecimento universal da lógica de domínio que Orellana representava.  

 Pouco depois disso, os expedicionários voltarão a encontrar uma aldeia 

indígena. As recomendações de Orellana não serão as mesmas dadas no primeiro 

encontro com os índios:  

No outro dia, às dez horas, chegamos a umas povoações, nas quais 
estavam os índios em casa. E para não alvorotá-los, não quis o capitão 
que chegássemos até lá, mandando a um companheiro, que fosse com 
os outros vinte, até onde estavam os índios e que não saltassem em 
suas casas e nem subissem em terra, mas que com muito amor lhe 
dissessem a grande penúria em que íamos e que nos dessem de comer 
e que viessem falar ao capitão (CARVAJAL, 1941, p. 27) 

 

 Ao contrário do primeiro encontro em que os arcubuzes e o assalto sorrateiro à 

comida dos índios deram à tônica, nesse o “amor” será acionado como forma de 

mediação.  Os índios não serão mais interpretados como empecilhos entre os 

expedicionários e a comida.   Após o pedido 20“os índios estiveram quietos e muito se 

alegraram em ver nossos companheiros, dando-lhes muita comida de tartaruga e 

Papagaio em abundancia” (ibidem, p.27).  No texto de Carvajal, a tomada de posse das 

terras diante dos senhores locais determinava que a partir dali os indígenas fossem 

tratados como súditos em potencial.  A razão, o amor, a palavra e todos os demais 

                                                        
20  Carvajal não diz em que língua o capitão e os índios conversavam.  Importar notar, porém, que na 
economia do texto o suposto domínio da língua indígena legitima Orellana como um homem prudente 
capaz de dispor da palavra para conquistar os índios. 
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substantivos usados para assegurar aos índios o direito de responder às solicitações do 

capitão sem o uso da força. Retomam o tema da Graça Inata, isto é, da soberania como 

adequação entre a lei natural ( inscrita nos índios) e a lei positiva ( reconhecida por eles 

como justa), tal como formularia o Concílio. 

Por conta da afabilidade dos índios, os expedicionários passam uma noite em 

sua aldeia, mas logo no dia seguinte a expedição prossegue “Um dia mais tarde saímos 

desta aldeia e caminhamos pelo nosso rio a vista de boas povoações” (CARVAJAL, 

1541, p.28).  Observemos o modo como o Frei denomina a geografia avistada com o 

pronome possessivo “nosso”. Não há nessa denominação uma especificação quanto à 

referência que tal pronome estaria indicando, tal designativo poderia tratar dos 

expedicionários, dos espanhóis ou dos cristãos.  Importa salientar, ainda, que após essa 

designação, outro séquito de índios aparece para interpelar o capitão:  

E indo assim, um domingo de manhã, numa divisão que o rio fazia, 
bifurcando-se, subiram uns índios a ver-nos, em quatro ou cinco 
canoas carregadas de muita comida. Chegaram perto de onde estava o 
capitão e pediram licença para aproximar-se porque lhe queriam falar. 
E quando se aproximaram lhe disseram que eram príncipes e vassalos 
de Apária, e vinham a seu mando trazer-nos de comer [..]( 
CARVAJAL, 1941, p. 27) 

 

 Apária é o nome de um dos treze senhores com quem Orellana havia 

conversado.   Assim sendo, é somente depois do uso do pronome possessivo “nosso”, 

que, pela primeira vez, a fala anterior do Capitão diante dos Caciques mostra a sua 

eficácia.  O chefe designado como Apária não só se sujeitara à autoridade do capitão 

como também incluíra seus subordinados em tal sujeição.  No entanto, como veremos 

adiante, não se tratava do mesmo senhor, o primeiro Cacique com quem Orellana falara 
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seria Apária, o menor, enquanto o segundo seria Apária, o maior.  Como assevera 

Auxiliomar ULGARTE: 

 O nome Apária aparece duas vezes no relato do Frei Gaspar de 
Carvajal. Em cada uma delas referindo-se a um chefe diferente, como 
se constata das anotações do diários do Frei reunidos pelo historiador 
espanhol Toribio de Medina (ULGARTE, 2009, p. 52) 

 

 Apária, o maior, a quem os índios apontavam como um grande senhor da região 

convida Orellana, através de seus subordinados, para visitar sua terra.  Ao se aproximar, 

o capitão percebe o forte contingente armado de que dispunha Apária.  

Caminhando para lá, tornou a perguntar o capitão de quem eram 
aquelas povoações e responderam os índios que ali estava o seu 
senhor e começaram a remar para o povoado, a dar notícia da nossa 
chegada e não tardou muito em que víssemos de lá saírem muitos 
índios, embarcando nas canoas parecendo homens de guerra que nos 
quisessem atacar. (CARVAJAL, 1941, p.29) 

  

 A reação de Orellana diante de uma possível hostilidade dos índios não é outra 

senão aquela que marcara o primeiro encontro entre expedicionários e os indígenas:  

Mandou o capitão e aos seus companheiros que estivessem com as 
armas aparelhadas, observando o que os índios faziam, porque, se nos 
atacassem, não nos pudessem causar dano. E com muita ordem, 
remando com todas as forças, abicamos para terra, e os índios 
pareceram desviar-se. (ibidem, p.29) 

 

 Contra a força de Apária, Orellana não faz uso da palavra, mas da estratégia de 

guerra. O capitão sabia que não poderia enfrentar os índios estando no rio e vai a terra 

para enfrentá-los em caso de ataque.  Contudo, é o suposto entendimento da língua 

nativa que evita o conflito “O entender o capitão a sua língua foi, depois de Deus, o que 

nos ajudou a não ficar no rio” (ibidem, p.29). A paz com os índios é acertada em terra 

porque o capitão supostamente conhecia a língua em que eles falavam.   Dessa forma, se 
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a palavra é capaz de eliminar as contendas, os arcabuzes nunca deixam de ser 

considerados como primeira alternativa. Principalmente quando eles definem a 

legitimidade do poder de outro líder, pois, caso eles fossem acionados isso seria prova 

inconteste do não reconhecimento por parte de Apária da domínio espanhol.  É 

importante notarmos como a atitude dos índios nunca é pensada como resistência contra 

Sua Majestade ou o poder de Deus, mas sim como reconhecimento ou não da 

legitimidade daquele que lidera a expedição. 

 Esse quadro muda logo em seguida, pois a sentença imediatamente posterior a 

esse episódio enuncia, pela primeira vez após o prólogo, a palavra “descobrimento” 

associada a um plano de Deus:  

Mas era nosso senhor Servido que se fizesse tão grande descobrimento 
e que o mesmo viesse ao conhecimento da Cesárea Majestade. Por 
outra via e nem força ou poderio humano seria possível esse 
descobrimento que com tanta dificuldade se realizava, sem nele por 
Deus a sua mão e sem ter se passado muitos séculos e anos. (ibidem, 
p. 29) 

 

 Até aqui, com a exceção do que foi dito no prólogo, a expedição não fora tratada 

como um plano de Deus para descobrir o grande rio. A mudança nesse tratamento vem 

acompanhada de um destinatário para tal plano: Cesárea Majestade. Segundo a relação, 

Deus os havia mantido vivos até ali não somente para que realizassem o descobrimento, 

mas que tal descobrimento chegasse até o Rei.  Dessa forma, o descobrimento ganha 

uma dupla face: por um lado, era um descobrimento legítimo porque o Todo Poderoso o 

amparava e, por outro, ele só poderia ser assim declarado pela destinação (e 

destinatário) que Deus havia dado. 
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 Ora, até aqui tal destinação ainda não havia se cumprido, mas, segundo Carvajal, 

Deus a considerava assim, por isso a amparava. A escolha de Carvajal, em falar apenas 

nesse trecho de um plano de descobrimento traçado por Deus, é sintomática da mudança 

no estatuto da expedição: deste instante em seguinte, a expedição carregará a própria 

fiabilidade de Deus.   Assim, se o descobrimento deve ser levado ao Rei não é mais 

como uma promessa que deveria ser cumprida, mas como promessa já realizada cujo 

cumprimento será apenas reconhecido quando Sua Majestade puser às mãos na relação 

do Frei Beneditino.  Segundo Carvajal, o descobrimento é a fiabilidade de Deus que 

deve ser levada ao Rei.  

 Em seguida, Orellana é levado até Apária. Diante do Cacique, o capitão volta a 

afirmar seu discurso de homem a serviço de Deus e do Rei da Espanha.  

Vendo o capitão o bom comedimento do senhor, fez-lhe um discurso 
dando-lhe a entender como éramos cristãos e adorávamos um só Deus, 
que era criador de todas as coisas e que não éramos como eles que 
andavam errados, adorando pedras e ídolos feitos. [..] disse como 
éramos criados e vassalos do Imperador dos cristãos, grande Rei da 
Espanha, D. Carlos, nosso senhor de quem era o império de todas as 
índias e outros muito senhorios e Reinos que há pelo mundo e que por 
ordem sua íamos aquelas terras, devendo dar conta do que aí tínhamos 
visto. (ibidem, p.30) 

 

  A primeira comparação entre a religião indígena e a cristã surge nesse discurso 

do capitão. O que se compara é o fato dos cristãos adorarem um único Deus criador de 

todas as coisas, enquanto os índios adoravam “errado”.  Dessa forma, a religião 

indígena é apresentada como erro e não como inimiga do cristianismo.  “Erro”, 

portanto, que poderia ser “corrigido”, mas nem por isso deixa de ser usado para mostrar 

a superioridade dos Europeus sobre os indígenas.   



 
 

99 
 

    Depois dessa comparação, quando Carlos V é apresentado, a designação dada 

ele é a de Imperador dos cristãos. O Rei, portanto, é identificado como senhor daqueles 

que não erram em sua adoração.  Do que se conclui que adorar a Deus é ser súdito do 

Rei da Espanha. Ainda que a própria cristandade não se confunda com as possessões 

espanholas. No entanto, o que se apresenta aqui é a possibilidade de conversão como 

modo de corrigir a falsa adoração.  

   Os índios não reagem contra a fala de Orellana, mas o alertam que há quem o 

faça:  

Estavam os índios muito atentos ouvindo o que o capitão lhes dizia e 
lhe recomendaram que, se fossemos ver as amazonas, que chamam na 
sua língua de coniupuiara, que quer dizer grandes senhoras, que 
víssemos o que fazíamos porque éramos poucos e elas muitas, e que 
nos matariam. Que não passassem em sua terra, porque eles ali nos 
dariam tudo que tivéssemos mister. Disse-lhe o capitão que não podia 
fazer outra coisa senão passar de largo, para dar notícia a quem o 
enviava, era o seu Rei e senhor. ( ibidem, p.31) 

 

 O mito das Amazonas, retirado da mitologia grega é aqui reativado, mas não se 

trata de uma reapropriação da figura das mulheres guerreiras, cujo seio era extraído ( em 

grego amazonas significa sem seio) para que pudessem empunhar lanças enquanto 

cavalgavam. A cidade das mulheres guerreiras, imortalizadas pelo mito grego, ganha 

outra feição nessa passagem.  As amazonas aqui são o único poder organizado capaz de 

contestar o discurso da posse.   Diante delas, o fato notório de os homens de Orellana 

estarem em menor número que os índios torna-se um elemento a ser considerado.  As 

mulheres guerreiras não ouvirão impunemente a fala de Orellana, como alertam os 

índios. Somente elas irão se insurgir contra a palavra do Capitão.  Dessa forma, se até 

aqui não houve qualquer resistência a essa fala, as amazonas serão o elemento 

contrastante nessa jornada.  
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 As donzelas guerreiras, no entanto, mesmo sendo mencionadas aqui logo serão 

esquecidas. Mas o discurso de Orellana, por sua vez, não irá surtir o efeito imediato que 

esperava.  Os caciques não irão engolir a autoridade do imperador dos cristãos sem 

querer saber um pouco mais sobre a fonte de seu poder.  Nesse momento, Orellana, usa 

da própria mitologia indígena para convencê-los a se sujeitar:  

[..] aquele senhor principal perguntou quem era aquele Rei [..] 
Respondeu-lhe o Capitão, repetindo-lhe as suas palavras, e lhe disse 
mais que éramos filhos do Sol e que íamos aquele rio, como já 
contara. Disto muito se admiraram os índios e mostraram muita 
alegria, tendo-nos por santos ou pessoas celestiais, porque eles adoram 
e tem por seu Deus o Sol, que chamam de Chiste (ibidem, p.31) 

 

 Orellana aproveita-se de um mito indígena para assegurar a anuência dos 

Caciques.  A suposta adoração errada é convertida em favor dos expedicionários.  O 

capitão mostra mais uma vez astúcia para conduzir a viagem a bom termo. Não 

importando, nesse sentido, nem mesmo a ideia da verdade revelada como fonte da 

submissão dos índios.  Aos olhos de Carvajal, contudo, tal atitude não é julgada como 

heresia, mas como condução do mito dos índios ao seu verdadeiro sentido: o Sol ao qual 

os índios adoravam deveria ser entendido por eles como o Deus cristão.   O golpe final 

nesse gesto de apropriação dos índios e do seu mito fora a cruz que Orellana mandara 

erguer no mesmo lugar em que falara aos chefes, tomando posse da região.  

 Com o uso desse artifício, Orellana garantiu proteção e ajuda aos 

expedicionários. E mais uma vez, usando dessa proteção, o capitão ordenara que se 

fizesse um bergantim. O barco fora construído em 35 dias com a ajuda dos índios.  No 

intervalo entre o término da construção e o retorno ao rio, os expedicionários passaram 

a Quaresma, a Sexta feira da Paixão, e a páscoa sob os domínios de Apária.  Durante 
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esse período, Carvajal cumpriu seus deveres eclesiais, dizendo missas e fazendo 

sermões, sempre voltados aos expedicionários:  

 [..] lembrando-lhes que eram cristãos e que serviriam muito a 
Deus e ao Imperador em prosseguir na empresa e suportar com 
paciência todos os trabalhos presentes, até sair com esse tão 
novo descobrimento, além de ser isto o que tocava as suas 
vindas e honras ( ibidem, p. 34) 

  

 Na fala de Carvajal, os homens de Orellana devem sair ao mar levando o novo 

descobrimento com eles.  Assim, na fala do Frei, é como se o tão novo descobrimento 

independesse da chegada ou não daqueles homens até a saída do grande rio, uma vez 

que ele já havia se dado, mas por outro lado, somente saindo ao mar, junto com os 

homens, ele poderia ser anunciado como dádiva de Deus. Essa seria a missão a eles 

confiada pelo Criador: sair ao mar com aquilo que Deus deu a ver.   

 As palavras do Frei parecem corresponder ao modo como Orellana e seus 

comandados, segundo a relação, demonstram a sua dignidade:  

[..] posso testemunhar com verdade que, tanto o Capitão como todos 
os outros companheiros tinham tanta clemência e espírito de santidade 
de devoção em Jesus Cristo e sua sagrada fé, que bem mostrou nosso 
Senhor que era sua vontade socorrer-nos ( ibidem, p.34) 

 

 Carvajal testemunha o caráter e o espírito dos expedicionários antes de falar do 

socorro de Deus.  Dessa forma, ele subordina o auxílio divino a comprovar a justeza do 

caráter humano.  Deus abona aquilo que o Frei testemunha.  Assim, podemos dizer que 

se ao Frei foi dado a ver o tão novo descobrimento é na ação e no caráter desses homens 

que Carvajal vai validar aquilo que lhe foi dado a ver.  É essa prontidão de espírito que 

o Frei irá caucionar o descobrimento como verdade revelada por Deus. 
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   Cheios de tal espírito cristão, como nos conta Carvajal, os expedicionários 

partiriam da sede do governo de Apária. Em seu caminho encontraram diversos 

povoados e aldeias indígenas. Não atacaram nenhum deles em busca de comida, uma 

vez que levavam consigo guarnição suficiente.  No entanto, por detrás desta pacífica 

navegação pelo rio havia muito mais do que precaução momentânea com as suas vidas.  

Havia a visão estratégica de Orellana a respeito de uma conquista posterior: “Era intento 

e desejo do capitão que nenhum mal se fizesse os índios, para que se fosse possível, 

ficassem àquela terra e gente bárbara respeitosos, mas sem nenhum descontentamento”( 

ibidem, p. 35).  Orellana visava manter os índios em relação pacífica com os espanhóis 

para poder mais tarde colonizá-los. Essa estratégia será interpretada pelo Frei em termos 

teológico-políticos:  

Seria servido ao Deus nosso Senhor e o Rei nosso senhor para que 
mais por diante, quando prouvesse a Sua Majestade, com mais 
facilidade se estendesse a nossa sagrada república, a fé cristã e a 
bandeira de Castela, e a terra se encontrasse mais domesticada para 
pacificá-la a pô-la debaixo da obediência do seu real serviço, como 
conviesse, porque ao lado de ser isso obra de prudência e caridade, era 
preciso observar o tratamento para com os índios [..]  e que não se 
apelasse para o remédio das armas senão quando de todo obrigados 
pela nossa própria defesa ( idem, ibidem) 

 

 Assim, a ausência do uso das armas levava em conta um plano posterior de 

conquista. A sujeição dos índios que até então havia sido apresentada como obra da 

persuasão de Orellana passa agora a figurar como uma estratégia de longo prazo. As 

condições externas, porém, são pensadas a partir da conveniência para Deus e para 

Coroa que tal conquista se realizasse.  Tanto Deus quanto o Rei seriam os portadores 

das condições necessárias à conquista. Dessa forma, o domínio da terra teria uma forma 

prospectiva e outra retrospectiva. Na primeira, Orellana seria o foco da tomada de 

posse, pois, levaria consigo o descobrimento e a prudência como fontes da legitimidade 
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que Deus havia autenticado na empreitada.  Na segunda, o Rei deveria tomar a 

legitimidade de Orellana como conquista já realizada, cujo futuro cabia ao próprio 

Capitão desdobrar.  Se, como dissemos, para Carvajal o caráter prudente de Orellana 

cauciona o descobrimento, então seria esse mesmo caráter que o tornaria agente 

legitimo de uma possível conquista posterior.  Ora, tal caráter só se mostra em ato. Isso 

quer dizer que são os atos de Orellana que o fazem estar à frente tanto dos eventos 

narrados pela relação, quanto daqueles que ela prevê para o futuro.  

 Essa estratégia em longo prazo, porém, muda de figura após os homens de 

Orellana atravessarem a província de Machiparo.  Nessa província vive,  além do Chefe 

Machiparo, o Cacique Omágua. Como assevera Carvajal, “Os dois são amigos e se 

juntam para fazer Guerra a outros senhores” (ibidem, p.37).   Algumas léguas depois 

desse encontro, os expedicionários observam canoas surgindo no rio, cheias de índios 

prontos para guerra: “Logo ordenou o capitão que aparelhassem os arcabuzes e 

balhestas’(ibidem, p. 38). Ao contra- ataque dos espanhóis, os índios recuam.  

O capitão ordena que seus homens cheguem à terra e tomem a comida dos 

índios. Desenvolve-se então “[..]uma guerra feroz por água e por terra” (ibidem, p.40) 

em que as palavras “defensor” e “agressor” mudam de lado  “ os índios resistiram e, 

vendo a comida, lutaram contra os nossos” (ibidem, p.40).  No fim, os espanhóis 

vencem, com o auxilio de Deus, que, segundo Carvajal, não falta aos expedicionários na 

hora da luta. No entanto, o que decide verdadeiramente a batalha é a superioridade dos 

armamentos europeus.  Armados de arcabuzes, balhestas e blindados com armaduras de 

ferro, os espanhóis dominam os indígenas de forma inequívoca.  Na luta corpo a corpo, 

os espanhóis levam a melhor por conta das espadas que empunham contra a carne dos 

guerReiros indígenas. Ao final da batalha, a guerra contra “os índios hostis” (idem) 
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acaba por se transformar em sucessivos saques às aldeias, onde se obtém a comida e dos 

utensílios dos índios.  

A partir da província de Machiparo, os índios decidem quase sempre reagir de 

arma na mão contra os invasores europeus, que atacam sistematicamente a suas aldeias.  

O que é apresentado pelo cronista como uma epopeia heroica de homens tementes a 

Deus.  É, na verdade é uma sequência de assaltos e roubos.  

 A cena típica ao longo de toda a expedição a partir deste momento pode ser 

resumida nestes termos “Quando o capitão via que precisávamos de mantimento, 

mandava que saltássemos em terra, em alguma aldeia pequena, onde menos resistência 

tivesse para tomar comida” (ibidem, p. 50).   O assalto aos índios irá se repetir de 

maneira sistemática em todas as demais regiões por onde os expedicionários passarem.  

 O êxito nas armas, por sua vez, é sempre interpretado como obra de Deus.  A 

partir daqui Francisco Orellana aparecerá como um homem belicoso e estrategista, que 

segundo o cronista, é capaz de agir de forma acertada quando a questão for o saque às 

aldeias.    

O problema está no fato de que em nenhuma dessas batalhas há um poder 

organizado em luta contra os espanhóis. Os supostos ataques indígenas são sempre 

locais e contingentes, produto da luta por comida.  

Esse quadro mudará quando, após uma dúzia de batalhas, Orellana e seus 

comandados enfrentarem as temidas Amazonas na altura do rio Trombetas:  

Elas lutavam na frente dos índios como suas líderes e lutavam tão 
decididamente que os índios não ousavam nos dar as costas, pois 
aqueles que fugissem de nós, elas matavam a paulada [..] estas 
mulheres são muito brancas e altas e tem longos cabelos, enrolados na 
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cabeça, são musculosas e andam nuas, mantendo  coberta as suas 
vergonhas com couro; de arcos e flechas nas mãos lutam como Dez 
índios. (ibidem, p. 68) 

 

 As amazonas funcionam como contraponto ao poder régio representado por 

Orellana.  Elas obedecem a uma hierarquia de poder em muito semelhante àquela a qual 

os europeus obedeciam. No entanto, em suas ações, apesar da ordem, não há piedade ou 

clemência com os seus subordinados. Nesse sentido, as amazonas aparecem como 

representantes de um Reino ilegítimo pautado na força.  

 Elas são o ponto culminante da ação belicosa posta em cena por Orellana. O 

capitão (que abandonara a prudência que o legitimava em prol do confronto aberto e do 

saque) não podia legitimar seus ataques como uso da força contra os infiéis. Em 

nenhuma das batalhas que ocorrerem após a província de Machiparo, os índios foram 

considerados como força subversiva. Na verdade, a pretensa belicosidade dos índios, 

fora sempre interpretada como produto do seu não entendimento das razões da 

conquista, isto é, como um erro de comunicação, causado por algum defeito na 

compreensão dos indígenas.   

  As amazonas mudam esse quadro, elas se opõem como poder constituído, como 

inimigas da fé cristã.  21A luta contra elas sanciona o massacre anterior. Os índios que, 

segundo a relação, reagiram de forma hostil passam a ser considerados como súditos 

das Amazonas.  Elas pretensamente acionariam contra o poder real legítimo um poder 

ilegítimo, caucionado no uso da força. Assim, elas explicam retroativamente as batalhas 

anteriores como combate a um governo ilegítimo. Inverte-se então a posição dos 

                                                        
21  Biblicamente as mulheres são consideradas como portadoras do mal. Vide o mito da criação, 
no qual Eva é responsável pela perdição dos homens. 
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conquistadores, eles não seriam aquelas que colonizam, mas os que libertam os índios 

dessas senhoras que os subjugam.  

   Como é sabido, Orellana e seus homens fogem após a batalha. As amazonas 

continuam como senhoras daquelas terras. Pouco depois desse combate os homens 

alcançam a foz do rio Orellana.    O nome do rio, que mais tarde será conhecido como 

rio das Amazonas, marcará a posse. No entanto, suas verdadeiras donas, aquelas que 

aparecem no documento de Carvajal como portadores de um poder ilegítimo, irão 

nomeá-lo de maneira mais contundente do que os seus conquistadores.  

 O rio amazonas, ou melhor, o rio das Amazonas, por ser tão belicoso quanto 

elas, não se entregaria sem luta aos conquistadores.  A mitologia em torno das donzelas 

guerreiras impede que a conquista possa escamotear o seu aspecto de domínio e  

massacre.  

 É o uso da força pelas Amazonas que retira os índios da dinâmica urdida em 

torno do problema da lei. Se as Amazonas usam a força, em sua natureza não há nada 

parecido como uma Graça Inata, uma lei natural.  Elas mostram a lei positiva, tal como 

ela realmente é: imposição de poder. Elas seriam talvez a contraface daquilo que 

Orellana usava a seu favor: o reconhecimento por parte dos índios da sua legitimidade.  

As Amazonas, como uma espécie de negativo do poder real, mostram como a conquista 

depende da ordem jurídica que a legitima:  a única diferença entre aquilo que elas 

representam e o poder espanhol é a legitimidade que o cauciona22.  

                                                        
22  Trata-se também de uma questão de gênero (gender), já que as Amazonas são consideradas enquanto 
mulheres, e, pela sua “condição”, inferiores e más. A esse respeito transcrevo o que diz Lucia Helena( 
2006): “ Sublinho o fato de que a designação masculino e feminino não é sexual, nem um estado de 
natureza, mas algo tornado pela cultura uma relação social predicada pela oposição de sexos biológicos 
opostos” (HELENA, 2006, p. 39) 
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 Na fuga de Orellana, no governo não concluído, o nome das Amazonas ressoa 

como marco daquilo que não aconteceu. Se o rio não se chama rio Orellana, mas rio 

Amazonas, as donzelas guerreiras, que ainda hoje o nomeiam, estão lá, mostrando que a 

imposição do domínio pela força não pode fugir da luta contra os seus maiores 

fantasmas, pois, não há lei que apague o seu futuro 
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CONCLUSÃO 

 É difícil concluirmos uma dissertação cujo assunto principal é aquilo que não 

aconteceu em um evento histórico tão complexo como o descobrimento da Amazônia.  

Poderíamos lembrar, como forma de ilustrar essa dificuldade, o título que Euclides da 

Cunha deu a um ensaio seu dedicado à região Amazônia: terra sem História23. No título 

de Euclides os sintagmas “terra” e “História” relacionam-se de forma contrastiva. O 

articulista não nega a realidade geográfica reunida sob o nome “Amazônia”, mas a 

História dessa geografia. Ora, uma terra sem História é também um espaço onde a 

História é incapaz de se fixar: não há ruínas ou monumentos em torno da Amazônia 

marcando a passagem do tempo.  Para Euclides, assim como para os primeiros europeus 

a pisarem na Amazônia a floresta era uma página em branco. 

 Foi nessa página que Frei Gaspar de Carvajal e o capitão Francisco Orellana 

escreveram seus nomes.  O nome de Orellana foi levado ao Rei da Espanha para que ele 

o instituísse como governador geral da região. E nesse caso, foi a História que apagou o 

governo de Orellana e não a Amazônia. Em nossa leitura buscamos as marcas deixadas 

nessa folha em branco por aquilo que não aconteceu, mas para encontrá-las uma dezena 

de folhas tiveram de ser escritas.  

 De certa forma, escrevemos contra a lei, ou seja, tendo a lei como fundo 

contrastante sobre o qual nossas palavras poderiam aparecer. Talvez toda a História da 

Amazônia posterior ao descobrimento só possa ser lida também contra a lei.  É contra 

lei que queremos ser lidos.  Ao lado do que não aconteceu, na superfície dessa folha em 

branco, onde o nome de Orellana nunca conseguiu se fixar. 

                                                        
23 CUNHA, Euclides. Amazônia: um paraíso perdido. Manaus: Valer, 2011. 
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  O governo do Capitão Francisco Orellana e essa dissertação estão irmanados a 

partir de agora: ela não existiria sem ele, e ele, que só existiu como produto da lei, pode 

dialogar com tudo aquilo que aconteceu por conta do seu não acontecimento.  

 Esse diálogo não foi obra de ficção, mas de crítica.  Foi como arma crítica que 

esse governo foi acionado.  Através dele conseguimos analisar a relação entre destino e 

destinação no devir histórico da colonização, a política católica que fundamentou a 

posse jurídica das novas terras e o modo como ambas as questões foram articuladas 

naquele que é considerado o primeiro documento histórico da região: a relação do Frei 

Beneditino Gaspar de Carvajal.  

 Se como vimos nessa dissertação o governo de Orellana, mesmo sem nunca ter 

existido, é vital para entendermos a história da Amazônia, então o título de Euclides 

deve ser modificado: a Amazônia não é uma terra sem História e sim uma terra onde a 

História de uma página em branco ainda pode ser contada. 
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