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Resumo 

 

Este trabalho pretende abordar o tema da configuração inicial do território europeu no 

litoral brasileiro, o momento do encontro entre os nativos das terras brasileiras e dos europeus, 

acompanhando os primeiros passos da implantação da paisagem do europeu na América 

Tropical ao longo do século XVI. Para isso serão utilizados relatos de cronistas que se 

permitem delimitar, com bastante exatidão, o território português na América Tropical, sua 

população e os recursos que eram explorados. 

Primeiramente será abordado o modo pelo qual os portugueses tornaram os nativos 

estrangeiros em sua própria terra, utilizando-se da estratégia de aldeá-los em locais específicos 

e de deixá-los a mercê de sistemas de apropriação do ambiente que desconheciam; em seguida 

será discutido de que modo a introdução do sistema de plantation modificou rapidamente a 

paisagem do litoral brasileiro; finalmente abordaremos como os portugueses aos poucos 

transformaram a paisagem brasileira em um Novo Portugal.  

 

Este trabalho pretende ser uma contribuição para os que estudam a história do 

pensamento geográfico brasileiro. Nossa temática, ao se remeter ao século XVI, se refere ao 

momento em que se começa a se deslindar uma geografia brasileira nos moldes propostos 

pelos pensadores europeus. É um momento de descobertas, de deslumbramento, de se 

constituir e consolidar a cartografia e a geografia de Novos Mundos, de terras incógnitas. É 
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um momento de contraposição de um Mundo de mudanças lentas, onde a mesma tradição 

cultural predominava por longos períodos – pois assim eram as paisagens dos nativos 

brasileiros antes da chegada dos europeus; com um Mundo muito mais dinâmico, em 

deslocamento de uma situação geopolítica periférica para uma situação de centralidade – a 

Europa da Alta Idade Média.  

O Brasil, como toda a América, pode ser visto, entre as muitas perspectivas 

fenomenológicas, como o produto do encontro e do conflito entre dois mundos: o mundo do 

europeu e o mundo do nativo. Refere-se, assim, ao olhar do estrangeiro (outsider) e ao olhar 

do nativo (insider), sobre o qual a geografia humanista tanto tem pesquisado. 

O estudo das facticidades, relativas a estes encontros e conflitos que já ocorrem há 

cinco séculos, pode ser revelador de como o intercâmbio entre a Europa e a América pôde 

produzir uma multiplicidade de novas espacialidades. Assim, se os Estados Unidos 

construíram sua identidade nacional a partir das idéias da exploração infinita e “democrática” 

dos recursos atribuídos ao potencial ilimitado de seu território (Lowenthal, 1968), isto é, a 

partir de um paradigma dominante no século XIX — o da Modernidade. O Brasil, mantido 

durante séculos como uma área de reserva de recursos, continua a ser visto como um “gigante 

adormecido”, um país que não encontrou um paradigma consensual para a sua constituição 

espacial. 

O primeiro problema que se colocou para esta pesquisa foi o da desproporção entre a 

massa de dados disponível sobre o espaço vivido europeu e o desconhecido cotidiano dos 

nativos que tiveram sua voz emudecida durante séculos. Problema agravado pelo fato de que, 

desde o “descobrimento”, só aparecemos nos meios de comunicação mediatizados por 

estrangeiros, num processo de assimilação progressivo ao modo de vida europeu, que tornou o 

Brasil, e toda a América, uma parte integrante do “Mundo Ocidental”. O resultado é que a 

visão disponível sobre a nossa geografia e nossa história é pautada pela visão do estrangeiro. 

Esta é a primeira e mais definitiva tragédia da história e do território brasileiro, senão de todo 

o Continente Americano. 

A própria idéia de que a América foi “descoberta” pelos europeus, com todo o seu 

conteúdo de preconceito e unilateralidade, nos induz a desconsiderar qualquer contribuição 
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que os nativos tenham dado para a construção da espacialidade nacional, e estas não foram 

poucas, sobrevalorizando o papel do estrangeiro, no estabelecimento de marcos iniciais de 

”humanização” do espaço virgem, e na “conquista” posterior do território.  

Enrique Dussel afirma que: 

“O ano de 1492, ... é a data do ‘nascimento’ da Modernidade; embora 
sua gestação — como o feto — leve um tempo de crescimento intra-
uterino. A modernidade originou-se nas cidades medievais, livres, 
centros de enorme criatividade. Mas ‘nasceu’ quando a Europa pôde 
se confrontar com o seu ‘Outro’ e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: 
quando pôde se definir como um ‘ego’ descobridor, conquistador, 
colonizador da Alteridade constitutiva da própria Modernidade.” 
(1993, 8). 

Dussel (1993) acredita que a real superação do momento em que nos encontramos, 

leva-nos do paradigma eurocêntrico de “Modernidade” para o paradigma mundial da 

“Modernidade/Alteridade” (a “Transmodernidade”). E que esta superação passa por uma 

profunda mudança acerca das idéias que temos sobre as relações entre a Europa e a América. 

Não vou me deter na discussão de paradigmas, mas acredito, como ele, que na transição pela 

qual passamos torna-se necessária a constituição de novas alteridades, e que a utilização da 

fenomenologia nos ajudará a compreender e a reestruturar nossas relações intersubjetivas, 

especialmente nas questões relativas à espacialidade. Suas elaborações teóricas vão ao 

encontro dos parâmetros que eu havia estabelecido para meu estudo. Havia a compreensão de 

que a América e a Modernidade tem seus destinos inevitavelmente entrelaçados. Dussel veio 

confirmar minha hipótese, e vou considerar que seus argumentos para endossá-la. 

Falei sobre a América. Segundo o parâmetro temporal adotado ela é um dos pólos da 

relação dialética entre dois mundos tornados complementares. Chega-se, assim, ao 

delineamento do contexto espacial que pretendo trabalhar fenomenológicamente. A questão 

que se colocava era a seguinte: porque não trabalhar com a porção tropical americana, que 

fora colonizada pelos portugueses, e que ao mesmo tempo continha as minhas próprias 

vivências cotidianas? Esta delimitação espacial mostrava-se adequada, entre outros motivos 

porque no Continente Americano a porção efetivamente portuguesa sempre foi reconhecida 

como possuidora de uma individualidade. Os primeiros viajantes reservavam a ela, e somente 

a ela, a denominação de América, e por volta de 1550 o nome Brasil já se impunha, como 
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podemos ver pelos testemunhos de Staden (1955 [1557]) e Anchieta (1946 [1585]), entre 

outros. 

Esta identidade foi reconhecida, por exemplo, por Darcy Ribeiro em “A Invenção do 

Brasil”, onde ele se refere a nossa constituição singular:  

“... o Brasil se fez a si mesmo, por isso mesmo, tão diferente dos 
Povos Testemunho, ... . E dos Povos Transplantados, ... . O que mais 
nos singulariza é esta qualidade de povo novo, ainda em ser. .............. 
.A sociedade e a cultura brasileira, resultantes deste processo de fusão 
de raças e etnias, tem outra característica distintiva que é a sua 
extraordinária homogeneidade lingüística, cultural e étnica, alcançada 
pelo desfazimento e refazimento das matrizes européias, índias e 
negras. “ (1992, 60-61). 

 

O próprio Ribeiro nos chamou a atenção para o fato de o Brasil ter seu processo de 

criação muito bem documentado, possuindo até certidão de nascimento — a “Carta de 

Caminha” — , o que permite acompanhar toda sua trajetória histórica depois da chegada dos 

europeus. 

 

Em um pais que possui uma história tão bem documentada encontra-se uma grande 

lacuna: a gênese e consolidação de suas características espaciais está para ser estudada. Não 

pretendo, evidentemente, preencher todas estas lacunas, pretendo apenas, observados os 

pressupostos enumerados acima, acompanhar a implantação da modernidade européia, a 

constituição de novas paisagens e de novos lugares numa porção de terra que se tornaria o 

Brasil. 

Para analisar fenomenologicamente o impacto que, primeiro os viajantes e depois os 

primeiros ocupantes, ainda no século XVI, tiveram sobre o território que ocuparam nos 

trópicos, me utilizei das próprias narrativas que nos legaram sobre o seu espaço vivido. No 

que se refere ao impacto que esta ocupação teve sobre a espacialidade dos nativos, utilizei 

estudos disponíveis em diversos campos disciplinares, com o intuito de recolher o maior 

número possível de informações sobre os modos com que utilizavam o seu espaço. 
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As narrativas deste primeiro século de ocupação européia, nos falam sobre o início de 

uma era, que para muitos agora se encerra. No início deste período, agora distante, podemos 

estudar os primeiros passos da globalização, da otimização tecnológica na exploração dos 

recursos, da obsessão com a localização absoluta e relativa de produtores e de consumidores, 

da intervenção ávida no espaço pelos poderosos, tornando suas as paisagens e os lugares que 

eram de outros, deixando seus verdadeiros proprietários totalmente deslocalizados, 

estrangeiros em seu próprio país. Estes são com toda certeza assuntos que estão próximos a 

nós, seja no estudo geográfico mais tradicional, seja na busca do objetivo husserliano de 

procurar uma “gênese do sentido”, que torne os fatos e idéias do passado tão próximos dos 

significados que tem para a nossa própria época.   

A busca das facticidades de um época afastada mais de quinhentos anos de nós, ainda 

que objetive o conhecimento geográfico, nos remete à história. Mas, a uma história de cunho 

fenomenológico. A questão que se coloca é: como realizá-la ? , ainda que este não seja, 

insisto, o tema central deste trabalho que surgiu da necessidade de, ao investigar 

fenomenologicamente as paisagens e os lugares do Brasil, observar, como recomenda 

Merleau-Ponty (Fenomenologia da percepção), a análise das questões teóricas a partir de suas 

“facticidades”. 

Vou, então, contextualizar minha pesquisa. O Brasil é produto, em primeiro lugar, do 

encontro, e conflito, entre indivíduos e culturas do Velho Mundo e do Novo Mundo. As 

facticidades nos remetem para a investigação destas culturas e destes indivíduos no período 

imediatamente posterior ao “descobrimento”. 

Merleau-Ponty (1973), referindo-se à experiência de Husserl, forneceu-me uma 

resposta que considero  suficiente para os objetivos a que me proponho. Ele comenta que 

Husserl inicialmente mostrou a necessidade de se definir as categorias e as essências 

implicadas no trabalho histórico, enfatizando que o mero estudo dos fatos não é em si 

suficiente para que se julgue uma idéia, ou valores, estes sim objetos centrais para uma 

pesquisa fenomenológica. Em sua maturidade, no entanto, o filósofo percebeu que a filosofia 

fenomenológica não se trata apenas de uma reflexão sobre as essências em oposição às 

atividades práticas ligadas à existência, ela procura, além das essências uma “gênese do 

sentido” (Sinngenesis). 
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No caso da história, esta procura não deve ser reduzida a uma soma encadeada de 

acontecimentos, até porque eles são contraditórios e até excludentes se considerarmos os 

indivíduos, mas de se procurar um sentido e colocá-lo em perspectiva. Trata-se de uma 

“história intencional”, como a denominava Husserl, ou de uma dialética, como prefere Ponty. 

Para estes filósofos esta história não pode estar centrada em determinada cultura ou 

civilização, mas deve referir-se obrigatoriamente ao passado segundo os vínculos que este tem 

para conosco. Deve referir-se ao  “presente vivo”, ao “lebendige Gegenwart” , o presente a 

partir do qual se revive o passado e se constrói o futuro pensável. 

A história então terá aqui o sentido sugerido por Merleau-Ponty (1973): o de uma 

intuição das essências de uma comunidade humana que exige o retorno a nós próprios e ao 

ambiente desta sociedade, um retorno as significações  desta sociedade, uma procura de 

compreensão de todas as suas experiências.  

O material de pesquisa a ser utilizado neste trabalho, por este motivo, se compõem, 

principalmente, de crônicas e outras obras literárias da época, e de analises posteriores ao 

período. Com este material de pesquisa na mão procurarei enfatizar o que foi escrito no calor 

dos acontecimentos, ficando o restante do material como auxilio para a compreensão da 

vivência cotidiana de uma época já muito distante, que só pode ser estudada a partir da 

memória de uns poucos. A nossa visão será sempre a de um estrangeiro que se atem as poucas 

informações que os nativos lhe fornecem. 

 Vou então iniciar uma investigação fenomenológica, me remetendo ao momento em 

que os europeus procuram conquistar o território da Nação Tupi, localizado nas costas do que 

hoje chamamos Brasil, onde os portugueses resolveram se estabelecer como colonizadores da 

América Tropical.  

Com o intento de delinear o território efetivamente ocupado pelos portugueses ao final 

do século XVI foram utilizadas informações de três cronistas: Cardim (1978 [1585]), 

Anchieta (1948 [1585] e Souza (1938 [1587]. O motivo que levou a citar estes cronistas é de 

que seus relatos datam aproximadamente de 1585. São relatos onde a costa do Brasil, suas 

povoações e recursos são minuciosamente descritos. Esta coincidência temporal permite uma 

reconstituição, razoavelmente detalhada, da área então ocupada pelos portugueses no Brasil.  
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A partir destes relatos pode-se inferir que, em torno do ano de 1585, o território 

português no Brasil teria cerca de 6.000 vizinhos europeus; 6.000 escravos africanos, que 

viviam principalmente na Bahia e em Pernambuco, e cerca de 120 engenhos de açúcar. Ao 

todo os portugueses ocupavam, de forma descontínua, cerca de 500 km da faixa litorânea 

(Pernambuco, Recôncavo Baiano, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Vicente e Santos, São Paulo) totalizando uma área de cerca de 15.000 km². 

Os nativos cristãos, após 50 anos de colonização européia, já rareavam. Nossos 

cronistas indicam que haviam aproximadamente 8.000 nativos livres aldeados pelos jesuítas e 

cerca de 10.000 escravos. Dados que são corroborados por Anchieta: das mais de 100.000 

pessoas batizadas desde 1549 haveriam, em 1585, cerca de 20.000 (1948 [1585], 43). Este 

comentário a situação dos indígenas que habitavam a estreita faixa litorânea que fora 

colonizada pelos portugueses. Em menos de quarenta anos sua população se reduzira a cerca 

de 20% de sue número inicial. 

Os Portugueses, e também os espanhóis, agiram de forma aparentemente paradoxal 

para com a sua mão-de-obra potencial: para esses europeus relacionar-se com o outro 

implicava em tomá-lo como escravo, a ocupar suas terras, ou seja a destruí-lo (Todorov, 

1993). Esta atitude é apenas aparentemente paradoxal, o próprio Todorov nos aponta a 

resolução do problema: portugueses e espanhóis mantiveram-se como estrangeiros às culturas 

locais, e o mesmo pode se afirmar com relação ao espaço geográfico que encontraram. 

Para os ocupantes era urgente que toda aquela população, muito superior em número a 

que eles poderiam trazer, fosse submetida o mais rapidamente possível aos parâmetros 

culturais portugueses. Era necessário que as paisagens tivessem significado, e fossem 

manejáveis, apenas pelos europeus. Assim, era desejável que as paisagens tomassem as 

mesmas feições que as existentes no Velho Mundo. Esta padronização do território não 

admitia resistências, de modo que o extermínio de pessoas, animais e plantas, independente do 

modo como ocorresse, era o meio mais rápido de modificar-se as paisagens, e assim de 

apropriar-se do território. 

Sobre os nativos que fugiram dos europeus muito teria a ser narrado. Teríamos que 

considerar suas dificuldades em adaptar-se à terras estranhas, de onde eles tornaram-se 
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ocupantes, expulsando ou assimilando os habitantes locais. O assentamento em paisagens 

total ou parcialmente desconhecidas deve ter desencadeado um processo de certo modo 

simétrico ao que os portugueses haviam imprimido na faixa litorânea que ocupavam. Houve 

uma reação em cadeia difícil de ser avaliada. 

Para os que ficaram, havia uma estratégia de imposição da cultura portuguesa pela 

conversão religiosa,  que consistia na retirada dos nativos de suas aldeias concentrando-os em 

determinados pontos, as "aldeias de repartição". Nestas aldeias organizadas pelos jesuítas 

tanto a implantação quanto os meios de subsistência alteraram-se pouco, continuou a vida em 

habitações coletivas e a provisão a partir dos recursos oferecidos pelo ambiente e pelos 

métodos agrícolas tradicionais 

Para que não houvesse estorvo à expansão dos cultivos e da pecuária os portugueses 

impunham que estas aldeias jesuíticas fossem implantadas a uma distância razoável dos 

centros urbanos e dos engenhos. Os nativos que aceitavam abandonar suas aldeias e seu modo 

de vida tradicional para se recolherem nestes núcleos de repartição, abriam mão da resistência 

armada e eram considerados "índios de pazes" (Freire e Malheiros, 1997). Abriam mão 

também de sua identidade e de seu relacionamento tradicional com as paisagens e os lugares, 

que a esta altura já deviam estar tão modificados pelos ocupantes que não permitiam a sua 

sobrevivência a não ser pela subordinação. 

Na Bahia as aldeias de repartição ficavam entre 7 e 14 léguas ao norte de Salvador; em 

São Vicente de 10 a 12 léguas. Onde o relevo era mais acidentado, ou interrompido por rios e 

baías, a proximidade era maior. No Rio de Janeiro localizavam-se no outro lado da Baia de 

Guanabara, a de São Lourenço a uma légua, a de São Barnabé a 7 léguas. 

Além desta implantação forçada em áreas periféricas de domínio português, outro 

aspecto deve ser considerado na análise do processo de deslocalização a que os nativos foram 

submetidos: a convivência de diversas nações na mesma aldeia. Em São Lourenço, por 

exemplo, abrigavam-se Tupiniquins, Tupinambás e Goitacases, os dois primeiros inimigos 

mortais, os últimos de tronco lingüístico diverso (Freire e Malheiros, 1997). 

Haviam razões de ordem prática para que os portugueses zelassem pela manutenção 

dos aldeamentos indígenas controlados pela Igreja, como o preenchimento de vazios entre as 
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suas terras e a de índios arredios. As aldeias eram zonas tampão colocadas na direção de onde 

vinha o perigo. Quando, por algum motivo, era impossível manter aldeias de índios aliados a 

situação podia se tornar insustentável. 

Em outros locais a terra já se esgotara, ou não haviam mais índios que a cultivasse, 

como em São Vicente. Nestes casos a manutenção da terra conquistada exigia a entrada para o 

interior em busca de mão-de-obra indígena, o que em breve se tornaria especialidade dos 

habitantes de Piratininga, além da manutenção de fortificações modernas e bem equipadas, 

como a de Diogo Flores, próxima de Santos, onde havia um contingente permanente de 100 

soldados europeus. 

Os sítios que não conseguiram manter suas aldeias indígenas e que não se viabilizaram 

como pontos estratégicos importantes foram, aos poucos, perdendo seu território, extinguindo-

se ou mantendo uma configuração mínima. Este foi o caso de Porto Seguro e Santa Cruz, que 

durante quase quinhentos anos ficaram praticamente relegadas ao esquecimento. 

O resultado, a longo prazo, desta política já fora anunciado pelos próprios jesuítas ao 

longo dos primeiros cinqüenta anos de colonização portuguesa: o índio gastara-se, a mão-de-

obra não se reproduzira, exigindo a entrada cada vez mais para o interior, na busca de novas 

levas de índios a serem instalados nas aldeias de repartição que se despovoavam (Dean, 1996). 

A conseqüência deste processo foi a perda da identidade destes nativos, seja pela 

miscigenação, que formou a base populacional da Colônia nos dois primeiros séculos 

(Ribeiro, 1992), seja pela deslocalização, pela destruição de tradições, rituais e cerimônias. 

Resumindo: tudo o que fora laboriosamente construído pelos nativos ao longo dos séculos foi 

destruído, seus sítios e paisagens tornaram-se não-lugares. Os nativos tornaram-se 

estrangeiros em sua própria terra. 

Em Pernambuco, a área com maior capacidade de produzir produtos de exportação, 

naturalmente devido a sua localização estratégica, ao final do século XVI já se implantara uma 

Nova Lusitânia como observou Anchieta (1948 [1585]). Os índios livres já eram poucos 

(Cardim, 1978 [1585]), e os escravizados já somavam número inferior aos africanos. Mesmo 

estes provinham da "guerra justa" que os portugueses davam aos Caeté da Paraíba, que por 

esta época (1585) tinha a sua conquista consolidada. 
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A demanda pela mão-de-obra nativa ajudou a ampliar o território português. A guerra 

contra os Tamoios (1575) permitiu o controle da faixa litorânea que se estendia do Rio de 

Janeiro a Cabo Frio. A campanha contra os Tobajaras e Potiguares (1580) permitiu o controle 

do litoral paraibano. 

Estas incursões, no entanto, estão para ser correlacionadas com a manutenção de uma 

"terra de ninguém" entre a faixa de domínio portuguesa e as nações que haviam se retirado 

para o interior ou que já o habitavam. Dean (1996) observou que se na faixa dominada pelos 

portugueses as paisagens foram rapidamente reformatadas aos moldes europeus, nesta faixa de 

transição, totalmente abandonada, a natureza voltou ao seu curso sem sofrer durante um longo 

período grandes intervenções. 

O fato é que, em 1585, a população indígena já era inferior a dos portugueses. Se 

tomarmos os dados de Cardim, Anchieta e Souza haveriam no território português do Brasil, 

como já disse, cerca de 6.000 vizinhos europeus. Anchieta nos informa que os 1.000 vizinhos 

de Pernambuco totalizavam 8.000 pessoas, e os 150 de Ilhéus totalizavam 1.000 pessoas, 

teríamos portanto uma média de 7 a 8 habitantes europeus por residência. Tomando-se o 

número mais alto teríamos, em 1585, aproximadamente 50.000 habitantes europeus em todo o 

Brasil, enquanto que os índios sob seu domínio não passavam de 20.000 pessoas e os escravos 

africanos totalizavam uma população entre 6.000 (Cardim) e 13.000 (Souza) pessoas. 

Nesta época o sistema social e espacial dos nativos já fora totalmente desarticulado. 

Uma faixa descontínua que totalizava 500 km da costa, e que avançava de 3 a 50 km para o 

interior, já fora consideravelmente reformatada pelos portugueses, seja por um sistema de 

agricultura híbrido, que associava técnicas nativas à técnicas européias, o que resultava em 

queimadas nas clareiras e abandono da terra quando a produtividade baixava; seja com a 

implantação de uma agricultura de plantation, a qual associava-se a pecuária, modelo 

implantado no primeiro assentamento português (São Vicente, 1532), e que tornou-se o 

modelo de ocupação e de subsistência econômica do Império Português nos trópicos 

americanos. 

Staden nos informa que, por volta de 1555, haviam em São Vicente "...algumas casas 

... que se chamam ingenio, nas quais se faz açúcar." (1955 [1557], 75).  Não é por acaso que o 
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autor se preocupa em citar especificamente os engenhos, eles eram uma criação nova, pensada 

para se implantar nestas terras do Novo Mundo. Em 1585 eles totalizavam cerca de 120 

unidades espalhadas pela costa brasileira. O impacto desta implantação na paisagem já era 

bem visível, os engenhos eram um assentamento moderno, que se utilizava intensivamente 

dos recursos naturais, segundo a tecnologia disponível na época. Vejamos a descrição de 

Cardim:  

... uns são de água rasteiros, outros de água copeiros, os que moem 
mais com menos gastos, outros não são d'água, mas moem com bois, e 
chamam-se de trapiches. ... os trapiches requerem sessenta bois. ... Em 
cada tarefa se gasta uma barcada de lenha que tem doze carradas, e 
desta sessenta a setenta formas de açúcar. (Cardim, 1978 [1585], 193). 

As formas tinham uma arroba em Pernambuco, meia arroba no resto do país (Cardim, 

1978 [1585]). Na Bahia haviam, em 1587, 21 engenhos moendo com água e 15 moendo com 

bois, produzindo 120.000 arrobas/ano de açúcar, além de muita conserva (Souza, 1938 

[1587]). Em Pernambuco a produção era de 200.000 arrobas/ano (Cardim, 1978 [1585]). 

Assim, na Bahia eram despendidas 4.000 tarefas anuais, que utilizavam 48.000 carradas de 

lenha; em Pernambuco eram 6.700 tarefas anuais, utilizando-se de 80.000 carradas de lenha. 

A produtividade por engenho, calculada pela média, em Pernambuco e na Bahia ficava 

em torno de 100 a 110 tarefas anuais, que consumiam de 1.200 a 1.300 carradas de lenha/ano. 

Conclui-se que, por volta de 1585, já se consumia em todo o território português no Brasil, só 

na produção de açúcar, 145.000 carradas de lenha. Considerando-se que um carro de boi 

poderia transportar cerca de 15 m³ de madeira, eram utilizadas nas caldeiras dos engenhos 

cerca de dois milhões de metros cúbicos por ano de madeira. 

Podemos imaginar o impacto que a extração de madeira significou para a mata nativa 

e, principalmente, para os nativos. Se considerarmos que a madeira era a matéria-prima básica 

para a construção das cidades, dos engenhos, dos barcos, e de muitos artefatos de uso 

cotidiano, esta cubagem calculada acima é potencializada a um número difícil de determinar. 

Outro aspecto deste impacto deve ser considerado. O transporte de qualquer tipo era 

feito por via marítima ou fluvial, somente em Pernambuco o serviço das fazendas era feito por 

terra e em carros (Cardim, 1978 [1585]). A madeira era retirada de locais próximos aos cursos 

de água navegáveis, com o objetivo de facilitar o transporte, o que pode ter acelerado em 
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muito o assoreamento. São Vicente, por esta época, já não era acessível aos navios pois sua 

barra fechara-se, possivelmente devido a ação humana, o que tornara a vila decadente em 

detrimento de Santos, que era porto de mar (Cardim, 1978 [1585]). 

O sistema de plantation dos engenhos tinha ainda o impacto da criação de gado, o que 

era feito de forma extensiva nas terras impróprias para o cultivo da cana. Este impacto da 

pecuária sobre a paisagem também se fez sentir rapidamente. Ao norte de Salvador uma vasta 

área que se estendia por 50 km de costa por 6 km para o interior fora transformada em 

pastagem. Esta transformação da mata em pasto tinha, também, a utilidade de criar um claro 

que permitia a visualização da incursão de nativos hostis. Há uma teoria de que os Campos 

dos Goitacases, no norte fluminense, com os quais os portugueses se depararam no século 

XVI, foram provocados por queimadas dos nativos, criando um vazio entre o território Tupi e 

o Goitacá, que obrigava a luta em campo aberto. 

Os assentamentos portugueses seguiam um esquema planejado de implantação. Na 

ocupação pouco amistosa que promoviam do território, escolhiam as ilhas ou áreas isoladas 

do interior por acidentes geográficos. A visão panorâmica e a proximidade de grandes rios 

garantiam um padrão ótimo de ocupação. Tomé de Souza desembarcou no Brasil como 

primeiro Governador Geral trazendo os “Regimentos Reais” bastante precisos quanto a 

implantação de Salvador. Sua implantação foi orientada pelo padrão ótimo de paisagem 

portuguesa, ou seja, pela paisagem de Lisboa, que em termos de orografia se assemelha a 

Salvador. 

Quanto mais transformada segundo os desígnios humanos, mais protetora  e inclusiva 

será a paisagem. Este processo de transformação de espaço em paisagem pode ser muito bem 

acompanhado quando das construções das cidades seiscentistas no Brasil. Neste período há 

um cuidado em distinguir o que era construído com tecnologia nativa e o que era construído 

com tecnologia européia. 

Um último aspecto deve ser considerado quando se estuda a modificação da paisagem 

brasileira no século XVI: a introdução de animais e plantas com os quais o ocupante está 

afeito, os que ele está acostumado a manejar e a consumir, e o português foi pródigo na 
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introdução de espécies exóticas por aqui.  Junto com a urbanização esta é a mais forte 

expressão de que a paisagem possui um dono em condições de manejá-lo e dominá-lo. 

A expressão mais forte desta formatação européia da paisagem que podemos encontrar 

entre os cronistas do século XVI é de que "... este Brasil já é outro Portugal... pelas 

comodidades que de lá lhe vem." (Cardim, 1978 [1585], 66). Que comodidades eram estas? 

As que permitiam ao estrangeiro (outsider) sentir-se como se estivesse em casa, o que só era 

possível quando elementos familiares predominam nos espaços de uso cotidiano. Ele não 

começa a sentir-se em casa quando adaptou-se ao ambiente que ocupa, processo penoso e que 

redunda muitas vezes em fracasso, mas quando formatou seu ambiente de tal forma que este 

se constitui em um lar. Quanto mais transformada segundo os desígnios humanos mais a 

paisagem será inclusiva e protetora, mais um espaço hostil será considerado um lugar. 

Estamos diante da transição de uma paisagem enquanto geradora de fatos do lugar, ou seja, 

enquanto conjunto inteligível que contém lugares com fortes significados afetivos e 

simbólicos. Lugares que constituindo-se em um arquipélago vão formar um novo território de 

onde a marca do outro deve ser apagada.  
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