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Resumo  

Durante todo o século XVI, as imagens produzidas em torno do índio brasileiro 

foram sofrendo uma reformulação. Fenómeno que não é exclusivo do espaço brasileiro, 

esta evolução denuncia não apenas o conhecimento progressivo e crescente que se vai 

construindo do território e das suas gentes, mas também os interesses e estratégias 

múltiplas que os diversos observadores tinham em relação aos índios. As diversas 

representações são ainda elaboradas no contexto de uma sociedade em profunda mudança 

que se manifesta, não apenas na afirmação e surgimento dos designados “Estados 

Modernos”, mas também de outros poderes e linguagens como a Igreja. Toda esta 

transformação se faz ainda a par com a alteração dos paradigmas de sociabilidade. 

 Partindo da Notícia do Brasil escrita por Gabriel Soares de Sousa, é objetivo deste 

trabalho fazer uma tentativa de sistematização das características que o autor apresenta 

dos diversos grupos indígenas. Sendo esta obra de uma riqueza informativa 

inquestionável, dar-se-á preferência às características e informações apresentadas que 

denunciem, de forma mais evidente, a construção da imagem do índio no século XVI em 

conexão com o universo(s) mental desta centúria. 
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Introdução 

Durante o século XVI, as imagens produzidas em torno do Índio Brasileiro foram 

sofrendo uma reformulação. Fenómeno que não é exclusivo do espaço brasileiro, esta 

evolução denuncia não apenas o conhecimento progressivo e crescente que se vai 

construindo do território e das suas gentes, mas também os interesses e estratégias 

múltiplas que os diversos observadores tinham em relação aos índios. A par destas 

categorias, as diversas representações foram elaboradas no contexto de sociedades em 

profundo processo de mudança, visível não apenas na afirmação e surgimento dos 

designados “Estados Modernos”, mas também de outros poderes e linguagens, no campo 

cultural, filosófico, cientifico, mental...1. 

 Partindo da Notícia do Brasil escrita por Gabriel Soares de Sousa2, este texto 

pretende fazer uma breve sistematização das características que o autor apresenta dos 

diversos grupos indígenas. Sendo esta obra de uma riqueza informativa inquestionável, 

dar-se-á preferência às características e informações apresentadas que denunciem, de 

forma mais evidente, a construção da imagem índio no século XVI em conexão com o 

universo(s) mental desta centúria. 

 Seguindo este objetivo, o texto foi construído em três partes principais. A primeira 

incidiu sobre alguns dados biográficos de Gabriel Soares de Sousa e o ambiente da criação 

da obra em análise; no segundo procurou trazer-se à colação, de forma sumária, as 

alterações sociais e mentais da Europa, na segunda metade do século XVI; na última 

parte, procurou fazer-se a análise da obra, refletindo sobre aspetos que denunciam este 

quadro mental específico, privilegiando igualmente alguma problematização em torno do 

tema. 

 

 

                                                 
1 Para um enquadramento da alteração dos quadros mentais na sua ligação com as imagens contruídas em 

torno do índio, ver GONÇALVES, Maria da Conceição Osório Dias - O Índio do Brasil na literatura 

portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1961, p. 21-33. 
2 Seguiu-se a edição publicada sob direção de Luís Albuquerque em 1989. Ver SOUSA, Gabriel Soares de 

- Notícia do Brasil. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. 
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Gabriel Soares de Sousa: breve biografia 

Gabriel Soares de Sousa, irmão de João Coelho de Sousa3, nasceu no Ribatejo, 

por volta de 1540. Tendo como destino final a Índia, embarcou para o Brasil, onde chegou 

no ano de 1569. Provavelmente devido à possibilidade de enriquecimento que encontrou 

naquela colónia portuguesa, permaneceu naquele território, onde se fez senhor de um 

grande engenho de açúcar no Rio Jequiriçá. Em finais do século, era mesmo um dos 

maiores e mais ricos senhores do Brasil colonial4.  

Ocupado com a exploração da terra, Gabriel pode informar-se e contactar com a 

realidade da colónia. A juntar ao contacto direto da colónia, pode contar com as 

informações que o seu irmão, João Sousa - um dos exploradores do interior brasileiro - 

lhe soube transmitir. Como é conhecido, estas viagens exploratórias ambicionavam, 

principalmente, encontrar ouro e outros minerais preciosos, cuja existência era conhecida 

pelos colonos5. Foi, aliás, numa dessas expedições que João Coelho de Sousa e, mais 

tarde, o próprio Gabriel Soares de Sousa acabariam por falecer6. 

Das viagens realizadas João Coelho de Sousa terá produzido um roteiro, no qual, 

presumivelmente, depositou o conhecimento que as suas expedições lhe tinham permitido 

apurar. Essa obra terá sido entregue a Gabriel Soares de Sousa, depois da morte do irmão, 

em 1580. Foi na posse deste roteiro que o próprio Gabriel decidiu continuar e empresa 

começada por João Sousa. Para esse fim, deslocou-se à capital do reino – Madrid – com 

vista a obter mercês régias que lhe permitissem continuar o projeto7. Em Madrid, onde 

                                                 
3 Segundo Francisco Vernhagen, Gabriel Soares de Sousa tinha mais duas irmãs para além do irmão João 

Coelho de Sousa, ver VARNHAGEN, Francisco Adolfo de – «Aditamento» em SOUSA, Gabriel Soares 

de – Tratado Descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1971, 4ª Edição (1ª 

edição de 1838), p. 15. 
4 Ver VAINFAS, Ronaldo – «Gabriel Soares de Sousa» em VAINFAS, Ronaldo (dir.) – Dicionário do 

Brasil Colonial (1500 – 1808), p. 260. 
5 Estas expedições de descoberta e reconhecimento ao interior do Brasil foram muito frequentes neste 

século, com variadas motivações e diferentes exploradores. Ver MAGALHÃES, Joaquim Romero – «A 

Construção do Espaço Brasileiro» em BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti (dir.) – História 

da Expansão Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates, 1998, vol. 2, p. 30-35. 

6 Ver VARNHAGEN, Francisco Adolfo de – «Aditamento»... ob. cit., p. 17-18. 

7 Este roteiro foi o resultado de três anos de expedições realizadas pelo irmão de Gabriel Soares de Sousa 

que, depois de ter presumidamente descoberto alguns metais preciosos, mandou entregar a Gabriel pouco 

antes de perceber que iria morrer, já durante a sua viagem de regresso. Ver idem,  p. 15. 
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chegou no ano de 1586, conseguiu não só os recursos humanos necessários, mas ainda 

poderes para premiar os que com ele participassem na expedição caso tivesse sucesso8. 

Foi neste contexto que ofereceu a D. Cristóvão de Moura, membro do Conselho 

de Portugal, a Notícia do Brasil que é objeto de análise neste texto. O objetivo enunciado 

pelo próprio autor era o de corrigir a «pouca notícia que nestes reinos se tem das 

grandezas e estranhezas desta província [do Brasil], no que anteparei algumas vêzes, 

movido do conhecimento de mim mesmo, e entendendo que as obras que se escrevem têm 

mais valor que o da reputação dos autores delas»9. Soares de Sousa pretendia que a coroa 

reconhecesse maior importância ao novo continente. Para isso, objetivou contribuir para 

abreviar a ignorância que havia em torno do mesmo nos círculos de corte. Igualmente, 

tinha intenção que o texto o pudesse favorecer na obtenção das ambicionadas mercês. 

Neste contexto, não deve admirar que Gabriel Soares de Sousa tenha transmitido uma 

imagem (demasiado) positiva da colónia Brasileira, em algumas circunstâncias. 

No tratado elaborado é particularmente notável o grau de pormenor que Gabriel 

Sousa usou nas suas descrições, principalmente no que concerne à Bahia de Todos os 

Santos. Esta é, aliás, a área geográfica que o autor dedicou toda a 2ª parte do seu texto. À 

preponderância da área geográfica da Bahia, não foi isento o facto de ser naquela área 

que os portugueses tinham uma presença considerável e onde o próprio Gabriel estava 

instalado. No texto, recorreu frequentemente a analogias10, técnica que era frequente entre 

a designada “literatura de viagens”, para fazer chegar ao leitor a realidade que se pretendia 

transmitir de forma mais percetível11. Na primeira parte da Notícia, Gabriel Soares de 

Sousa principiou por fazer uma breve descrição histórica da chegada e estabelecimento 

dos portugueses no Brasil, tendo posteriormente elaborado uma descrição do restante 

território, privilegiando informações de cariz geográfica e hidrográfica. A segunda parte, 

                                                 
8 Ver idem, p. 16. 
9 Este texto fazia parte da carta que Gabriel Soares de Sousa redigiu a Cristovão de Moura em 1 de Março 

de 1587, junto da Notícia em estudo. Citado por idem, p. 13. 
10 Exemplo deste recurso às analogias frequentes pode encontrar-se quando Gabriel Soares de Sousa 

constatou que o Rio Real, no Verão, “traz mais água que o Mondego” (1ª parte, cap. XXIV, p. 29); ou ainda 

quando referiu as embarcações feitas pelos caetés, que, segundo o tratado “eram de palha comprida como 

a das esteiras de tábua que se fazem em Santarém, a que eles chamam periperi” (1ª parte, cap. XIX, p. 22). 

Ou ainda quando comparou a proximidade da língua dos Tupiniquins e dos Tupinambás, tendo defendido 

que não havia “mais diferença da que têm os moradores de Lisboa com os da Beira” (1ª parte, cap. XXXIX, 

p. 44). Ver SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit. 
11 Ver CRISTOVÃO, Fernando – «Marcas da Literatura de Viagens nos Textos Ufanistas Brasileiros» em 

CRISTOVÃO, Fernando (dir.) – Literatura de Viagens. Da Tradicional à Nova e à Novíssima. Marcas e 

Temas. Coimbra: Almedina; Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de 

Lisboa, 2009, p. 32. 
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como se disse, dedicou-a exclusivamente à “Grandeza da Bahia”12. A informação aí 

transmitida excedeu o carácter histórico-geográfico, mas versou igualmente sobre a 

agricultura, as plantas, a multiplicidade de animais, os metais, entre outros assuntos. As 

primeiras referências às tribos indígenas podem encontrar-se ao longo da primeira parte, 

à medida que as zonas daquele espaço geográfico foram descritos. Perto do términus da 

segunda parte, o autor fez uma extensa descrição sobre a organização, os rituais, as 

práticas, as crenças entre outras categorias, dos tupinambás. Na forma de construção do 

tratado, a maioria das informações aqui contidas aplicavam-se a todas as tribos indígenas.  

Enquanto senhor de um engenho de açúcar, é de notar que Gabriel Soares de Sousa 

não refletiu apenas a visão do grupo de colonizadores que se lamentavam pela 

“dificuldade” em reduzir os índios à condição de trabalhadores (escravos na maioria dos 

casos), mas também sobre a possibilidade e recetividade dos diversos grupos indígenas à 

conversão, pensamento este que era mais comum nos textos dos religiosos13, bem como 

outro tipo de perspetivas de observação que tornam o texto de grande capacidade 

descritiva. Através do Tratado, é igualmente possível perceber que o conhecimento sobre 

o Brasil estava numa fase bastante avançada14.  

 

 O Século XVI e o romper de novos paradigmas de civilidade 

 

 O século XVI ficou marcado como uma cronologia em que se operaram alterações 

de vários paradigmas. Neste contexto importa salientar a emergência de novas formas de 

sociabilidade que alteraram profundamente o modo do Homem se observar e relacionar 

consigo próprio, bem como com os demais agentes socais. Esta evolução foi produto de 

novas formas de interação social e relacionamento hierárquico que, em alguns territórios, 

se começaram a sentir desde o início da baixa idade média, mas que apenas na 

Modernidade conheceram a fase de maturação e afirmação. Assim, termos como 

civilidade, civilização, cortesia, polidez, etc., emergiram, substituíram-se e sucederam-

                                                 
12 Ver SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 1ª parte, cap. XXXII, p. 103. 
13 Ver BETHENCOURT, Francisco «O contacto entre povos e civilizações» em BETHENCOURT, 

Francisco; CHAUDHURI, Kirti (dir.) – História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates, 1998, 

vol. 1, p. 105. 
14 Ver MAGALHÃES, Joaquim Romero – «A Construção do Espaço Brasileiro» … ob. cit., p. 38- 39. 
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se, enquanto adquiriram novos significados e uma importância distinta no consciente dos 

homens de então.  

 Norbert Elias apontou como marco histórico do início de um novo paradigma a 

publicação da obra de Erasmo de Roterdão, De civilitate morum puerilium, em 1530. 

Seguindo o mesmo autor, a sua grande divulgação e difusão pela Europa demonstrou 

como este tópico estava na ordem do dia, entre as diversas elites e grupos15. A mudança 

então operada significou o fim da cortesia medieval e o início do estado da civilidade das 

culturas europeias. Neste ambiente, a alteração dos conceitos referidos assumiu-se, 

segundo Elias, como um «sinal de uma extensa e considerável mudança nos 

comportamentos»16. Importa realçar que neste século, a relativa ingenuidade utilizada 

para descrever o outro, que se traduzia na utilização de termos opostos como “bom” e 

“mau” ou “piedoso” e “malvado”, se transformou numa observação mais diferenciada, na 

qual se tornou possível detetar um maior número de categorias de apreciação. 

Circunstância que resultava, antes de mais, da própria codificação e complexificação das 

formas de sociabilidade que o homem europeu se encontrava, ele próprio, a atravessar.17.  

Segundo João Marinho dos Santos, os prelúdios dessa transformação começaram 

a sentir-se em Portugal, a par com o desenvolvimento e crescimento comercial, a partir 

do reinado de D. João II (1481 – 1495). Neste ambiente, o carácter guerreiro típico das 

altas hierarquias sociais, deu lugar a um novo paradigma de convivência a par com novas 

formas de progressão e afirmação social18. As mudanças sentiram-se, por exemplo, na 

forma de comer, de estar à mesa, de vestir, na necessidade de embelezar o corpo, no 

comportamento sexual, na forma de saudar etc.19. Foi nesta dinâmica que o homem 

europeu principiou por se ver a si próprio com crescente dignidade, respeito e 

humanidade20. Importa dizer que a par com as transformações comerciais e sociais, o 

                                                 
15 Ver ELIAS, Nobert – O Processo Civilizacional. Lisboa: Dom Quixote, 2006, 2ª edição (1ª edição em 

Alemão de 1939), p. 141-148. 
16 Ver idem, p. 165. 
17 Ver idem, p. 166. 
18 Ver SANTOS, João Marinho dos – «A Civilidade na Guerra aos Olhos dos Portugueses de Quinhentos» 

em Estudos sobre os Descobrimentos e a Expansão Portuguesa. Coimbra: Centro de História da Sociedade 

e da Cultura; Palimage Editora, 2010, vol. 2, p. 52-53. 
19 Ver idem, p. 56. 
20 Ver idem, p. 72. 
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contacto com os novos povos que os descobrimentos proporcionaram, foram um 

contributo importante para esta mudança em muitos dos seus aspetos.21. 

 Entender estas transformações, que aqui apenas se puderam referir sumariamente, 

afigura-se imprescindível para lançar um olhar crítico sobre as observações dos povos 

extraeuropeus escritas neste contexto. À margem deste processo de complexificação 

civilizacional crescente, torna-se expectável que as observações formuladas sobre os 

povos extraeuropeus excedessem a simples admiração, mas sentissem igualmente 

necessidade de emitir juízos de valor. Esta crítica foi tão maior, quanto era o controlo a 

que o homem europeu estava sujeito. Destaquem-se tópicos como a união conjugal, o 

comportamento face à nudez, a forma e ritual de alimentação, a educação, a estruturação 

das famílias..., que eram basilares e estavam fortemente codificados no consciente do 

Homem europeu de então22. 

 No caso do índio brasileiro, esta mudança de paradigma foi muito evidente. 

Refira-se, contudo, que a alteração das imagens dos índios não se operou apenas em 

consequência da alteração dos quadros mentais e culturais europeus. Antes por múltiplos 

fatores que decorreram, antes de mais, de uma noção mais realista do natural do Brasil. 

Assim, as imagens positivas construídas num registo laudatório, nas quais se elogiava a 

aparente inocência dos comportamentos indígenas, manifestada, principalmente, pela sua 

nudez desinibida23, foi perdendo expressão para apreciações mais duras24, a partir de 

meados do século. Nesta viragem, teve grande peso a obra de Hans Staden, publicada em 

1556, em Frankfurt. Na obra, o viajante relatou a experiência tida enquanto cativo entre 

tribos indígenas. Este texto teve uma enorme difusão pela Europa e foi uma importante 

base para sustentar este novo pensamento25. Deve atender-se igualmente que a publicação 

                                                 
21 Ver MISSIMI, Marina – «Visões do homem e aspectos psicológicos no encontro entre a cultura 

portuguesa e as culturas indígenas do Brasil, no século XVI. Documentos e perspectivas de análise» em 

Congresso Internacional de História. Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas. Braga: 

Universidade Católica Portuguesa; Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, vol. II, p. 610. 
22 Ver BETHENCOURT, Francisco «O contacto entre povos e civilizações» … ob. cit., p. 102. 
23 Sobre o significado da roupa para o Europeu de quinhentos, ver PUGA, Rogério Miguel – «O índio 

brasileiro na literatura de Quinhentos» em CRISTOVÃO, Fernando (coord.) – O Olhar do Viajante. Dos 

navegadores aos exploradores. Coimbra: Almedina; Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão 

Portuguesa da Universidade de Lisboa, 2003, p. 194-197.  
24 Esta mudança não foi exclusiva ao espaço brasileiro. Na década de 20 do século XVI, também na Índia 

se difundiam imagens semelhantes sobre os nativos. Estas imagens sofreram uma alteração igualmente 

brusca em determinado contexto, ver MARCOCCI, Giuseppe - A Consciência de um Império. Portugal e 

o seu Mundo (sécs. XV-XVII). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, p. 381. 
25 Ver BETHENCOURT, Francisco «O contacto entre povos e civilizações» … ob. cit., p. 102-103. 



8 |Kevin Carreira Soares, Os Índios Brasileiros no olhar de Gabriel Soares de Sousa 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em 

História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

desta obra coincidiu com uma necessidade crescente de mão-de-obra escrava, para o qual 

os índios foram recrutados muitas vezes e por diversos meios26. 

Apesar disso, como inicialmente se defendeu, este processo de evolução não foi 

linear nem homogéneo. Na verdade, a par com tendência geral, o gentio brasileiro foi 

sempre objeto de uma multiplicidade de caracterizações, entre as quais se podem 

destrinçar dois blocos preeminentes27. De um lado os que assumiam uma posição de 

defesa dos índios, tentando que não fosse objeto de escravização indiscriminada (saliente-

se os papel dos jesuítas, numa primeira fase28); no outro os que defenderam a sua suposta 

condição inferior, e até mesmo a sua bestialidade. Veja-se que a questão da alma do índio 

gerou tal celeuma, que foi necessário à autoridade pontifícia emitir a bula Sublimis Deus, 

em 1537, sustentando a humanidade do índio29. 

Sobre esta questão, é importante notar que enquanto se enviavam comissões para 

apurar se os índios eram seres providos de alma, existem relatos que referem o 

afogamento de brancos por estes últimos, para descobrir se aqueles também estavam 

sujeitos à putrefação30. É que a estranheza sentida pelos Europeus e total incapacidade 

para perceber a especificidade da sociedade indígena, foi recíproca na verdade. A 

diferença reside na falta de fontes duradouras, que nos demonstrem a posição dos 

                                                 
26 Sobre a evolução da legislação em torno do indígena do Brasil, ver PERRONE-MOISÉS, Beatriz – 

“Índios Livres e Índios Escravos. Os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI 

a XVIII)” em CUNHA, Manuel Carneiro da (org.) – História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras; Secretaria Municipal da Cultura; Fundação de Ampara à Pesquisa do Estado de São Paulo, 1998, 

2ª Edição (1ª Edição de 1992), p. 115-132 e MARCOCCI, Giuseppe - A Consciência de um Império... ob. 

cit., p. 437-438. 
27 O termo gentio era usado pelos viajantes da época, para se referirem aos povos não cristãos, que não 

eram sarracenos, turcos ou muçulmanos, ver AZEVEDO, Ana Maria de – «O Índio brasileiro (séculos XVI-

XVII)» em CRISTOVÃO, Fernando (coord.) - Condicionantes Culturais da Literatura de Viagens. Estudos 

e Bibliografias. Coimbra: Almedina; Lisboa: Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da 

Universidade de Lisboa, 2000, p. 306-307 (nota 6). 
28 Isabel dos Guimarães Sá sustentou mesmo que a questão da escravização dos índios foi, segundo a autora, 

uma das problemáticas em que os jesuítas se assumiram contra a política oficial, de forma mais frontal. Ver 

SÁ, Isabel dos Guimarães – «Estruturas Eclesiásticas e Acção Religiosa» em BETHENCOURT, Francisco; 

CURTO, Diogo Ramada (dir.) – A Expansão Marítima Portuguesa. 1400-1800. Lisboa: Edições 70, 2010, 

p. 272-276. 
29 Ver COSTA, João Paulo Oliveira e; LACERDA, Teresa – A Interculturalidade na Expansão Portuguesa 

(Séculos XV – XVIII). Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, 2007, p. 54. 

Acrescente-se que apesar do documento papal, as discussões em torno da bestialidade dos índios 

continuaram a fazer-se dentro dos círculos de corte, fruto também da profunda mudança que se operava 

naquele espaço político, desde a década de 20 do século XVI sensivelmente, ver MARCOCCI, Giuseppe - 

A Consciência de um Império... ob. cit., p. 430-432. 
30 Ver FERRONHA, António Luís – «As primeiras imagens do Brasil» em ALBUQUERQUE, Luís de; 

FERRONHA, António Luís; HORTA, José da Silva; LOUREIRO, Rui – O Confronto do Olhar. O encontro 

dos povos na época das Navegações portuguesas. Lisboa: Caminho, 1991, p. 230. 
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indígenas nestes contactos31. Em todas as geografias, os relatos descritivos das outras 

sociedades fizeram-se, muitas vezes, com demasiada simplicidade. Muitas vezes 

transpuseram-se os modelos ocidentais para as observações elaboradas em torno das dos 

grupos recém-conhecidos. Mesmo quando essa transposição não era consciente, estava 

intrínseca ao olhar do observador. Esta atitude gerou colossais erros de observações e 

múltiplos estereótipos que dificilmente correspondiam à verdade e que levaram décadas 

a serem aprimorados32. O europeu esperava das outras sociedades uma noção de 

sociedade que lhe fosse próxima e, por isso, mais percetível e "aceitável". Por isso, não 

admira que em contraste com o índio brasileiro, o império chinês, no outro extremo do 

mundo, tenha sido alvo de uma admiração por muitos dos que escreveram sobre ele33. Ao 

contrário do império Celeste, os indígenas tinham uma capacidade militar incipiente, 

sistemas comerciais praticamente nulos, hierarquias de difícil perceção e um sistema de 

crenças muito dissonante aos europeus. Tudo isto tornava a perceção da sua natureza 

assaz árdua para o observador de então. 

A questão religiosa era, aliás, um dos tópicos que despertou sempre maior atenção 

entre os tratadistas. No entender de Rui Manuel Loureiro “mais do que qualquer outro 

aspecto”, a religião era o que “marcava a diferença civilizacional fundamental” para os 

portugueses do séc. XVI34. Neste contexto, a clivagem entre os dois blocos, à medida que 

o século XVI progrediu e a presença portuguesa no Brasil se intensificou, cresceu de igual 

forma sem nunca ter existido um interesse real em compreender profundamente as 

especificidades das sociedades indígenas35. Importa agora perceber como Gabriel Soares 

de Sousa se posicionou. 

 

 

 

                                                 
31 Ver BOSCHI, Caio – «As Missões no Brasil» em BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti 

(dir.) – História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates, 1998, vol. 2, p. 388. 
32 Ver DISNEY, Anthony – «A Expansão Portuguesa, 1400 – 1800. Contactos, Negociações e Interacções» 

em BETHENCOURT, Francisco; CURTO, Diogo Ramada (dir.) – A Expansão Marítima Portuguesa. 1400 

- 1800. Lisboa: Edições 70, 2010, p. 300. 
33 Ver LOUREIRO, Rui Manuel - Fidalgos, Missionários e Mandarins... ob. cit., p. 682-684. 
34 Cf. LOUREIRO, Rui Manuel – Pelos Mares da China. Lisboa: Clube do Coleccionador dos Correios, 

1999, p. 105.  
35 Ver BETHENCOURT, Francisco «O contacto entre povos e civilizações» … ob. cit., vol. 1, p. 106-107. 
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Os Índios em Gabriel Soares de Sousa: grupos, conceitos e temas. 

 

 Na sua obra, Gabriel Soares de Sousa fez conotar uma clara noção de 

espacialidade na forma como descreveu toda a costa brasileira. Os cursos de água, as 

povoações, os caminhos, as montanhas e mesmo as tribos indígenas surgem descritas, na 

primeira parte da obra, numa ordem inusitada. Assim, seguindo a Notícia do Brasil, as 

primeiras descrições detém-se sobre o rio "do Mar Doce ou das Amazonas"36, onde o 

capitão Francisco de Orelana lutou com "um grande exército de mulheres que [...] 

palejaram com arcos e flechas, donde o rio tomou o nome das Amazonas"37, até "a ponta 

do rio de Prata que se diz de Santo António que está da banda sul"38, onde o autor fez 

terminar a primeira parte da Notícia do Brasil.  

 Esta preocupação em seguir uma noção geográfica foi também notória na 

apresentação das diversas tribos indígenas, pelo que a todo o grupo indígena foi feita 

correspondência uma zona geográfica concreta, antes de qualquer descrição. Assim, o 

gentio pitiguar “senhoreava” (expressão utilizada frequentemente pelo autor), a zona 

entre o Rio Grande até ao de Paraíba39, os caités “da boca do rio de São Francisco até ao 

rio do Paraíba”40, Seguiam-se os aimorés “que tanto dano tem feito à capitania dos Ilhéus” 

41, os tipiniquins encontravam-se na "terra da costa do Brasil […]  do rio de Camamu até 

ao rio de Cricaré”42, os goiatacaze "provocaram prejuízos aos povoadores do Espírito 

Santo e de Paraíba43, os papanazes viviam "ao longo do mar entre a capitania de Porto 

Seguro e da do Espírito Santo”44, os tamoios encontravam-se junto da costa antes da 

chegada dos portugueses desde o rio do Cabo de São Tomé até Angra dos Reis, tendo 

sido pressionados para o interior com a chegada destes45, os goianazes “têm demarcação 

                                                 
36 Cf. SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 1ª parte, cap. IV, p. 7. 
37 Cf. idem, 1ª parte, cap. IV, p. 8. 
38 Cf. idem, 1ª parte, cap. LXXIV, p. 73. 
39 Cf. idem, 1ª parte, cap. XIII, p. 16 
40 Cf. idem, 1ª parte, cap. XIX, p. 22-23. 
41 Cf. idem, 1ª parte, cap. XXXII, p. 36. 
42 Cf. idem, 1ª parte, cap. XXXIX, p. 43-44. 
43 Cf. idem, 1ª parte, cap. XLV, p. 50. 
44 Cf. idem, 1ª parte, cap. XLVI, p. 51. 
45 Cf. idem, 1ª parte, cap. LVIII, p. 61-62. Note-se que Gabriel Soares de Sousa reconheceu os efeitos que 

a chegada dos portugueses provocaram à população indígena, apesar de o fazer de uma forma neutra. 
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ao longo da costa pela angra dos Reis e daí até o Rio de Cananeia”46 e o grupo dos carijós 

“possui esta costa deste o rio da Cananeia” para sul47. Na segunda parte da obra foram 

descritos os tupinambás, num extenso conjunto de capítulos48, os tupinais, que segundo o 

autor tinham sido empurrados para o interior pelos anteriores49; os amoipiras que “tem 

senhoreado ao longo deste rio de São Francisco […] e ficam-lhe em fronteira desta outra 

parte do rio de um lado os tapuias e do outro os tupinais”50; os ubijaras que vivem 

próximos dos anteriores “Pelo sertão da Baía além do rio de São Francisco”51 e finalmente 

os tapuias, “o mais antigo gentio que vive nesta costa” que no resultado de conflitos vários 

com outras tribos foram igualmente pressionados para o interior, sendo o grupo que habita 

“por uma corda de terra por cima de todas as nações […] desde o rio de Prata até ao das 

Amazonas”52. 

 É importante notar que existe uma correlação clara entre o relacionamento dos 

grupos indígenas com os portugueses, na concretização das apreciações que Gabriel 

Soares de Sousa atribuiu a cada grupo indígena que identificou. Assim, por exemplo, os 

Caetés que “Tanto mal tem feito aos portugueses nesta costa”53, foram descritos como 

“mui atraiçoados sem nenhum fé nem verdade”54. Os aimorés, a quem Gabriel Soares de 

Sousa atribuiu a desertificação eminente das capitanias de Porto Seguro e dos Ilhéus "com 

o temor destes bárbaros”55, foram registados como “tão selvagens que dos outros bárbaros 

são ouvidos por mais que bárbaros”56. Acrescentou ainda, eram " esquisitos e agrestes e 

inimigos de todo o género humano”57. Ainda os ubirajas que "não viram nunca gente 

branca nem têm notícia dela”58, foram avaliados como "gente muito bárbara”59 segundo 

                                                 
46 Cf. idem, 1ª parte, cap. LXIII, p. 66-67. 
47 Cf. idem, 1ª parte, cap. LXVIII, p. 69-70. 
48 A descrição dos tupinambás ocupa um espaço maior que todos os outros grupos indígenas. Ver idem, 2ª 

parte, cap. CXLVII-CLXXVII, p. 215-242. 
49 Ver idem, 2ª parte, cap. CLXXVIII- CLXXIX, p. 243 – 244 e cap. CLXXXIII, p. 247.  
50 Cf. idem, 2ª parte, cap. CLXXX p. 244-245. Esta citação foi inscrita no final do capítulo dedicado aos 

aimorés. Os amoipiras surgem mais adiante na obra, ver idem, 2ª parte, Cap. CLXXXI, p. 245 – 246. 
51 Cf. idem, 2ª parte, cap. CLXXXII p. 246-247. No mesmo capítulo Gabriel Soares de Sousa refere a 

existência das amazonas “mulheres de uma só teta […] governam e regem sem maridos”, mas sobre as 

quais diz não ter mais informações. Sobre a localização diz que vivem perto dos ubijaras, em sentido oposto 

dos Amoipiras. 
52 Cf. idem, 2ª parte, cap. CLXXXIII-CLXXXVI p. 247-251. 
53 Cf. idem, 1ª parte, cap. XIX, p. 22. 
54 Cf. idem, 1ª parte, cap. XIX, p. 22. 
55 Cf. idem, 1ª parte, cap. XXXII, p. 37. 
56 Cf. idem, 1ª parte, cap. XXXII, p. 36. 
57 Cf. idem, 1ª parte, cap. XXXII, p. 37. 
58 Cf. idem, 2ª parte, cap. CLXXXII, p. 246. 
59 Cf. idem, 2ª parte, cap. CLXXXII, p. 246. 



12 |Kevin Carreira Soares, Os Índios Brasileiros no olhar de Gabriel Soares de Sousa 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em 

História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

o mesmo autor. Note-se que o tratadista reconheceu a ausência de contatos com este 

último grupo. Contudo, não teve pudor em designá-los de homens bárbaros. Pode colher-

se de forma mais evidente, a partir desta observação, que na Notícia do Brasil, o português 

assumia-se como uma espécie de polo irradiador de civilidade para as tribos indígenas. 

Neste sentido, a proximidade e a existência de uma relação cordial foi conotado como 

uma marca de uma maior civilidade. Em sentido oposto, o desconhecimento dos brancos 

ou a existência de uma atitude hostil face a estes, foi classificado como um traço de 

barbaridade e de maus costumes. 

 Nesta dinâmica, os tupiniquins, grupo com o qual os portugueses mantiveram uma 

relação pacífica depois de alguns conflitos, foram descritos como o " mais doméstico e 

verdadeiro que todo o outro da costa deste estado e gente de trabalho e serviço”60. 

Acrescentou ainda serem “Valentes homens”61. Também o grupo de carijós “não mata 

homens brancos que com eles vão resgatar”. Por isso “é doméstico, pouco belicoso e de 

razão”62. Os goianazes foram descritos como um grupo muito dado à ociosidade. Contudo 

“se encontram com gente branca não lhe fazem nenhum dano, antes boa companhia”63. 

O autor concluiu escrevendo que “quem acerta de ter algum escravo goianaz não espera 

dele algum serviço, porque é gente folgazã de natureza e não sabe trabalhar” sem 

nenhuma conotação explícita64. 

 

“Índios sem Rei e sem Lei” – Organização da sociedade indígena 

 

 A noção de hierarquia das sociedades indígenas constituiu um dos tópicos mais 

significativos da Notícia do Brasil de Sousa. Sobre este assunto, debruçou várias linhas 

do seu texto e, para se exprimir, utilizou um conjunto de analogias que merecem alguma 

atenção, pela forma como as apresentou e pelo significado que lhe quis dar. Veja-se o 

exemplo: 

                                                 
60 Cf. idem, 2ª parte, cap. XXXIX, p. 44. 
61 Cf. idem, 2ª parte, cap. XXXIX, p. 44. 
62 Cf. idem, 2ª parte, cap. LXVIII, p. 69. 
63 Cf. idem, 2ª parte, cap. LXIII, p. 66. 
64 Cf. idem, 2ª parte, cap. LXIII, p. 66. 
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  «[…] faltam-lhes três letras das do ABC, que são F, L, R [...] porque, se 

 não têm F, é porque não têm fé em nenhuma coisa que adorem; nem os nascidos 

 entre os cristãos e doutrinados pelos padres da Companhia têm fé em Deus Nosso 

 Senhor, nem têm verdade, nem lealdade e nenhuma pessoa que lhes faça bem. E 

 se não têm L na sua pronunciação, é porque não têm lei alguma que guardar, nem 

 preceitos para se governarem; e cada um faz lei a seu modo, e ao som da sua 

 vontade; sem haver entre êles leis com que se governem, nem têm leis uns com os 

 outros. E se não têm estra letra R na sua pronunciação, é porque não têm rei que 

 os reja, e a quem obedeçam, nem odedecem a ninguém, [...] para dizerem 

 Francisco dizem Pancico, para dizerem Lourenço dizem Rorenço,  para dizerem 

 Rodrigo dizem Rodigo; e por êste modo pronunciam todos os vocábulos em que 

 entras essas três letra»65. 

 O tratadista, na passagem referida, denunciou os três elementos mais relevantes 

que tornavam a sociedade indígena um corpo estranho aos olhos dos europeus. Antes de 

mais a questão da existência de um código de crenças. Parafraseando Luís Filipe Barreto 

- «a religião é, no século XVI, o bilhete de identidade por excelência»66. A ausência de 

fé significava, naquele tempo, a ausência de uma religião percetível e devidamente 

identificada, monopolizada por uma instituição e sem um culto doxológico, não a 

presença de populações sem nenhuma forma de espiritualidade67. Ao mesmo tempo, a 

ausência de um líder comum, de uma hierarquia rígida e de um código de leis abrangente 

é algo inabitual para os cânones da época. Insista-se, contudo, que uma forma de 

organização social tão distinta como das sociedades indígenas, não podia deixar de causar 

espanto e estranheza a qualquer observador inserido naquele contexto cronológico. A 

forma como chefes indígenas exerciam esse poder, a forma como o partilhavam, eram 

verdadeiros desafios para o homem de Quinhentos de apreender e atribuir estatuto. Seria 

até de admirar que conseguisse decifrar uma sociedade completamente distinta da sua, 

quando os quadros mentais da época propunham uma crescente disciplina e ortodoxia, 

em torno da configuração da sociedade e do relacionamento entre os grupos que 

compunham68. 

                                                 
65 Cf. idem, 2ª parte, cap. CL, p. 218. 
66 Cf. BARRETO, Luís Filipe - Macau: Poder e Saber. Séculos XVI e XVII. Lisboa: Presença, 2006, p. 111. 
67 Ver DIAS, José Sebastião Silva - Os Descobrimentos e a problemática cultural do século XVI. Lisboa: 

Presença, 1982 p. 258. 
68 Ver FERRONHA, António Luís – «As primeiras imagens do Brasil» … ob. cit., p. 268. 
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 Quer isto significar que Gabriel Soares de Sousa se tenha mostrado incapaz de 

perceber muitas das especificidades da sociedade indígenas? Que se mostrou insensível 

às hierarquias inerentes ao funcionamento dos grupos e a alguns códigos de crenças do 

índio brasileiro? Resumindo, quer isto dizer que falhou na missão de apresentar um 

quadro credível das sociedades indígenas? Parece-me que se a Notícia do Brasil for 

analisada à luz do seu tempo, não. A negação da atribuição de um estatuto próprio e de 

um reconhecimento da organização social e da aceitação das suas especificidades foi 

intrínseca, a meu ver, ao quadro mental vigente que, como fiz referência, estava em 

processo de profunda reforma, com todas as implicações que essa mudança operou nos 

homens de então. A este respeito, veja-se com cuidado outro exemplo: 

 

«Em cada aldeia dos tupinambás há um principal, a que seguem sòmente 

na guerra onde lhe dão alguma obediência, pela confiança que têm em seu esfôrço 

e experiência, que no tempo de paz cada um faz o a que o obriga seu apetite. Êste 

principal há de ser valente homem para o conhecerem por tal, e aparentado e 

benquisto, para ter quem ajuda a fazer suas roças, mas quando as faz com ajuda 

de seus parentes e chegados, êle lança primeiro mão do serviço de todos. […] e 

em cada aldeia há um cabeça, que há de ser índio antigo e aparentado, para lhe 

os outros que vivem nestas casas terem respeito;»69. 

 

Se de facto este autor começou por ostentar uma imagem desgovernada, talvez 

mesmo anárquica, das sociedades indígenas, não deixou de reconhecer a importância da 

boa preparação para a guerra e das redes familiares para se estar bem posicionado nas 

hierarquias das diferentes comunidades. Já em partes anteriores a Notícia do Brasil tinha 

relatado a importância das ligações de parentela entre as comunidades e a sua consequente 

ligação em redes multicomunitárias, nas quais os laços familiares exerciam grande peso. 

Sabe-se, aliás, que esta ligação pressupunha, para além da relativa proximidade e contacto 

regular entre as comunidades, uma hierarquização inerente à própria forma relacional, 

entre os chefes indígenas que gozavam de maior ou menor prestígio70. Nesta dinâmica, o 

                                                 
69 Cf. SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 2ª parte, cap. CLI, p. 218. 
70 Ver FAUSTO, Carlos – «Fragmentos de História e Cultura Tupinambá. Da etnologia como instrumento 

crítico de conhecimento etno-histórico» em CUNHA, Manuel Carneiro da (org.) – História dos índios no 
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poder tinha um carácter móvel (não hereditário obrigatoriamente portanto), assente no 

prestígio da guerra e peso familiar de cada indivíduo na sua comunidade. Ao chefe cabia 

preservar essas formas de autoridade e ser bom orador entre os seus71. Conhecimento que 

Gabriel Soares de Sousa não deixou de se mostrar sensível (como poderia?) mas ao qual 

não atribuiu estatuto digno, por ser tão díspar em relação ao que conhecia. 

 

O código de crenças indígenas 

O tópico das crenças dos povos extraeuropeus constituiu sempre uma matéria à 

qual a maioria dos observadores dedicou bastante atenção. Deve ter-se em conta que para 

além das questões socio-genéticas ligadas ao do temor a Deus, a importância da doutrina 

e da prática cristã na vida do homem europeu era imensa. Institucionalmente, a Igreja 

Católica tinha um papel estruturante na definição da sua própria génese e no seu 

funcionamento, de todo o sistema político. Nestas matérias, aliás, deve declarar-se que a 

maioria dos observadores relatou com repúdio os outros credos e formas de ligação com 

o metafísico. Mesmo na China, que provocou admiração em muitos dos que escreveram 

sobre o império, pela sua clara organização hierarquia, forte sistema de justiça, 

capacidade organizacional e bélica de todo o império, os códigos de crenças não deixaram 

de ser descritas com bastante repulsa72. 

Deve atender-se que, no caso da obra de Sousa, a ausência de fé não significava, 

como se constatou, a ausência de formas de crença. Configurava-se sim, na ausência de 

uma religião central definida e devidamente estruturada. Veja-se o que escreveu a este 

respeito sobre os tupinambás: 

 

«Entre êste gentio tupinambá há grandes feiticeiros, que têm êste nome 

entre êles, por lhes meterem em cabeça mil mentiras; os quais feiticeiros vivem 

em casa apartada cada um por si, a qual é muito escura e tem a porta muito 

pequena, pela qual não ousa ninguém entrar em sua casa, nem de lhe tocar em 

                                                 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal da Cultura; Fundação de Ampara à Pesquisa 

do Estado de São Paulo, 1998, 2ª edição (1ª edição de 1992), p. 388-389. 
71 Ver idem, pág. 390. 
72 Ver LOUREIRO, Rui Manuel - Fidalgos, Missionários e Mandarins... ob. cit., p. 636-637. 



16 |Kevin Carreira Soares, Os Índios Brasileiros no olhar de Gabriel Soares de Sousa 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em 

História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

coisa dela; os quais, pela maior parte, não sabem anda, e para se fazerem estimar 

e temer tomam êste ofício, por entenderem com quanta facilidade se mete em 

cabeça a esta gente qualquer coisa […] A êstes feiticeiros chamam os tupinambás 

pajés; […]»73. 

 

A imagem pitoresca do feiticeiro índio coincide com a forma como os 

observadores narraram sobre o tema na maioria das fontes produzidas. Ao mesmo tempo, 

permite perceber a importância que estas crenças também tinham para as sociedades 

indígenas. Os pajés eram os guias espirituais das sociedades indígenas e chegaram mesmo 

a desempenhar uma importante função de resistência de penetração da doutrina cristã nas 

diversas comunidades. A sua resistência foi crescente ao longo do século, consequência, 

antes de mais, da pressão gradual que as sociedades indígenas foram alvo, pelo número 

de europeus que chegava ao Brasil. O suposto aumento deste tipo de religiosidade, assente 

na existência de uma "terra sem mal" no ideário indígena, é elucidativo do estado de 

crescente agonia que algumas destes grupos viviam74. Foi normal, por isso, que a imagem 

negativa destes líderes espirituais tenha sido tanto maior, quanto a sua capacidade de se 

oporem às formas de domínio português. 

Tal como no mundo ocidental, este sistema de crenças complexo estava 

intimamente ligado a um conjunto de rituais de passagem e de práticas que adquiriam um 

significado individual para as populações. Estas práticas assumiam, muitas vezes, um 

carácter espetacular e mágico que não era exclusivo dos índios brasileiros. Na verdade, 

os rituais no corpo, o ritual da Antropofagia, a crença na terra sem mal, o peso dos pajés, 

as armas e os rituais bélicos, a alimentação, etc. que Gabriel Soares de Sousa procurou 

descrever de forma bastante pormenorizada, demonstram uma sociedade 

inequivocamente complexa, que o autor não podia deixar de reconhecer e conhecer, por 

muito que esse conhecimento se tenha mostrado precário em alguns tópicos. 

                                                 
73 Cf. SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 2ª parte, cap. CLXI, p. 228. 
74 Ver KERN, Arno Alvarez – «Ações evangelizadoras e culturais de missionários portugueses e espanhóis 

no Rio de Prata, nos séculos XVI, XVII, XVIII, em territórios do sul do Brasil» em Congresso Internacional 

de História. Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e 

Culturas, 1993, vol. II, p. 485-486. 
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Não sendo possível versar sobre todos esses temas, atenda-se ao que o autor 

escreveu sobre o ritual de fazer incisões no corpo. Como se sabe, o corpo do índio 

funcionava como forma de fazer memorial de vários momentos da vida do índio. Numa 

sociedade em permanente estado de guerra com os grupos vizinhos, este ritual estava 

frequentemente ligado à guerra, com todas dinâmicas adjacentes. Em forma de conclusão, 

retenha-se particularmente ao pormenor da descrição, que é timbre em toda a obra de 

Gabriel Soares de Sousa: 

 «[...] 

 Todo o tupinambá que matou na guerra ou em outra qualquer parte 

 algum contrário, tanto que vem para casa, e é notório aos moradores dela da tal 

 morte do contrário, costumam, em o matador entrando em casa, arremessarem-

 se todos ao seu lanço e tomarem-lhe as armas e tôdas as suas alfaias de seu uso, 

 ao que êle não há de resistir por nenhum caso, e há de deixar levar tudo sem falar 

 palavras; e como o matador faz estas festas deixa crescer o cabelo por dó alguns 

 dias, e como é grande, ordena outros vinhos para tirar o dó; ao que faz nas 

 vésperas cantadas, e ao dia que se hão de beber os vinhos se tosquia o matador e 

 tira o dó; tornando-se a encher e tingir de jenipapo, o qual também se risca em 

 algumas partes do corpo com o dente de cotia, em lavôres; e dão por estas 

 sarjaduras uma tinta com que ficam vivas, e enquanto o riscado vive, o têm por 

 grande bizarria; e há alguns índios que tomaram tantos nomes, e se riscaram 

 tantas vêzes que não têm parte onde não esteja o corpo riscado». 

 [...]»75. 

  

 Algumas conclusões 

 Importa formular uma última avaliação geral sobre o texto de Gabriel Soares de 

Sousa. Afigura-se-me difícil concordar, sem quaisquer reservas a priori, que o autor tenha 

sustentado uma visão demasiado limitada ou absolutamente negativa em relação ao índio. 

Neste contexto, Silva Dias, por exemplo, escreveu: «Não é mais benigna a linguagem de 

Gabriel Soares de Sousa, sobre o nativo sul-americano, na sua Notícia do Brasil. Chama-

                                                 
75 Cf. SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 2ª parte, cap. CLXX, p. 235-236. 
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lhe «belicoso, guerreiro e atraiçoado; [...]». Posição que o autor assumiu com base num 

trecho dedicado aos aimorés através do qual entendeu «pode avaliar-se que ideia formava 

ele [Gabriel] do indígena brasileiro»76.  

 Aqui reside, para mim, o desacerto maior que se tem cometido face à obra de 

Sousa. O julgamento rápido numa obra tão extensa tem impedido alguns historiadores de 

entenderem o texto no seu todo, cometendo o equívoco de gerar opiniões com base em 

trechos demasiado localizados. A imagem negativa criada em torno dos aimorés prendeu-

se, antes de mais, com as ofensivas que este índio tinha realizado sobre a povoação de 

Porto Seguro. Entre os grupos, foi o que recebeu uma descrição mais negativa, pelo que 

não deve servir de exemplo para criar uma imagem global dos índios na Notícia do Brasil. 

Se é verdade o que os autores como Silva Dias escreveram, também foi que Sousa 

sustentou serem os carijós «doméstico[s], pouco belicoso[s] e de razão»77. Sobre os 

Tupinambás, grupo sobre o qual o texto se dedica mais extensamente, admitiu serem 

«bem dispostos mui alegres de rosto bem assombrados […] são homens de grandes 

forças e de muito trabalho […] são muito amigos de novidades e demasiadamente 

lisonjeitos e grandes caçadores, pescadores e amigos de lavouras»78. 

 Importa, antes de mais, que resulte deste breve texto a necessidade de uma leitura 

profunda da obra de Gabriel Sousa. O próprio carácter da obra, um tratado, exige que o 

seu entendimento seja feito dessa forma. Conclusões rápidas sobre o seu conteúdo 

tornam-se infelizes pelo desconhecimento de muitas das informações que estão dispersas 

entre os diversos capítulos. A meu ver, o autor gozou do mérito de escrever uma Notícia 

de valor informativo inquestionável. Como sustentei, não era expectável que autor se 

soubesse deslocar dos cânones do seu tempo. Igualmente, o tratado foi escrito num tempo 

em que havia parcas descrições sobre muitos destes rituais que Gabriel procurou 

descrever.  

 A par com interpretações limitadas da sua obra, é quase de lamentar que a riqueza 

informativa em torno de outros temas como as descrições que fez em torno de todas as 

espécies vegetais e animais, nos seus múltiplos significados e interpretações, tenha sido 

pouco aproveitada. Ocupam, na verdade, uma importante parcela da Notícia do Brasil e 

                                                 
76 Ver DIAS, José Sebastião Silva - Os Descobrimentos e a problemática cultural do século XVI... ob. cit., 

p. 237 

77 Cf. SOUSA, Gabriel Soares de - Notícia do Brasil... ob. cit., 1ª parte, cap. LXVIII, p. 69. 
78 Cf. idem, 2ª parte, cap. CXLVIII, p. 216. 
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transportam o leitor para o quotidiano dos habitantes, mas também para algumas crenças 

em torno destas formas de vida. Elucidam ainda o leitor sobre a importância do índio para 

a sobrevivência dos portugueses num meio ambiente tão distante do Europeu. 

 A difícil premissa assumida por Gabriel Soares de Sousa no início da obra, de dar 

a conhecer o Brasil do século XVI, teve uma feliz concretização. Para esta formulação, 

deve atender-se, como se tentou defender, o contexto cronológico específico, as 

informações disponíveis e o objetivo para o qual o tratado foi redigido. Se estas três 

categorias foram devidamente atendidas, a Notícia do Brasil assume-se como uma obra 

abundantemente rica. O seu texto, maioritariamente de natureza descritiva, se entendida 

no seu todo, afigura-se como tendo grande utilidade para a leitura do Brasil de fins de 

século XVI. 

 

 


