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APRESENTAÇÃO
O Siará no Império ultramarino português

 

No sentido de mapeamento histórico, assim como não con-
siste em novidade alguma para a historiografia brasileira que se re-
mete ao período colonial o fato de o Estado do Brasil ter adotado um 
sistema patriarcalista1 de organização, também não causa surpresa 
o aspecto de essa porção colonial ter sido colocada à margem do 
conjunto de prioridades estabelecidas pela Coroa portuguesa, quan-
do comparada com as conquistas orientais durante os Quinhentos. 
Esses são dois vetores gerais sobre os quais parece haver certo con-
senso no âmbito historiográfico.

Caio Prado Júnior (1933), em seu clássico ensaio Evolução 
Política do Brasil, sinalizou os motivos da negligência lusitana da 
Corte em relação à América portuguesa. De maneira direta, tal es-
paço constituía-se como uma questão espinhosa. Suas dimensões 
continentais implicariam custos elevados para ocupação e explo-
ração, não apresentando possibilidades de ganhos materiais ime-
diatos dentro da perspectiva político-econômica mercantilista da 

1 Cf. Ronaldo Vainfas (2010) e Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2003). Este últi-
mo discute a invenção do patriarcalismo enquanto conceito discursivo a partir de uma 
minuciosa historicização, dialogando com Gilberto Freyre e observando como essa 
ideia não se vincula apenas à família (patriarcal), mas tem a pretensão de se instaurar 
em toda uma ordem social.
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época. Somado a isso, a conjuntura de expansão marítima portu-
guesa apresentava como principais expoentes aqueles estabelecidos 
na porção oriental.

Tal movimento de avanço sobre o mar, iniciado no reinado de 
Dom João I (1385-1423), com a conquista de Ceuta (norte da África) 
no ano de 1415, assistiu a uma ampliação proeminente nos reinados 
de Dom Afonso V (1438-1481), não por acaso conhecido pelo epíte-
to de “o Africano”, e de Dom Manuel (1495-1521), “o Venturoso”, 
que resultou em um melhor e constante aparelhamento náutico e em 
uma intensa comercialização com as Índias.2 De lá provinham espe-
ciarias, como pérolas, pedras preciosas, tecidos e madeiras. Valoriza-
dos pelos europeus, esses produtos garantiam o intenso comércio to-
cado pelos lusitanos, os quais, gradualmente, foram se estabelecendo 
como senhores das rotas marítimas.

A força que o Império português empreendeu na conquista do 
Oceano Índico, materializada na melhor estruturação de suas em-
barcações, no desenvolvimento de novas técnicas de navegação de 
longa distância e, inclusive, no aperfeiçoamento de técnicas mili-
tares, não teve a mesma expressão no lado do Atlântico no século 
XVI. Ainda que se aponte para uma viragem estrutural do Império 
ultramarino português em meados daquela centúria, quando haveria 
uma maior preocupação com a América e a África lusitanas, proces-
so conhecido como “atlantização”, a Ásia portuguesa continuou a ser 
a principal mantenedora das fontes do Reino de Portugal. Segundo 
Godinho (1978), ainda em 1619, o Oriente correspondia a 40% das 
receitas dos cofres reinóis.

Algumas expedições costeiras, para fazer frente aos invasores; 
poucos e precários núcleos de ocupação, com longas distâncias entre 
si; e algumas concessões para a exploração do pau-brasil resumiam 
as efetivas ações do Império em seus domínios americanos no sécu-

2 De acordo com José Gomes (2010), as próprias tentativas de imitação das artilharias 
portuguesas pelos orientais fizeram com que os lusitanos se empenhassem em um 
movimento constante de aperfeiçoamento e desenvolvimento de técnicas ligadas ao 
combate marítimo, com foco, principalmente, nas embarcações e artilharia. 
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lo XVI, o que implicava uma ocupação pontual e quase que exclu-
sivamente litorânea. Tal quadro se fazia notório mesmo no século 
XVII entre os colonos e os reinóis que expunham habilmente o leque 
de obstáculos enfrentados, a exemplo dos combates dados aos es-
trangeiros que aportavam no litoral colonial, especialmente o Norte, 
como nos informa o sargento-mor do Estado do Brasil:

Depois que os Portugueses intentaram a conquista do Maranhão, 
[...] e nela se perderam muitos homens, e muitos navios, sempre 
esta empresa ficou espantosa, para os que quiseram olhar para 
ela, e tão desacreditada pela mesma razão diante de seu dono, 
que poucas vezes se achou conveniente só o falar nisso [...].3

O ambiente do século XVI da América portuguesa parece ter 
começado a sofrer alterações mais contundentes somente a partir de 
meados do século XVII. A conquista de Pernambuco por parte dos 
neerlandeses, organizados em torno dos interesses da Companhia das 
Índias Ocidentais, e as guerras empreendidas pelos luso-brasileiros 
para expulsar aqueles, com êxito apenas em 1654, principiaram uma 
ocupação mais eficiente naquela porção das capitanias do Norte por 
parte dos portugueses (MELLO, 2011).4

Embora algumas investidas ibéricas pelo litoral tenham sido 
registradas, o caráter de ocupação era extremamente frágil, princi-
palmente quando se avançava para o norte da colônia, espaço privi-
legiado para a ação de corsários estrangeiros e marcado pela presen-
ça da animosidade dos indígenas:

3 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 21, 
p. 219-329, 1907. p. 209.

4 Seguindo essa linha de raciocínio, Maria Gouvêa (2001) aponta como as décadas de 
1640 a 1670 foram caracterizadas por importantes medidas e ações dinamizadoras das 
relações político-administrativas no Atlântico Sul português, tais como: a criação do 
Conselho Ultramarino (1642), a elevação do Estado do Brasil à condição de principa-
do (1645), a expulsão dos holandeses, o reconhecimento da representação do Brasil 
nas Cortes lisboetas (1653) e a intensificação da atividade missionária no Brasil pelo 
Padre Antônio Vieira.
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1° Do Rio Grande, que é a última povoação dos Portugueses, ao 
Maranhão são passantes trezentas léguas, todas povoadas por 
tapuias selvagens, que são tantos que não tem conta [...]. E a 
ninguém perdoam a vida por coisa alguma, nem admitem pazes 
com ninguém como todos nos informaram [...].

5° E se todos esses perigos e dificuldades não impedirem a via-
gem, com tudo será sem proveito a ida porque no Maranhão 
há muitos franceses que estão de morada como estavam no Rio 
Grande. E depois de se passarem os tapuias se há de ir em suas 
mãos. E o menos mal que pode fazer aos nossos, é levarem-nos a 
França que cada dia lhe vem naus carregar de madeira, pimenta, 
algodão, etc.5

Diante de um quadro geral de descaso e de abandono (que 
parece ter perdurado por todo o século XVI) e dos avanços con-
seguidos apenas até a capitania do Rio Grande, não é difícil de 
imaginar a situação à qual ficou entregue a capitania do Siará 
grande. A apatia lusitana em integrá-la aos seus domínios efe-
tivos durante os Quinhentos, diante do foco na porção oriental, 
facilitou a entrada de indivíduos estranhos de outros países, como 
ingleses, flamengos e os franceses.  Todavia, algumas expedições 
militares permitiram uma incipiente dinamização de conquista e 
de ocupação ao longo da porção setentrional da América portu-
guesa. Com o avanço dos franceses no Maranhão, era necessária 
uma presença mais marcante e enérgica por parte dos lusitanos.

De fato, a preocupação com a colonização das capitanias do 
norte do Brasil, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Siará, Piauí 
e Maranhão, já era existente desde os tempos de D. Sebastião, anun-
ciada, por exemplo, nas ações do governador Luiz de Brito Almeida 
(1572-1577), o qual foi pessoalmente dar combate aos potiguares e 
evitar que os franceses se fixassem na Paraíba. Também o cardeal D. 
Henrique (1578-1580) preocupou-se com a conquista dessa região, 

5 FIGUEIRA, Luiz. Relação do Maranhão (1608). RIC, Fortaleza, tomo 17, p. 98, 1903.
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concedendo várias mercês a Frutuoso Barbosa (cunhado de Pero Co-
elho de Sousa), como a de 1579, que consistia na patente de capitão 
de mar e de terra da expedição que aportaria na Paraíba em 1581, no 
galeão São Rafael, recebendo o “mantimento anual de 200$000, por 
espaço de dez anos” (SERRÃO, 1968, p. 28).

As terras ao norte de Pernambuco eram alvo de constantes 
enfrentamentos, dentro de uma perspectiva imperial multiconti-
nental, que envolvia diferentes Estados em busca da dominação de 
rotas marítimas e entrepostos comerciais. A presença de estrangei-
ros, principalmente dos franceses que chegaram a fundar a França 
Equinocial no Maranhão, foi um problema constante para a Coroa 
portuguesa até 1615. Nesse ano, tropas comandadas por Alexan-
dre de Moura, contando com a participação do “sargento-mor da 
conquista do Maranhão”, Martim Soares Moreno, auxiliaram a 
pôr termo ao domínio francês (GOMES, 2010, p. 24). A incorpo-
ração de territórios no Índico, na África e na América Portuguesa 
foi uma política continuada no período da União Ibérica, isto é, de 
dominação dos “Filipes” (1580-1640).

Os escritos deixados pelo então sargento-mor do Estado do 
Brasil, Diogo de Campos Moreno, auxiliam-nos no entendimento 
da permanência dessa preocupação durante o período da regência 
filipina. Em Jornada do Maranhão, publicada em 1614, Diogo 
Moreno sinalizava as diferentes tentativas de conquista dessa re-
gião que denotavam, de uma forma ou de outra, as autorizações 
e os estímulos graduais dos diversos governadores gerais, a res-
saltar: Diogo Botelho (1602-1608), Diogo de Menezes e Siqueira 
(1608-1612) e Gaspar de Sousa (1612-1617).

Conforme Moreno, o governador Diogo de Menezes era aten-
to aos vários empreendimentos necessários à conquista efetiva do 
Estado do Brasil, administrando de forma responsável os recursos 
de guerra e percebendo com clareza o significado da conquista das 
terras que iam desde o Rio Grande ao Amazonas, por se tratarem, pa-
rafraseando Serrão (1968, p. 152), da “porta de entrada da América 
Central – e com mais vigor – da América espanhola”:

Já neste tempo governava o Estado do Brasil Dom Diogo de 
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Menezes [...] e dando com sua costumada prudência, e verdade 
conta da importância da costa de leste oeste, e de seus portos até 
o Maranhão, e mostrando que não só estava em perigo de Cor-
sários se valerem dela, mas de outros tiranos, que possuindo-a 
podiam intentar grandes coisas contra o Peru e todo novo mundo 
da América, ao melhor do qual ficavam de barlavento, juntando a 
isto a Relação de certos franceses; [...] finalmente deferindo Sua 
Majestade aos avisos do dito Governador, lhe mandou que com 
particular cuidado, e diligência se tornasse a informar das coisas 
daquela conquista, e de modo melhor em que podiam fazer-se. 
Em virtude desta carta de Sua Majestade, logo o Governador no 
ano de 1611 mandou ao Sargento Mor Diogo de Campos ao Rio 
Grande [...].6 (grifo nosso).

A preocupação com os tesouros do Peru, na qual foram inclu-
ídos posteriormente os discursos de importância sobre as conquistas 
ao norte de Pernambuco, vinha de longa data. Inflamava os confli-
tos entre lusitanos e castelhanos desde meados do século XVI (HO-
LANDA, 2010). Mas o conflito amplo e de longa duração tinha uma 
nova tonalidade: se antes, para os castelhanos, os perigos vinham 
principalmente das ambições de Dom João III, agora, sob a União 
Ibérica, as ameaças eram representadas por outros estrangeiros. A 
ideia de defesa do Peru e dos outros domínios hispânico-lusitanos 
passava a ter uma dimensão maior, imperial, que integrava em seu 
bojo a conquista e a manutenção de domínios estratégicos.

Essa inquietação era mantida em relevância nas constantes 
epístolas trocadas entre os governadores e o Rei. Discursivamente, 
projetava-se uma imagem das capitanias do Norte como de extrema 
importância para o Império.  Seguindo essa linha de pensamento, 
o governador Gaspar de Sousa obteve grande destaque na conquis-
ta do Maranhão ao se empenhar ao máximo no convencimento do 
Rei de seu indispensável apoio material, sugerindo, inclusive, que 

6 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 21, 
p. 219-329, 1907. p. 217-8.
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se alterassem as prioridades e financiamentos da Coroa no âmbito 
ultramarino, redirecionando dinheiro para a guerra ao Norte, o que 
foi sentido por Diogo Moreno naquele momento:

Neste tempo sendo Sua Majestade já informado das coisas do Ma-
ranhão, e da importância delas, e do modo em que o Governador 
D. Diogo de Menezes lhe tinha dado princípio, e havendo criado 
novo Governador do dito Estado a Gaspar de Souza, Fidalgo de 
tantas partes, e tão grande soldado [...] mandou que conformando-
-se com o que mais conveniente lhe parecesse para a dita con-
quista, assistisse sua pessoa em Pernambuco, e tratasse de eleger 
pessoas em cargo, quais para a tal Jornada bem lhe parecesse. 
Porque tal sorte lha encarregava, que para a fazer lhe dava todo o 
poder necessário em assistência de dinheiro, como em efeito lhe 
deu, e passou todas as prevenções [...].7 (grifo nosso).

Esse relevo de destaque conferido às capitanias do Norte, como 
elemento de ampliação e de manutenção fundamental do poder im-
perial luso, inseria o Siará grande como importante ponto estratégico 
e militar para a conquista daqueles territórios. E foi justamente dessa 
maneira, integrado a uma lógica imperial multicontinental, que tal 
capitania acabou incorporada à pauta de discussões sobre a ocupação 
territorial, no início do século XVII, entre o Rei, os governadores 
gerais, os magistrados, os capitães e muitos outros homens empe-
nhados nas jornadas e expedições. Embora estas tivessem como foco 
final o Maranhão, envolviam necessariamente outras capitanias.

Entre esses militares, merece destaque aqui o já citado Dio-
go de Campos Moreno, sargento-mor do Estado do Brasil. Seus 
escritos relatam as tentativas de ocupação na faixa de terra que 
ia de Pernambuco ao Maranhão. Acompanhando o governador 
geral, Diogo Botelho (1602-1608), Moreno aportou na América 
portuguesa no ano de 1602 e tornou-se importante agente con-

7 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 21, 
p. 219-329, 1907. p. 215-6.
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quistador, empreendendo e estimulando combate aos estrangei-
ros e aos indígenas. Seu sobrenome indicava a existência de um 
grau de parentesco com aquele que mais tarde ficaria conhecido 
e agraciado pelo próprio Rei Filipe II como o “primeiro fundador 
da fortaleza do Siará”, Martim Soares Moreno, que veio ao Brasil 
em companhia de seu tio Diogo e do governador Botelho.8

De acordo com o sargento-mor, em 1603, formou-se uma tropa 
que migrou até o rio Maranhão e o rio Amazonas para dar combate 
aos franceses e aos índios aliançados. Antes, expulsos do Rio Gran-
de, uns retornaram para a Europa em 1597, e outros foram ocupando 
as terras maranhenses, circulando livremente por todo o norte, mar-
geando a costa na direção leste-oeste, fazendo feitorias e promoven-
do escambo com silvícolas. Esperava-se o bloqueio de tais relações 
como resultado das ações futuras daquela jornada.

O Siará grande, inserido no espaço litorâneo pelo qual pas-
sariam os combatentes, seria um lugar de acesso para um objetivo 
maior (a conquista do Maranhão). Ali também seriam erguidas for-
tificações que serviriam de apoio, de pontos de vigília e de suporte 
para a exploração de possíveis metais preciosos, dos quais se tinha 
notícia como oriundos da Ribeira do Jaguaribe, seguindo uma lógi-
ca lusitana de dominação marítima erigida desde os Quatrocentos 
(GOMES, 2010). Nesse amplo movimento, masculinidades seriam 
testadas, contraditadas e negociadas, conforme veremos adiante.

8 Carta Patente fazendo mercê da Capitania da fortaleza do Ceará por tempo de dez 
anos a Martim Soares Moreno em atenção aos seus serviços (26/05/1619). Documen-
tos da História de Martim Soares Moreno. RIC, Fortaleza, tomo 19, p. 81-2, 1905.



A CONQUISTA DO SIARÁ:  
UM TRIÂNGULO MASCULINO DE OCUPAÇÃO

No dia 26 de janeiro de 1603, distante das terras da capita-
nia do Siará grande e do Maranhão, reuniam-se na Vila de Olinda, 
em Pernambuco, mais precisamente na casa do governador-geral do 
Brasil, Diogo Botelho, alguns dos sujeitos mais poderosos da Amé-
rica portuguesa para deliberarem sobre uma possível expedição. 

De acordo com o Auto que Diogo Botelho mandou fazer, além 
dele e do tabelião Antonio Abreu, que registrou o evento, estiveram pre-
sentes, para compor o Conselho, as seguintes autoridades civis e milita-
res: o capitão-mor da capitania de Pernambuco, Manoel Mascarenhas 
Homem; o ex-capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho de Carvalho; 
o desembargador e ex-ouvidor-geral do Estado do Brasil, Gaspar de Fi-
gueiredo Homem; o sargento-mor do Estado, Diogo Campos Moreno; 
e o capitão do Forte do Recife, João Barbosa de Almeida.9 Todos esses 

9 O documento transcrito e albergado no Instituto Histórico do Ceará aponta o nome 
de “João Barros de Almeida”. Contudo, em contraste com outras fontes da época, não 
encontramos nenhum capitão com esse nome próximo ao governador. Muito pro-
vavelmente, “João Barros de Almeida” indicado no Auto em questão seja o mesmo 
“João Barbosa de Almeida” assinalado na Carta testemunhal de 26/09/1603. BNPA, 
Carta testemunhável, com prova de inúmeras testemunhas qualificadas, dos serviços 
que o governador Diogo Botelho fez no primeiro ano e meio do seu governo, com jus-
tificação e abonação da sua pessoa, Códice 51-V-48, n. 79, fls. 91-206v. 26/09/1603.



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 17

homens, de grosso cabedal e de importante posição hierárquica política 
e militar no Império português, reuniam-se para decidir sobre as ações 
e os destinos de outros homens; a saber, daqueles que comporiam a 
primeira jornada que marcharia até o Maranhão.10

Com exceção do capitão-mor de Pernambuco, Manoel Masca-
renhas, todos afirmaram ser de bom grado o empreendimento. Talvez 
isso se desse pelas suas experiências pretéritas. Em 1597, esse homem 
havia comandado uma expedição para a conquista do Rio Grande que 
envolvia uma armada de seis navios e cinco caravelões, conhecen-
do de perto os perigos do avanço pelo norte.11 Comparativamente, 
a proposta da nova jornada de Pero Coelho era totalmente inversa: 
mais longínqua e com recursos muito menores; para o transporte de 
mantimentos, pólvoras e munições, utilizaria apenas dois caravelões 
até o rio Jaguaribe, de onde os indivíduos seguiriam a pé.12

Registrado o posicionamento contrário do capitão no Auto, 
o tabelião apontava a deliberação positiva do Conselho para o 
prosseguimento da Jornada do Maranhão da seguinte maneira:

[...] tendo-se comodidade para fazer descobrimentos e con-
quistas e acrescentar com isso à Coroa e ao Estado Real de 
Sua Majestade, não lhe aventurando, como não aventura, 
em nada, pelas razões ditas e as que abaixo se seguem e 
principalmente por se ampliar e dilatar a nossa santa fé ca-
tólica e por seguir o intento que tiveram os reis passados de  
 
 

10 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 18.

11 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627.
12 É difícil afirmar com clareza as reais motivações do capitão para a sua negativa. O 

Auto não traz mais informações. Feliciano Coelho de Carvalho também havia parti-
cipado da conquista do Rio Grande e acabou votando afirmativamente para o prosse-
guimento da expedição de Pero. Em análise posterior, de Carlos Studart Filho (1936), 
a posição contrária de Mascarenhas alicerçava-se no modo como a viagem seria re-
alizada: não contava com apoio oficial, isto é, não existiam verbas da Coroa e tropas 
regulares envolvidas.
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Portugal de gloriosa memória, que estão no céu, aos quais 
mandaram fazer uma viagem para onde chamam Maranhão, 
navios que se perderam pela pouca notícia que se tinha de lá 
[...].13 (grifo nosso).

E continuava mais à frente expondo outros motivos da  
autorização:

[Para] tolher e defender dos franceses e mais estrangeiros que 
vão à dita costa e portos dela, resgatar gentios e inquietá-los, 
como ainda hoje em dia fazem, indo naus a conversar com o dito 
gentio e indo e vindo aos ditos portos, e roubam e salteiam os 
nossos navios que vão e vêm para este Estado [...].14

Dois aspectos devem ser enfatizados nesses registros. Expli-
citamente, apareciam os principais motivos da expedição, como: a 
conquista de territórios, a expansão do catolicismo, o combate aos 
estrangeiros e o estabelecimento de relações amistosas com o gentio. 
Tudo isso deveria ser feito em prol e em nome do Rei, isto é, sob 
os anseios da expansão do Império em uma perspectiva de submis-
são dos interesses particulares aos desejos do Monarca. Somente por 
isso, e principalmente em virtude desse aspecto, a autorização foi 
concedida. Tarefa lembrada como extremamente arriscada, em vir-
tude da(s) experiência(s) de fracassos anteriores.

Ao se referirem aos “navios que se perderam”, aqueles homens 
chamavam à memória os incidentes acontecidos com as embarca-
ções de Ayres da Cunha e Fernando Alvares d’Andrada que tinham 
se associado a João de Barros, donatário da capitania do Maranhão, 
e a de Luiz de Melo da Silva. Os primeiros tentaram sem sucesso um 
empreendimento náutico no ano de 1535, enquanto a embarcação de 

13 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 18.

14 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 18.
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Luiz de Melo sofreu o naufrágio de sua frota em 1539 (STUDART, 
1903). Alimentavam-se, com esses registros e lembranças, os pro-
blemas e percalços de uma jornada até então impossível ao braço lu-
sitano, que povoavam o imaginário dos aventureiros e que tornavam 
“[...] a conquista do Maranhão tão desejada dos reis passados”.15

O fracasso daqueles homens implicava, de forma paradoxal, 
um duplo-estímulo: por um lado, bloqueava pelo medo, por outro, 
instigava os indivíduos. A busca pela glória, atributo de masculini-
dade alimentado pelas lendas em torno da conquista do Maranhão e 
referendado na longa história dos reis lusitanos, principalmente da 
dinastia de Avis, servia para criar clivagens entre os homens: nem 
todos venciam o estado de ansiedade provocado pelo medo,16 enfren-
tando viagens perigosas e mostrando quão corajosos eram na busca 
de glória e, acrescente-se, de mercês.17

De acordo com Raphael Bluteau (1728, p. 193-4), o conceito de 
jornada indicava a ideia do inexplorado, do virgem e do distante, com 
forte conotação de desafio em experiências de cunho militar e de dura-
ção incerta, diante das adversidades a serem enfrentadas pelos soldados 
em suas aventuras. Tal termo teria seu significado construído pelo cléri-
go da Ordem de São Caetano, inclusive, tomando como parâmetros as 
jornadas do Rei D. Sebastião pelo norte da África.

Outras ideias complementares às acima assinaladas, que per-
mitem ampliar nossa concepção sobre a singularidade da Jornada 
do Maranhão, estariam no verbo aventurar. Ligado aos heróis, às 

15 MORENO, Martim Soares. Relação do Siará. Documentos da História de Martim 
Soares Moreno. RIC, Fortaleza, tomo 19, p. 67-75, 1905.

16 Sobre a dificuldade de enviar súditos para fora do continente, ver, por exemplo: 
ANTT, Corpo Cronológico, Maço 114, n° 172, Carta do corregedor da comarca de 
Castelo Branco para D. Filipe II informando não ter encontrado quem quisesse servir 
de soldado para o Estado da Índia nem haveria quem quisesse na comarca, por serem 
homens de comportamento e que só forçados iriam. 12/12/1606.

17 Sobre as tragédias marítimas portuguesas, ver a obra de Bernardo Gomes de Brito 
(1994): “Histórico Trágico-Marítima em que se escrevem cronologicamente os nau-
frágios que tiveram as naus da Índia”, publicada pela primeira vez em 1735 (v. I) e 
1736 (v. II).
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questões pertinentes à cavalaria e às artes militares, o verbo apon-
tava para a possibilidade de arriscar-se, de pôr em risco os bens, 
o crédito, a reputação e a própria vida em batalha (BLUTEAU, 
1728, v. I, p. 566-7). Contudo, também implicava a possibilidade de  
perder algo do outro, o que, na citação assinalada, ficava explícito 
como algo em prejuízo do Rei. Embora o lucro e as conquistas mate-
riais seguissem como importantes vetores na execução das jornadas, 
era o aventurar-se em nome do Rei, pondo em risco a própria vida e, 
sobretudo, arriscando-se pelo outro, pela Sua Majestade, que deveria 
ser a principal motivação dos soldados nas diferentes partes do Impé-
rio português: África, Índia ou América. 

Nesse contexto, a construção da aventura da Jornada do 
Maranhão era tomada como uma empresa colonial. Empresa aqui 
entendida no sentido desvelado por Bluteau (1728, v. III, p. 71-2), 
como uma ação ou obra objetivada, planejada, com ações tidas como 
relevantes, ilustres e heroicas, executadas à semelhança daquelas re-
alizadas pelos cavaleiros medievais, mas que, nesse período, impli-
cavam o domínio ultramar ou a conquista do mundo à maneira de 
atribuição de sentido conferida pelo Padre Antonio Vieira, citado por 
Raphael Bluteau.

Dessa forma, transmutava-se nos escritos do tabelião Anto-
nio Abreu uma série de elementos que adjetivavam positivamente 
as ações dos homens, observadas enquanto expressões de masculi-
nidade no Brasil colonial, mas que reportavam e possuíam ligações 
com outras partes do Império. Para a Jornada do Maranhão, um dos 
homens que se sentiu incitado à aventura de conquista e colonização 
foi Pero Coelho de Souza. Bem antes e distante daquela reunião de 
nobres homens realizada na casa de Diogo Botelho, Pero observou e 
significou aquela expedição ao Maranhão como uma possibilidade 
de enriquecimento real e como uma forma de conseguir atributos de 
homem notável com muitas façanhas pelos serviços prestados ao Rei.

Ex-comandante de uma galé de Sua Majestade, esse açoria-
no foi partidário da causa do prior do Crato em Portugal, migrando 
em sua defesa para a França e possuindo ainda largas experiências 
em combates militares pretéritos na África. Aportou na Paraíba na 
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década de 1580 e ali, graças à influência do irmão de sua esposa, o 
capitão-mor Frutuoso Barbosa, um dos principais responsáveis pela 
conquista daquela capitania em 1588, acabou se tornando vereador 
do Senado da Câmara pelos anos de 1590.18

As disputas internas entre Frutuoso Barbosa e D. Pedro de La 
Cueva levaram os integrantes da Câmara de Olinda a acusarem o 
primeiro de obrigar os vereadores “a fazer em sua casa as vereações 
e que assiste com eles nelas e faz o que quer com um cunhado seu 
que se chama Pero Coelho de Sousa natural das Ilhas que dizem 
no tempo das alterações desse Reino andar enpanca (sic), e não em 
vosso serviço [...].”19 Dessa celeuma seguiram-se as perdas da capi-
tania por Frutuoso em 1591 e das vantagens correspondentes de que 
dispunha Pero.

Mais de uma década depois, a conquista de outros espaços 
aparecia para Pero como uma oportunidade de reaver posições no 
Império e provavelmente constituir fortuna com as possíveis desco-
bertas futuras. Solicitou, pois, autorização do governador-geral para 
a realização da empresa colonizadora até o Maranhão e o Amazo-
nas. Ali, a motivação, o esforço e a coragem, esta entendida como a 
superação do medo relacionado às adversidades do meio, além das 
astúcias militares e a qualidade de líder, faziam com que Pero se 
diferenciasse de outros indivíduos.

As qualidades arrogadas a ele eram postas em evidência e res-
saltadas pelas pretéritas experiências que o auxiliaram na sua trans-
formação enquanto soldado prático. Nesse sentido, e no jogo de 
imagens engendradas20 e estabelecidas aprioristicamente à expedi-

18 Cf. GOUVEA, Francisco. Sumário das Armadas... Íris, tomos 1-2. Rio de Janeiro, 
1848. [em especial o capítulo 3 “Como Frutuoso Barbosa foi encarregado da Paraíba”].

19 ANTT, Corpo Cronológico – parte I. Carta da Câmara de Olinda para D. Filipe I infor-
mando das desordens que havia entre Frutuoso Barbosa e D. Pedro de La Cueva para 
que interviesse, antes que de todo se perdesse aquela Capitania da Paraíba, nomeando 
outro governador. 28/08/1589.

20 Para Miguel Vale de Almeida (1995, p. 221), as emoções e os sentimentos qualifica-
dos e atribuídos diferencialmente para homens e mulheres seriam construções cultu-
rais que remeteriam ao aspecto de ser “feito com gênero” do inglês engendered.



22 Estudos da Pós-Graduação

ção do Maranhão, Pero se constituiu como um fator de delineamento 
positivo da decisão afirmativa do Conselho. Ao propor a realização 
da jornada como uma empresa particular,21 Pero isentava os cofres 
da Coroa, dispondo suas fazendas em nome do Rei. No acordo lan-
çado, era dele a responsabilidade de financiar tal expedição.

Mais ainda: em termos materiais, a Coroa nem seria reduzida 
em quantias financeiras, nem em capital humano, considerando-se 
que também inexistia o acompanhamento de qualquer tropa oficial, 
exceto pela parca presença de três ou quatro homens brancos que 
eram militares oficiais (capitães, alferes e soldados), sendo o restante 
do corpo militar composto em sua maioria pelos indígenas. Mesmo 
assim, tal aspecto não agradava a todos, haja vista a inquietação do 
capitão Manoel Mascarenhas.

Essa característica peculiar sinalizava um contexto mais 
amplo observado em outras partes do Império português. De fato, 
a política de captação das tribos indígenas a serem utilizadas nos 
combates empreendidos pelos portugueses foi uma prática singular 
e de destaque nas diretrizes de Diogo Botelho e dos dois governa-
dores subsequentes. Inclusive, era uma maneira encontrada aqui de 
dirimir os problemas de carência material e humana nas atividades 
de conquista. A transferência da responsabilidade de custeio da ati-

21 De acordo com Bluteau (1728, v. VI, p. 287), particular seria “o que é próprio e par-
ticularmente de alguma pessoa”. A ambiguidade da definição do termo nos remete às 
contradições inerentes ao período moderno. Próprio de alguém poderia apontar para 
posse de algo, mas também para uma questão mais subjetiva, como o caráter próprio, 
singular, não comum a muitos. Poderia implicar também algo restrito, menos exposto. 
O empreendimento particular de Pero é contraditório sob uma perspectiva contempo-
rânea porque não é (ou não deveria ser) uma jornada com fins puramente lucrativos, 
mas sim “em nome de Deus e de Sua Majestade”. Se tomarmos “particular” como 
sinônimo de “privado”, possibilidade indicada pelo dicionário da época, a empresa de 
Pero não era particular, pois não se fazia em oposição ao público, ao bem comum, mas 
justamente em seu nome. Assim, ao falarmos de Pero Coelho em iniciativa particular 
estamos nos remetendo à sua inclinação de dispor os seus bens em prol de uma jorna-
da que se fazia pelo Rei, talvez ainda encarado e amado por muitos como um grande 
senhor feudal, contudo também já percebido como o maior representante da soberania 
do Estado dinástico, o qual se deveria amar e defender (HERMANN, 1998, p. 155).
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vidade colonizadora para particulares era um aspecto existente em 
outras regiões do ultramar que gerou, paulatinamente, um excesso 
de autonomia em muitas câmaras locais, de difícil controle pelo Rei 
(BICALHO, 2001).

O objetivo da Coroa era manter, alimentar e tirar proveito de 
um sistema de símbolos que cooptasse os indivíduos, cedendo-lhes 
em termos simbólicos o que lhes retirava em aspectos materiais e no 
empenho dedicado às tarefas e designações régias. A tarefa de Pero 
estava inserida dentro dessa perspectiva mais ampla, haja vista suas 
experiências anteriores na África, sempre dispondo de serviços do 
Monarca e buscando, com isso, galgar reconhecimentos, honras e 
privilégios materiais e simbólicos. 

Paulatinamente, a efetiva ocupação da capitania do Siará gran-
de emergia sob duas perspectivas. A primeira evidenciava uma ló-
gica maior, imperial e multicontinental, percebendo o Império em 
suas extensões oceânicas e com a junção dos interesses castelhanos 
e lusitanos preocupados com a real ocupação e defesa das áreas con-
quistadas no ultramar. A segunda dava-se pela preocupação sobre 
três regiões mais bem localizadas, tal como surge o incentro de um 
triângulo pelo cruzamento de suas bissetrizes: o Maranhão (vérti-
ce-topo), que deveria ser ocupado; a Paraíba (um vértice-base), de 
onde se voluntariavam homens para a expedição; e Pernambuco (ou-
tro vértice-base), de onde viriam a autorização e os parâmetros para 
execução da viagem. 

Do cruzamento das medianas que partiam desses três vértices,  
metaforicamente, o Siará funcionaria como um centro gravitacio-
nal de um triângulo desenhado e a ser preenchido por colorações 
masculinas. Contudo, os vetores que atuavam na constituição des-
se triângulo eram os de caráter histórico, isto é, com potenciais de 
transformação e alteração e imersos na imprevisibilidade da ação 
humana. Assim, muitas vezes, esse triângulo sugeriu outras figu-
ras geométricas, teve sua base alargada, apresentou alterações na 
ordem de importância dos vértices, enfim, esteve inserido em uma 
dinâmica própria à história, que, não necessariamente, resultaria 
nos objetivos traçados previamente ou correspondia aos ideais mas-
culinos propostos.
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Para cada vetor resultante na construção dessa imagem colo-
nizadora masculina, existiu uma infinidade de outros que foram riva-
lizados, reforçados ou anulados, esvaziados ou simplesmente postos 
à margem nas relações estabelecidas entre os sujeitos. Importa aqui 
analisar o jogo estabelecido entre esses vetores e a elaboração dessas 
imagens colonizadoras, principalmente tentando pôr em evidência 
os delineamentos e contornos realçados na constituição das relações 
de gênero, sobretudo em torno das masculinidades.

Uma reunião de homens: um fragmento  
do Império ultramarino

Dom Filipe por graça de Deus Rei de Portugal, e dos Algarves d’aquem
 e d’alem mar, em África Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Comércio 

da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia etc [...].22

A caracterização acima inscrita na Provisão de 8 de julho 
de 1604, que o ouvidor-geral do Estado do Brasil, Ambrósio de 
Siqueira, mandou fazer, fornece-nos ideia da extensa dimensão 
do Império de Felipe II, com possessões na Europa, na África, na 
Ásia e na América. Materializando uma conquista dos portugueses 
efetivada já em meados do XVI, essa descrição permite observar 
como os lusitanos tinham nos domínios dos mares, nas conquistas 
de postos estratégicos e na conexão de territórios dispersos uma 
pedra angular para o exercício de seus poderes.

Nos diferentes continentes e extensos domínios da Coroa, 
o Rei tinha ao seu serviço vários homens que, motivados por 
diferentes questões, lançavam-se na empresa colonizadora. 

22 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil. 
Instituto Histórico e Geográfico do Brasil; Conselho Federal de Cultura, 1972. Tomo 
I, XV – Regimento de 25 de setembro de 1587, dado aos Desembargadores e mais 
Oficiais, que se criaram para a Relação, que deveria haver daí por diante no Brasil, 
para naquelas partes administrar Justiça, como se fazia pelas outras do Reino, em a 
Cidade de S. Salvador, p. 385-389.
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Indivíduos que se reuniam, estabeleciam alianças em vários níveis, 
entravam em confronto, afirmavam modos de sentir e de ver o 
mundo e que engendraram histórias nas suas aventuras marítimas, 
tal como no desenho que se forjou a partir de Pernambuco, quando 
Pero Coelho foi nomeado capitão-mor da expedição.

Sobre esse aspecto, é esclarecedor o documento do Conselho 
reunido por Diogo Botelho definindo sua tropa:

Mandar a Pero Coelho de Souza, homem nobre e fidalgo, casado 
e morador neste estado, soldado velho, que se achou em muitas 
jornadas e reinos estrangeiros, por terra, com duzentos homens 
portugueses e oitocentos flecheiros potiguares e tabajaras e ele 
por capitão-mor de todos [...]; a qual jornada se ofereceu o dito 
Pero Coelho mais gente a fazer às suas custas, sem nenhuma 
despesa da fazenda de Sua majestade nem dos moradores deste 
estado [...].23 (grifo nosso).

Esse trecho do Auto é elucidador em vários sentidos, 
principalmente no desvelar de algumas das características que eram 
valorizadas em termos de identidade masculina para aqueles homens 
integrantes do Conselho e que alimentariam as formas de pensar e de 
se comportar dos indivíduos moradores e estantes no perímetro de 
onde se lançava a expedição. Características de suma importância, 
à medida que visualizamos essa reunião entre o governador geral 
e os seus conselheiros, todos oriundos da outra parte do Atlântico, 
como um centro de onde emergiam os discursos organizadores das 
sociedades coloniais e que ditava parâmetros de gênero a serem 
seguidos. Não por acaso, o texto traz uma série de predicados 
direcionados ao comandante da expedição.

Antes de analisarmos o Auto propriamente dito, é necessário 
refletirmos sobre a forma de organização disposta para a sua 
montagem. Botelho havia chamado os homens em suas “pousadas 

23 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 18-19.
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a conselho”. Embora dispusesse de ampla autonomia para deliberar 
sobre os assuntos do Estado, aconselhava-se com alguns dos 
principais sujeitos do Império que, sem exceção, deveriam entender 
bem de justiça, de guerra e das conquistas do Norte: ali estavam 
três capitães, um sargento e um desembargador. Aliás, essa prática 
de reunir os homens a conselho foi extremamente comum em seu 
governo. Deliberavam sobre os mais diversos temas, como guerra, 
fiscalizações e devassas, prisões, socorro e provimento, entre outros. 
Mesmo antes de pôr os pés em terras brasílicas, a prática do conselho 
já era um fato, resultando na ida do governador a Pernambuco e não 
à Bahia, como determinado pelo Monarca:

[...] chegando [Diogo Botelho ao Brasil e] à linha com os navios 
de sua conserva, que todos vieram a salvamento, pôs em conselho 
entre os capitães e homens de experiência que com ele vinham, a 
razão do socorro porque Sua Majestade o mandava; e, altercada 
à parte a capitania onde seria acertado, a respeito do inimigo, se 
averiguou em conformidade ser essa capitania a de Pernambuco, 
onde se entendia ser mais certa a vinda da dita armada, assim por 
ser a navegação mais fácil, como pelo costume em que estavam 
de levarem dela grandes presas, como se viu por experiência no 
ano de noventa e quatro, com que ficaram pagos das despesas 
que nisso fizeram, do que se mandou fazer auto, que assinaram 
todos e que foi enviado a Sua Majestade.24 (grifo nosso).

O ato de se aconselhar e as patentes e os cargos dos indiví-
duos envolvidos nas reuniões reverberavam uma forma de organi-
zação político-administrativa existente no Brasil, que encontrava 
suas origens no Reino. A prática de convocação dos homens nobres 
e fidalgos a conselho na casa de Botelho remetia à administração 
de forma mais ampla e tinha um significado maior de deliberação 
sobre as principais ações do Império na América. Isso se repetia e 
se perpetuava desde as discussões promovidas dentro do Desembar-

24 Correspondência de Diogo Botelho. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 
1-258, 1910. [Imprensa Nacional].
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go do Paço, no Reino, que envolviam os sujeitos das mais ilustres 
e destacadas casas, até as organizações municipais nas capitanias 
mais pobres.

Remontava, portanto, a uma prática de administração político-
-jurídica própria do centro do Reino, a qual Filipe II se esforçava em 
difundir nos domínios mais afastados do Império, o que ocorria tam-
bém por meio dos “regimentos”, das “relações” e dos “concelhos” 
que tratavam de reger, organizar judicialmente e administrar politi-
camente.25 Certamente, o Conselho das Índias (1604) e o Conselho 
Ultramarino (1642) seguiam essa linha, ambos criados no sentido de 
uniformizar e administrar as terras do ultramar.

Reunidos os homens, o resultado foi o Auto que tratava de 
uma história de preparação para o conflito, para a guerra. Nele, os 
discursos dos sujeitos assinalaram visões de mundo próprias daque-
le contexto, além de escalas de valores, hierarquias sociais e siste-
mas simbólicos pelos quais os conquistadores afirmavam formas de 
masculinidade positivas e negativas. Os valores atribuídos a Pero 
tornaram-no apto e qualificado para o comando da expedição. O fato 
de ser homem, como característica primeira, basilar e essencial para 
a construção de todas as outras, ilustra bem o jogo de identidades 
presente no processo de colonização da América portuguesa, forte-
mente marcado pelo gênero.

Colado ao registro de homem, eram citadas as importantes ca-
racterísticas de nobre e de fidalgo. Dentro do ideal de masculinidade 
aqui proposto, nobreza e fidalguia eram categorizações identificado-
ras dos indivíduos pertencentes ao topo da hierarquia social portu-
guesa. Isso se dava em virtude das peculiaridades que apenas uma 

25 Cabe ressaltar uma diferença entre “chamar a conselho”, isto é, reunião com a fina-
lidade de dar parecer sobre algo e “concelho” que, segundo Bicalho (2001, p. 191), 
apontaria as formas de organização existentes no território lusitano, como as cidades 
e as vilas, por exemplo, que, ao longo do processo de colonização, foram sendo orga-
nizadas através das câmaras municipais; “Os concelhos, enquanto unidades adminis-
trativas, eram dirigidos por uma câmara, composta em geral por um juiz presidente 
[juiz ordinário ou juiz de fora], dois vereadores e um procurador.”
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pequena parcela de homens detinha, como os seus locais de nascen-
ça ou os privilégios obtidos em recompensa dos serviços prestados 
ao Rei (MONTEIRO, 2003). Tais termos possuem sua constituição 
marcada tanto por aspectos etimológicos como históricos. 

O termo fidalgo poderia remeter à ascendência da casa (filho 
& de algo), mas também a uma relação estreita de fidelidade (fides). 
Ao longo do tempo, à fidalguia foram sendo incorporadas outras 
adjetivações. No reinado de D. João III (1521-1556), por exemplo, 
a marca da fidalguia era a do “nobre de geração” e não aquele cons-
tituído por privilégios. Nesse sentido, inseria-se uma diferença entre 
nobreza e fidalguia. Dentro desta, as altercações davam-se apenas no 
sentido de possuir ou não o grau de cavalaria. Assim, entre os fidal-
gos, aqueles que estavam integrados à cavalaria eram tidos como fi-
dalgos-cavaleiros, enquanto os demais eram os fidalgos-escudeiros, 
estabelecendo-se hierarquias dentro de outras hierarquias (BLUTE-
AU, 1728, v. IV, p. 107-8).

Mas a incorporação dos títulos de “escudeiros & cavaleiros” 
ao de “fidalgo” já datava de quase um século antes, no reinado de 
D. Afonso V, “o Africano”. Refletindo o contexto de expansão pelo 
norte da África, os títulos foram significados pelo Rei como forma 
de agraciar aqueles homens escolhidos na fidalguia para fornecer 
assistência e serviço à Casa Real. Concedia-se, principalmente, pela 
retribuição simbólica, uma recompensa em troca dos esforços e dos 
gastos empreendidos pelos indivíduos em nome d’El Rey, fazendo 
girar as engrenagens das mercês.

A importância do termo fidalguia era tanta que permitia marcar 
uma peculiaridade do Estado português, visto que: 

Nos mais Reinos da Europa em que se pesam os quilates da 
Fidalguia, só pelos merecimentos e antiguidade do sangue, é  
ignorado este singular ilustríssimo título de Honra, inventado 
pelos Reys de Portugal, para alentarem com esperanças 
honoríficas, o valor e a fidelidade de seus vassalos. E este foro de  
fidalgo nos livros del-Rey em Portugal é de suma estimação, 
pelos grandes privilégios, que lhe concederam os Reys [...] 
(BLUTEAU, 1728, v. IV, p. 107-8, grifo nosso).
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Registro do Império português, a concessão de privilégios, 
expressos no senhorio de terras, préstimos, tenças, honras, direitos 
régios, isenções de pagamentos de impostos, remuneração de 
serviços por diferentes gerações e outros direitos especiais, atuava no 
estímulo e na cooptação dos indivíduos para a empresa colonizadora 
na Ásia e na África, inicialmente, e depois na América portuguesa, 
na qual Pero surge como elemento interligado.26

Segundo José Eudes Gomes, o poder da nobreza era baseado na 
força bélica, na concentração fundiária e no sangue nobre. Era ela que 
detinha o direito de uso de armas e da atividade de guerra. No baixo-
medievo, hierarquicamente, os fidalgos estavam acima dos nobres e 
dos clérigos. Contudo, no decurso dos séculos XIV e XV, tal categoria 
foi sendo incorporada gradualmente como sinônimo de nobreza: 
“o fidalgo-cavaleiro era um cavaleiro de sangue nobre, sendo que o 
cavaleiro-fidalgo era um indivíduo de sangue plebeu armado cavaleiro 
por serviços prestados à Coroa” (GOMES, 2010, p. 60).

Provavelmente, a citação conjugada de “nobre e fidalgo” 
atribuída a Pero no Auto de sua jornada refletia justamente esse 
imbróglio. Os estudos de Monteiro (2001, p. 257) ajudam a sustentar 
essa hipótese e entendimento na medida em que ele afirma que a 
seleção e a nomeação para os cargos de governança das capitanias 
de menor importância, entendidas como as que não eram capitais 
e as que estavam por serem conquistadas, geralmente não eram 
acompanhadas por uma escala de critérios de restrição elevada, 
sendo entregues, muitas vezes, aos soldados da fortuna.

Pelo desenrolar da trajetória de Pero Coelho, não seria absurdo 
supormos que ele não pertencesse a nenhuma casa de primeira linha 

26 De acordo com Serrão (1968), a nomeação e a partida dos homens que ocupariam 
os principais postos de governança nas regiões ultramarinas eram acompanhadas de 
intensa negociação. Esses homens queriam garantir a boa sobrevivência de seus fa-
miliares e assim, muitas vezes, impunham condições como as tenças (renda a um 
indivíduo ou aos seus familiares por uma ou mais vida em prêmio por algum serviço) 
e as nomeações para cargos administrativos e eclesiásticos.
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em Portugal, sendo a qualificação de fidalgo atribuída aqui no sentido 
alavancado por José Eudes, isto é, como sinônimo de nobreza. Aliás, 
esse seria um aspecto mais ou menos comum haja vista o contexto 
setecentista em que, entre os que ocupavam cargos de governança, 
apenas 4% eram fidalgos e 52% eram nobres de nobreza reconhecida 
ou duvidosa  (CUNHA, 2005, p. 85).27

Embora longa, tal discussão faz-se necessária para percebermos 
o quanto as atribuições de sentido aos títulos e às palavras são 
suscetíveis de contextualização histórica, assim como para mostrar 
como os códigos de identificação entre os indivíduos são passíveis de 
alteração juntamente com as suas próprias relações e seus sistemas 
de hierarquização e reconhecimento. De fato, era Pero Coelho 
um “soldado velho” com experiências militares em outras partes 
do Império, como destaca o próprio documento. Suas aventuras 
em outras jornadas também o qualificavam positivamente para o 
comando da expedição, e assim, gradualmente, ia ele se aproximando 
da conquista de privilégios e recompensas ofertados pela Coroa. 

Ainda sobre o movimento ininterrupto de suas ações, sugerido 
pela citação “que se achou em muitas jornadas e reinos estrangeiros”, 
podemos inferir que Pero fazia parte de uma geração maior de 
combatentes, aqui cotados, que circulavam avidamente pelas 
conquistas do Império, em busca de riquezas e reconhecimentos, 
fazendo perpetuar o “espírito guerreiro” lusitano quinhentista 
(HERMANN, 1998). Diferentemente do que ocorria em Portugal, 
onde os ofícios de governança não constituíam destacado caminho 
para o reconhecimento da nobreza, na América portuguesa, na África 
e nas Índias, o ato de assumir a direção de uma empresa colonizadora 
poderia representar o alargamento de seu cabedal material, social, 

27 Segundo Nuno Monteiro (2001), em Portugal, teria ocorrido um movimento peculiar 
e inverso em relação aos outros Estados da Europa, pois a categoria de nobreza foi se 
ampliando e a de fidalguia foi sendo cada vez mais restrita aos indivíduos que viviam 
uma aristocracia de Corte. Assim, nomear e eleger fidalgos nas várias partes do Im-
pério não significava necessariamente que eles fossem reconhecidos no Reino. Certa-
mente, essa foi uma válvula de escape utilizada na constituição das nobrezas locais.



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 31

político e simbólico. 
Certamente, os que compunham majoritariamente esse grupo 

eram aqueles indivíduos classificados por Monteiro (2001, p. 253) 
como a “nobreza simples” e os cavaleiros de hábito, incluindo “todos 
os licenciados e bacharéis, os oficiais do exército de primeira linha, 
milícias e ordenanças [...] os negociantes de grosso trato, os juízes e 
vereadores [...], enfim todos os que ‘viviam nobremente’”.28

O enaltecimento de Pero Coelho pelo governador e seus conse-
lheiros fazia-se assim para que ele dispusesse de posto de domínio so-
bre os outros duzentos portugueses que seguiriam na jornada. Ademais, 
chefiaria oitocentos índios flecheiros, seria responsável pela projeção 
e execução de estratégias militares no percurso da expedição e teria 
direito de castigar “capitalmente” os indisciplinados.29

O escalonamento hierárquico imbricado nas qualidades atri-
buídas aos homens era evidente: no topo, alguns sujeitos pertencen-
tes à mais fina nobreza e fidalguia portuguesa no Estado do Brasil, 
composta pelos magistrados, homens de experiência e de letra. Logo 
abaixo, o capitão-mor da tropa, alguns oficiais diretos e, em segui-
da, os indivíduos, em sua esmagadora maioria, de baixa estirpe. O 

28 Em ordem de superioridade, acima desse grupo, existiam outros três: aproximada-
mente 8% dos adultos da população masculina compunham os hábitos de cavaleiros e 
as ordens militares para os quais se exigia prova de nobreza, mas não de fidalguia. Os 
“fidalgos de cota de armas” e os “fidalgos de linhagem” vinham logo acima e repre-
sentavam o número de alguns milhares, com distribuição geográfica bastante irregular 
e com presença dos ofícios de desembargadores e na casa real. Por último, a “primeira 
nobreza do reino” residia quase toda na Corte, era composta pelas casas dos Grandes 
do reino e não passava de cento e cinquenta indivíduos que ocupavam os principais 
cargos paladinos (MONTEIRO, 2001, p. 253).

29 A equivalência de nobreza e fidalguia dos domínios de ultramar, hipótese alavancada 
em Pero Coelho, poderia ser encarada como uma estratégia utilizada pelos vice-reis e 
governadores gerais no sentido de cooptar e conferir maiores poderes aos aventureiros. 
Não bastava uma simples nomeação aos cargos de governança para se efetivar a 
autoridade dos indivíduos. Era necessário um consentimento e um reconhecimento 
social para que esses homens pudessem dispor de autoridade e levassem à frente a 
empreitada proposta. Sendo reconhecidos como membros de “um grupo de qualidade 
superior”, estariam aptos aos privilégios de mando em relação aos indivíduos tidos 
como subalternos (FRAGOSO, 2001).
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Auto da Jornada do Maranhão com a justificativa de nomeação do 
capitão revelava, portanto, aspectos que eram valorizados e desva-
lorizados por aqueles homens, além de servir como uma importante 
ferramenta na condução e na construção discursiva dos aventureiros.

Nesse evento, são tácitas as formas como as divisões hierár-
quicas lusitanas cruzavam o Índico e o Atlântico e reverberavam nos 
lugares mais longínquos, mostrando as maneiras como os homens 
relacionavam-se entre si, os seus sentimentos de pertença e suas for-
mas de identificação, indicando ainda a permanência e a continui-
dade de estruturas político-administrativas. Ali se reverberava um 
ideal de masculinidade. 

Não por acaso, Pero era casado pela Santíssima Trindade, 
devendo seguir, dilatar e propagar as orientações do catolicismo. 
Como morador do Estado do Brasil, encontrava-se imerso na polí-
tica colonizadora do Reino português. Além disso, reportava-se ao 
indivíduo mais importante desse domínio, Diogo Botelho, o qual, 
como governador-geral, deveria aplicar as diretrizes apregoadas do 
centro régio. Com isso, mostrava-se a integração dos homens que 
seguiam para o Siará grande e o Maranhão em uma rede bem mais 
ampla: a das capitanias do Norte integradas ao Império ultramarino 
português de base católica, e sinalizando formas de masculinização 
idealizadas aos seus súditos.

Uma jornada de homens: o fenômeno do “macho-espelho”

Indicada como um dos elementos fulcrais nas conquistas, a 
militarização, possível somente aos homens, era antecedida no Auto 
da Jornada do Maranhão pelos aspectos de nobilitação e fidalguia 
e, implicitamente, pela cor da pele branca dos portugueses. O serviço 
das armas constituía-se em uma importante ferramenta de cooptação 
dos sujeitos, com o objetivo de integrar os indivíduos e incutir-lhes 
parâmetros e escalas de valores. Além de prova da condição de 
homem livre, servia, inclusive, como um elemento diferenciador 
para os menos favorecidos no plano social, ao sinalizar, ainda 
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que com muitas ressalvas,30 possibilidades de reconhecimento e 
enriquecimento. Assim, por pertencer exclusivamente ao universo 
dos homens, a militarização e os aspectos nela envoltos tentavam 
garantir também o ordenamento das relações de gênero, mediante a 
introjeção de valores tidos como masculinos.

Como vimos, tais características tomadas em conjunto 
serviam para qualificar Coelho como a autoridade máxima da 
tropa, o líder. Não por acaso eram elementos que o aproximavam 
do status diferenciado daqueles homens nobres que deliberaram 
sobre a viagem. Identificaram-se, nesse sentido, por características 
comuns e em termos de um ideal de masculinidade. Uma identidade 
engendrada era afirmada a partir das falas dos líderes que projetavam 
uma imagem de Pero Coelho.31

O fato de a quase totalidade dos conselheiros convocados por 
Diogo Botelho coadunar-se sob os aspectos que qualificavam Pero 
Coelho como apto a materializar e chefiar a expedição revela-nos uma 
visão de mundo generificada que circulava entre aqueles sujeitos. 
Percebemos uma representação32 que se expressava na forma de 

30 Referimo-nos à proposição de Nuno Monteiro (2003) acerca da organização da socie-
dade em casas e da minimação da existência de uma ética da meritocracia.

31 Sobre o conceito identidade, ver Stuart Hall (2006), principalmente no que diz respei-
to ao seu caráter paradoxal de identificação e diferenciação simultâneas.

32 São muitos os referenciais teóricos que permitem explorar o conceito de representa-
ção. Para Chartier (1998, p. 27), por exemplo, estudar representações implica a aná-
lise “[...] das classificações e das exclusões que constituem, na sua diferença radical, 
as configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo ou de um espaço” e que 
estariam longe de significarem discursos neutros. Nesse sentido, podemos entender 
os relatos dos indivíduos, ainda que por meio de leis e regimentos, como produtos 
de disputas e como formas de apropriação das práticas sociais estabelecidas entre 
mulheres e homens a fim de representá-los(as). Buscando um diálogo interdisciplinar, 
encontramos, no âmbito da psicologia social, uma definição sobre representação que 
também contribui para o nosso trabalho. A representação estaria situada na interface 
do psicológico e do social, do individual e do coletivo e seria uma construção contex-
tualizada e significada simultaneamente enquanto produto e processo de um exercício 
de apropriação da realidade: “As representações [...] permitem ao indivíduo inserir-
-se num grupo social e legitimar seus comportamentos. Apesar de constituírem uma 
visão incompleta ou parcial do real, um artefato, elas são, para cada um, sua visão 
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significar os indivíduos e nas relações entre eles e que implicava 
efeitos materiais tácitos, por meio de distinções e de hierarquias 
operadas nos âmbitos social, cultural, econômico, político e, de 
maneira não menos importante, de gênero.

À semelhança daqueles que ocupavam importantes postos de 
governança, Pero Coelho recebia a patente de capitão-mor em uma 
atividade itinerante. Tal como eles, era a um homem nobre e fidalgo 
e com larga experiência militar, soldado velho, a quem se concedia 
o direito de governo sobre os demais. Esses adjetivos tinham uma 
dupla finalidade: o reconhecimento de Pero como enquadrado nos 
parâmetros masculinos idealizados, isto é, na cultura masculina 
imperial refletida, constituída e alimentada por eles; bem como a 
justificativa de sua liderança, por ser correspondente aos anseios do 
grupo e, mais importante, aos desejos do Rei. 

Assim, eram esperadas de Coelho as características de um lí-
der masculino: a distinção nobre, a disciplina e a força, e também 
o esforço, a estratégia, a habilidade no combate, a facilidade para 
tomar decisões, a bravura, a coragem, a personalidade forte e a fi-
delidade. Na realidade, ao qualificarem Pero Coelho de Sousa dessa 
maneira, eles estavam ratificando suas próprias qualidades e seus 
elos. Pero servia como um espelho para aquelas autoridades. Eles 
não apenas viam Pero. Eles se viam em Pero.

Como em uma forma cerimonial repleta de distinções e hie-
rarquizações, a reunião extraordinária do Conselho não tinha como 
objetivo simplesmente autorizar uma expedição, mas avaliar se Pero 
era competente e digno de tal atividade, isto é, se preenchia os re-
quisitos de uma masculinidade construída a priori, diferenciando-se 
dos demais homens brancos e livres que o acompanhariam na ex-

pessoal do mundo. Elas são para cada sujeito, seu real, quer dizer, sua maneira de 
pensar. Entretanto, as representações são prisioneiras de seu contexto de origem: elas 
são largamente dependentes da situação que as faz emergir. Não existem representa-
ções no absoluto” (GUYON; MOUSSEAU; TUTIAUX-GUILLON apud SCHMIDT; 
CAINELLI, 2004, p. 62). Aqui importa observar como e o quanto as representações 
estão envoltas em relações de gênero. São, portanto, engendradas.
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pedição e aproximando-se daqueles homens, “nobres fidalgos”, que 
concederiam anuência à viagem. Não se tratava então de uma ques-
tão puramente socioeconômica e política, mas de gênero, haja vista 
que existiam masculinidades em jogo e sendo jogadas, arriscadas e 
testadas entre discursos e práticas em uma escala multicontinental.

Pero não apenas precisava refletir a imagem que as autoridades 
faziam de si. Em um modelo organicista social, o seu corpo deveria 
representar a extensão dos corpos daqueles homens e, em especial, 
do corpo do Rei e do Reino. Ainda que o capitão fosse visualizado e 
percebido como um outro, enquanto um corpo separado, eles se viam 
nesse corpo e nessa imagem que ajudaram a construir. Enxergavam o 
“eu” deles no outro, faziam daquele homem um espelho, um “homem-
-espelho” que, por carregar em si características e elementos aponta-
dos como masculinos, atribuídos e valorizados anteriormente à expe-
dição, possibilitava a concretização de um fenômeno representacional, 
identitário e satisfatório que aqui denominamos de macho-espelho.33

O termo “macho” (assim como a palavra “fêmea”) foi 
largamente utilizado pelos portugueses que viveram nos séculos XVI 
e XVII.34 Primordialmente, servia para designar uma diferenciação 

33 Na constituição dessa proposição, ancoramo-nos mais uma vez na teoria lacaniana. 
Para Lacan, incontestavelmente, os seres falantes estão em contato no espaço em que 
habitam com três dimensões fundamentais: o Imaginário, o Simbólico e o Real. Aqui 
importa frisar sua concepção sobre o primeiro plano (Imaginário) no qual se mani-
festa o Ego (eu), principalmente na acepção de que “tem a ver diretamente com as 
imagens, a matéria-prima a partir da qual se estrutura o ego no estado do espelho, por 
meio de identificações” (CESAROTTO; LEITE, 1984, p. 60).

34 Como exemplo, podemos citar o cuidado da administração das mercês régias que D. 
João III recomendava a seus vassalos em terras brasílicas: “Esta doação e mercê que 
assim faço aos ditos [...] hei por bem que se herde e suceda [...] que enquanto houver 
filho legítimo varão no mesmo grau, não suceda filha, posto que seja maior idade que 
o filho; e não havendo macho ou havendo e não sendo em tão propínquo (sic) grau ao 
último possuidor como a fêmea, que então suceda a fêmea; e enquanto houver descen-
dentes legítimos machos e fêmeas, que não suceda doação bastardo algum [...].” (grifo 
nosso). ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 21, fl. 73. Carta de mercê e doação 
das minas de ouro e de prata que Fernão Álvares de Andrade, Aires da Cunha e João 
de Barros venham a descobrir nas suas capitanias do Brasil.
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basilar dos homens em relação às mulheres, mas remetia também às 
imagens positivas masculinas para o período de expansão ultramarina 
nos diferentes domínios.

Nesse sentido, por um lado, ser macho implicava a figura do 
homem macho, na acepção de robusto e vigoroso com forte apelo ao 
caráter estático da força física e do corpo (BLUTEAU, 1728, v. V,  
p. 235). Nas trovas quinhentistas populares, por exemplo, o termo 
também apareceria em oposição às mulheres e era associado à força, à 
liderança e à singularidade, em semelhança ao próprio Reino português:

LXVIII - Forte nome é Portugal/ Um nome tão excelente/ É 
Rei do cabo poente/ Sobre todos principal./ Não se acha vosso 
igual/ Rei de tal merecimento:/ Não se acha, segundo sento/ Do 
poente ao Oriental. LXIX - Portugal é nome inteiro/ Nome de 
macho, se queres:/ Os outros reinos mulheres/ Com ferro sem 
azeiro/ E se não olha primeiro/ Portugal tem a fronteira/ Todos 
mudam a carreira/ Com medo de seu rafeiro (BANDARRA 
apud HERMANN, 1998, p. 64).

Por outro lado, a palavra também assinalava dinamicidade, 
como a qualidade de ser valeroso e animoso denotando o equilíbrio 
existente na constituição da representação masculina ideal e em 
outras predicações esperadas no aventureiro Pero Coelho de Sousa:

Amigo de gloriosas ações com os perigos, procura vencê-los, e 
no meio dos naufrágios tem o ânimo tranquilo. Não se põem em 
riscos maiores que as suas forças, e não se opõem a forças menores 
que as suas. Nem deseja a morte, nem a busca, mas quando a vê, 
não a teme, porque a tem prevista e morrendo, parte deste mundo, 
não foge (BLUTEAU, 1728, v. VIII, p, 352).

Tomado em explícita sinonímia quanto ao termo varão 
(macho era o filho varão, sexus virilis), o(s) macho(s), ou melhor, 
os machos ilustres ou varões ilustres guardavam estreita ligação 
com a ideia de conquista e dominação empreendidas desde os 
primeiros aventureiros portugueses, no final do século XV e início 
do XVI, e que se prolongaram no avanço pelas capitanias do 
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Norte (BLUTEAU, 1728, v. VIII, p. 363). Portanto, no contexto 
assinalado, era um signo linguístico que ajudava a caracterizar 
outra realidade basilar na formação dos homens: as experiências 
obtidas no mar, na navegação.35

No livro da Conquista da Índia por umas e outras armas 
reais e evangélicas em breves memórias de varões ilustres..., em 
seus dezessete capítulos, exaltavam-se os “feitos maravilhosos” que 
homens como Vasco da Gama teriam realizado.36 Ao bom varão, 
qualificado assim por ser esforçado em nome de Sua Majestade, 
cabia todo o tipo de “galardão”, isto é, de prêmios e de glórias. Nessa 
prospecção de benemerência, somente o homem era “capaz da Graça 
Divina, e da Glória eterna” (BLUTEAU, 1728, v. IV, p. 43).37

35 Desde a Batalha de Toro, em 1476, quando D. Afonso externou suas ambições ao tro-
no de Castela, até 1640, momento da Restauração, Portugal esquivou-se de operações 
militares terrestres pela Europa, o que viabilizou a constituição de uma população 
portuguesa que passou a se relacionar diferentemente com o mar (GOMES, 2010). 
Fonte majoritária das rendas do Reino, o mar representava um mundo de novidades 
e possibilidades, mas implicava também perigos e obstáculos aos conquistadores. As 
atividades marítimas eram, portanto, um elemento singular e novo que foi incorpora-
do na constituição de uma cultura masculinizante.

36 GULBENKIANA II, DUP, CEHU, Lisboa, v. I, p. 111, 1960. Conquista da Índia per 
humas e outras armas reaes, e evangélicas em breves memórias de varões illustres e 
feitos maravilhosos em huma e outra conquista. p. 267-274. Sobre Vasco da Gama, 
ver o capítulo 1° “Como o sereníssimo rey Dom Manoel mandou a Vasco da Gama 
descobrir a Índia Oriental”. Ainda nesse sentido de valorização de outros tipos de 
machos, entre os quais Vasco da Gama seria um pioneiro, vale observar as conside-
rações sobre a obra de Luís Camões feitas por Jacqueline Hermann: “[Os lusíadas 
seriam] o primeiro poema épico português não inspirado nos heróis da Antiguidade, 
mas nos grandes homens que iniciaram e consolidaram a expansão marítima portu-
guesa” (HERMANN, 1998, p. 96).

37 Possuindo correlação com o termo masculino, o conceito de macho teria seu signifi-
cado ampliado literalmente aos astros algumas dezenas de anos mais tarde. Os testícu-
los, testemunhos da natureza nobre e aperfeiçoada do homem, explicitavam o aspecto 
masculino paramentado por qualidades mais ativas e calorosas que, já no final do 
século XVII, eram transferidas das relações ordinárias dos homens para a explicação 
astronômica do funcionamento dos astros, a exemplo do Sol que era masculino, isto 
é, mais poderoso por ser fonte de calor e emitir luz mais intensamente que os demais. 
Em oposição simples, os planetas femininos seriam aqueles (des)qualificados pela 
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No engendramento do fenômeno na casa do governador, 
todos eram (1) homens, (2) nobres, (3) a serviço do Império, 
(4) com ampla experiência militar, (5) partícipes de aventuras, 
conquistas e povoamentos nos domínios ultramarinos, desde o Siará 
grande, no Estado do Brasil, ao Reino do Sião,38 na Tailândia, (6) 
obrigatoriamente tomando o Rei como principal expoente. Eis a 
dinâmica do masculino ideal e do ideal de masculinidade efetivando-
se em uma casa que era sede do governo-geral e que estava distante 
mais de cinco mil quilômetros do Paço Imperial.

Assim, sob uma perspectiva imperial, percebemos a inserção 
do capitão-mor Pero Coelho na casa do governador-geral Diogo 
Botelho como equivalente à entrada de um indivíduo em uma casa 
de espelhos. A reprodução infinita e aproximada da imagem do 
sujeito dependia crucialmente da composição e do posicionamento 
de cada um dos espelhos existentes na casa. Idealmente, bastava 
que um possuísse má formação ou estivesse mal posicionado para 
incapacitar a reprodução da imagem entre os demais. 

Ainda que tenha havido registro da negativa de Manoel 
Mascarenhas Homem, isso parecia ocorrer mais por uma questão 
de indisposição quanto à estratégia militar e menos por uma 
depreciação da imagem masculina do açoriano. Pero Coelho, ao 
adentrar o espaço da casa (de espelhos) de Diogo Botelho, foi 
significado como um deles e, dessa maneira, viabilizou o reflexo 
da imagem masculina idealizada, tornando possível o fenômeno 
do macho-espelho indicado. Ao ser construído e refletido pelos 
outros, propiciou que eles o vissem e se vissem nele.

Uma característica singular desse evento era que ele se cons-

subtração, isto é, com menos fonte de poder e calor. Isso, inclusive, fazia-se sentir 
na coloração dos planetas: “O temperamento de Júpiter e Vênus é quente e úmido, 
como se vê na cor açafroada (sic) e azul, mas com a cor azul, em que o calor vence a 
umidade, mostra Júpiter que é planeta masculino e com a cor açafroada (sic), em que 
a umidade fica superior ao calor, mostra Vênus que é planeta feminino. Saturno, pois, 
e Marte são planetas masculinos [...]” (BLUTEAU, 1728, v. V, p. 352). 

38 Sobre as experiências dos portugueses no Sião durante o século XVI, ver Maria da 
Conceição Flores (1991).
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tituía como uma cerimônia engendrada de reconhecimento, diver-
gindo dos processos ritualísticos de princípios transformadores e 
iniciativos. O espaço da casa servia para uma cerimônia burocráti-
ca de chancela dos atos pretéritos do colonizador que poderiam ser 
reconhecidos pelos seus avaliadores. Ali não se principiava o indi-
víduo em práticas masculinizantes para tornar-lhe homem e, pos-
teriormente, guerreiro, como nas sociedades do “tempo iniciático”, 
assinaladas por Michel Foucault (2010, p. 153). Aquelas práticas já 
o acompanhavam e eram registradas em suas experiências passadas 
e no seu próprio corpo, por cicatrizes. O soldado prático já estava 
formado, era um soldado velho. Naquele momento, ele era apenas 
reconhecido, mas não transformado em homem.

A importância desse fenômeno pontual, mas existente dentro 
da rede multicontinental do Império português, faz-nos refletir sobre 
o eco das formas de tentar conduzir as ações e os pensamentos dos 
homens. Colada à economia de mercês e às Ordens Militares dos ca-
valeiros, aqui já discutidas, a prática do Conselho seguia a mesma li-
nha da benemerência, isto é, da congratulação a posteriori, mais reco-
nhecedora do que transformadora das ações do homem. Embora Pero 
fosse nomeado capitão para ir a uma jornada, isso se dava em prol das 
suas ações passadas e não como preparação para as suas ações futuras.

Assim, na residência de Botelho, ainda que existissem frag-
mentos de um processo ritualístico, expressos no espaço fechado 
da casa, na distância das influências femininas, na autoridade dos 
homens presentes e no procedimento de reconhecimento, inexistia 
um caráter sagrado e tão pouco um processo de ensinamento, de 
aprendizagem e de transformação. Ali, como nas outras instâncias 
de congratulação régia, a exemplo da própria cavalaria transforma-
da, não havia uma alteração do estado de consciência do sujeito, 
tornando-lhe homem para depois ser feito guerreiro. Na lógica im-
perial, buscava-se, ao contrário, esses guerreiros já transformados 
pelas suas próprias trajetórias.39

39 Para Moore e Gillette (1993), o processo ritualístico controlado dos homens fazia-se a 
partir de dois elementos: “Um é o espaço sagrado e o outro é o ancião, o ‘velho sábio’ 
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Compreendemos que entre eles circulavam ideias mais 
amplas sobre a forma de ser homem, não apenas no Estado do Brasil, 
mas no Império ultramarino, materializadas em comportamentos, 
hábitos e costumes de ampla repercussão, como aquelas elegíveis 
e valorizadas em Pero e que auxiliavam a integrar um ideal de 
masculinidade em consonância com o masculino ideal (o Rei). O 
fenômeno do macho-espelho ratificava as qualidades dos indivíduos, 
ao mesmo tempo em que potencializava a identificação entre eles. 
Era um circuito, um círculo fechado. Deveriam ser e fazer cópias 
uns dos outros, pois imersos no mesmo grupo de características 
masculinas positivadas na expansão portuguesa pelas capitanias do 
norte do Estado do Brasil.

A composição dos espelhos de alta governança

Evidente que, na composição dessa casa de espelhos e de mui-
tas outras espalhadas nos reinos portugueses, existiam hierarquias 
que punham em relevo formas de organização administrativas e mi-
litares, além de conferirem destaque a cada um dos espelhos escolhi-
dos. Na expectativa de relações identitárias, ainda que houvesse uma 
base comum, as diferenças institucionais mantidas propositalmente 
entre os homens serviam de controle e estímulo a ações, comporta-
mentos e condutas:

A instituição da guerra torna o assassinato digno de mérito; a re-
ligião recompensa o êxtase; as cadeias de comando simultanea-
mente controlam e liberam a ânsia de exercer o poder sobre os 
outros. [...] apropriadas ou inapropriadas, racionais ou irracionais, 
as defesas culturais trabalham constantemente para definir e rede-

ou ‘velha sábia’ em que o iniciando confia totalmente e que pode conduzi-lo nessa pas-
sagem, entregando-o(a) intacto(a) e mais forte do final. [...] Nas sociedades tribais, ele 
pode ser uma cabana ou casa construída especialmente para isso, onde são mantidos os 
garotos que aguardam sua iniciação. [Um lugar] para onde são levados a fim de morrer 
ou encontrar a sua existência como homens” (MOORE; GILLETTE, 1993, p. 7-8).
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finir as áreas de liberdade dentro das quais os indivíduos encon-
tram o seu caminho (GAY, 1989, p. 136, grifo nosso).

 Na escala de comando ofertada aos homens que se encontra-
vam nas pousadas de Diogo Botelho, este ocupava o topo da hierar-
quia, recebendo status de ministro (CONSENTINO, 2009). Em uma 
perspectiva imperial ultramarina, o governador-geral do Estado do 
Brasil, nomeado em 20 de fevereiro de 1601,40 encontrava-se subor-
dinado ao Conselho da Índia, ao Desembargo do Paço, ao Vice-Rei 
do Estado da Índia, ao Conselho Real e ao próprio Rei, com quem 
possuía interlocução direta e amistosa e por quem era tratado como 
“uma pessoa de tal qualidade, recato e confiança”.41

Do Soberano o governador recebia a regalia, atribuições pró-
prias do ofício régio. Mesmo que temporariamente, o seu governo 
tinha capacidade de fazer leis, investir magistraturas, fazer moeda, 
estabelecer tributos, além de mandar fazer devassas e prisões, de de-
cretar guerra e de firmar pazes (CONSENTINO, 2009, p. 68). Desde 
a Índia até o Brasil, aos governadores era concedido inclusive o di-
reito do exercício dos atos de graça, “tal como concessão de mercês, 
dada de ofícios, outorga de rendas, perdão de crimes”, o que os apro-
ximava do próprio Rei (HESPANHA, 2001, p. 179). 

Essa era uma atividade que se estendia, por exemplo, embora 
em escala menor e mais circunscrita, aos governadores das capitanias 
mais simples e capitães das conquistas, a exemplo de Pero Coelho de 
Sousa. Ao ser nomeado pelo governador-geral como “capitão-mor 
da dita Conquista” e, em virtude de seu posto, pôde agraciar outros 
combatentes com títulos de capitães de infantaria.42

40 “A vinte de fevereiro de seiscentos e um, houve Sua Majestade por bem, por folgar de 
fazer mercê ao dito Diogo Botelho, do seu conselho, de o enviar às partes do Brasil, para 
servir no cargo de governador geral delas, enquanto Sua Majestade houver por bem e não 
mandar o contrário e que juntamente sirva de capitão e governador da cidade do Salvador 
e capitania da Bahia de Todos os Santos [...]”. ANTT, Chancelaria de Filipe II, Livro 9, 
fl. 234v-235v, Carta de nomeação de Governador Geral do Estado do Brasil, fl. 234v.

41 Ibidem.
42 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 210.
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Assim, no jogo de espelhos estabelecidos com o Soberano, 
o poder extraordinário conferido ao governante o tornava, entre os 
demais homens reunidos nas suas pousadas, no que mais se aproxi-
mava da imagem do masculino ideal:

De acordo com a doutrina da época, os governadores gozavam 
de um poder extraordinário (extraordinária potestas), semelhante 
ao dos supremos chefes militares (dux). Tal como o próprio rei, 
podiam derrogar o direito em vista de uma ainda mais perfeita rea-
lização da sua missão. Nos regimentos que lhes eram outorgados, 
estava sempre inserida a cláusula de que poderiam desobedecer às 
instruções régias aí dadas sempre que uma avaliação pontual do 
serviço real o justificasse (HESPANHA, 2001, p. 174-5).

Nesse sentido de amplo poder, dentro da escala hierárquica in-
ferior, submetiam-se os funcionários da Fazenda, como o provedor-
-mor, o contador-geral, o tesoureiro, o escrivão, os juízes (dos feitos 
da Fazenda) e o procurador (dos feitos da Coroa). Quanto à Justiça, 
mesmo existindo limitações em relação às delegações dos poderes 
do governador-geral, haja vista a autonomia diante da presença do 
ouvidor-geral, a partir de 1587, com a Relação do Estado do Brasil, 
o poder do governador se fazia sentir em alguns aspectos. Dos 79 ar-
tigos que compunham aquele documento, dezoito faziam referência 
à competência do governador-geral, como a capacidade de mandar 
fazer residência contra os ouvidores das capitanias, o cuidado com os 
oficiais da Justiça para que não fizessem dano ou prejuízo aos mora-
dores e a habilidade para nomear desembargadores, entre outros.43 No 

43 A Relação da Bahia, de 25 de setembro de 1587, foi ordenada novamente em 7 de 
março de 1609. O artigo primeiro tratava da sua composição: dez desembargadores, 
sendo um o chanceler que serviria como juiz da Chancelaria; três desembargadores 
de agravos; um ouvidor-geral; um juiz dos feitos da Fazenda, e Fisco, e um promotor 
da Justiça; um provedor dos Defuntos, e Resíduos; e dois desembargadores extrava-
gantes. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do 
Brasil. Instituto Histórico e Geográfico do Brasil; Conselho Federal de Cultura, 1972. 
Tomo I, XV – Regimento de 25 de setembro de 1587, dado aos Desembargadores 
e mais Oficiais, que se criaram para a Relação, que deveria haver daí por diante no 
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desenho hierárquico forjado, Botelho ainda ocupava ofício superior, 
tanto que logo que chegou ao Brasil:

[...] fez com o ouvidor geral e mais justiças que se despachassem 
os feitos crimes e cíveis, encomendando-lhes a justiça, fazendo 
despachar outros ante si, por bom governo e serviço de Deus, 
procedendo em tudo com muito zelo e limpeza; com o que se 
despacharam muitas coisas e se castigaram muitos delinquentes, 
conforme suas culpas e outros padeceram por justiça.44

Ademais, o próprio poder conferido pelo Monarca na carta de 
nomeação do governador-geral era de uma abrangência marcante:45

E por esta mando a todos os capitães das capitanias das ditas 
partes do Brasil, e seus logo tenentes ou pessoas outras que nos 
ditos cargos servirem e a todos os oficiais assim da fazenda 
como da justiça das ditas partes fidalgos e outros criados meus e 
a todos os melhores delas de qualquer qualidades condição que 
sejam a todos em geral, e a cada um em especial que hajam ao 
dito Diogo Botelho por governador geral [...] e lhes obedeçam 
inteiramente e cumpram seus mandados segundo forma do 
poder, e alçada por meus regimentos e provisões [...], e assim 
sem embargo de pelas ditas doações lhe ser concedido alçada 

Brasil, para naquelas partes administrar Justiça, como se fazia pelas outras do Reino, 
em a Cidade de S. Salvador, p. 385-389.

44 Carta testemunhável, com prova de inúmeras testemunhas qualificadas, dos servi-
ços que o governador Diogo Botelho fez no primeiro ano e meio do seu governo, 
com justificação e abonação da sua pessoa. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, 
parte I, p. 58-172, 1910. (26/09/1603).

45 O referido cargo de governador contava ainda com uma singularidade conjectural que 
ampliava as suas prerrogativas administrativas. Diante das limitações das feitorias e 
do insucesso do sistema de capitanias hereditárias, a Coroa decidiu concentrar a admi-
nistração em um único ponto com sede na Bahia. Embora o governo-geral tivesse sido 
dividido em 1573 em duas partes, na altura de 1602, quando Diogo Botelho assumiu 
o cargo, o Monarca já havia reunido os poderes administrativos em um só órgão. Por-
tanto, ao aportar em Pernambuco, em abril daquele mesmo ano, era essa a realidade de 
suprapoderes encontrada. Ibidem, p. VII-XXXIV, 1910. p. XIII. [Imprensa Nacional].
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nos casos cíveis assim ação nova como por apelação e agravo 
até quantia de cem mil réis. E nos casos crimes até morte natural 
inclusive, em escravos e gentios e peões cristãos, e homens civis 
em todos os casos assim para absolver como para condenar e nas 
pessoas de mais qualidades até dez anos de degredo, e em [...] 
pena sem apelação nem a gravo porquanto por muitas e justas 
causas e respeitos que me a isso movem [...].46 (grifo nosso).

Por esses motivos, os vice-reinados e as governanças gerais eram 
considerados postos de honra extremada, conferidos a homens do círculo 
de confiança do Rei.47 A autorização para criar direito se constituía 
em um contexto de isolamento espacial dos domínios ultramarinos, 
caracterizados pelo novo, imprevisível e elástico que desafiavam as 
legislações existentes gerando situações inauditas, que precisavam ser 
ordenadas pelo governador, daí a sua relevância para o Rei: 

[...] o governo geral do Estado do Brasil, particularmente durante 
os séculos XVI e XVII, foi um ofício criado pelo monarca, 
exercido por sua delegação, resultado de confiança, respeito 
e estima do Soberano e, por isso mesmo, exigia fidelidade de 
quem o recebia. Afinal, a nomeação para esse ofício era uma 
mercê concedida pelo Soberano e, por isso mesmo, honrava 
e nobilitava aqueles que a recebiam [daí] a natureza cimeira 
do Estado do Brasil e do ofício de governador geral [...] 
(CONSENTINO, 2009, p. 83-4).

Esse engrandecimento e expectativa em torno dos governadores 
gerais foram sentidos em Diogo Botelho logo na sua chegada ao 

46 ANTT, Chancelaria de Filipe II, Livro 9, fl. 234v-235v, Carta de nomeação de Gover-
nador Geral do Estado do Brasil.

47 Diogo Botelho, à semelhança de Duarte de Albuquerque, fez ou mandou fazer um 
memorial onde expunha os serviços prestados à Sua Majestade. Ali solicitou o título de 
vice-rei para o Estado do Brasil, existente apenas nas partes da Índia, dada a sua impor-
tância para o Reino. O primeiro vice-reinado instituído no Brasil, entretanto, demoraria 
mais de um século, sendo ocupado por D. Pedro de Antonio de Noronha Albuquerque e 
Sousa, em 1714. ANTT, Corpo Cronológico, parte 1, maço 116, doc. 104.
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Brasil e, portanto, antes da reunião de janeiro de 1603. Uma das 
primeiras ações do novo governante foi dividir as tropas em atenção 
imediata às ameaças estrangeiras, o que permitiu que ele fosse 
lembrado como um experiente estrategista e aguerrido defensor dos 
interesses do Reino:

[...] chegando à linha com os navios de sua conserva, que todos 
vieram a salvamento, pôs em conselho entre os capitães e homens 
de experiência que com ele vinham, a razão do socorro porque Sua 
Majestade o mandava; e, altercada à parte a capitania onde seria 
acertado, a respeito do inimigo, se averiguou em conformidade ser 
essa capitania a de Pernambuco, onde se entendia ser mais certa a 
vinda da dita armada, assim por ser a navegação mais fácil, como 
pelo costume em que estavam de levarem dela grandes presas, como 
se viu por experiência no ano de noventa e quatro, com que ficaram 
pagos das despesas que nisso fizeram, do que se mandou fazer auto, 
que assinaram todos e que foi enviado a Sua Majestade. Pela qual 
razão mandou logo à Bahia, com a metade das munições e soldados, 
ao sargento mor Diogo de Campos, para com o capitão Álvaro de 
Carvalho se porem também em ordem e defensa.48 (grifo nosso).

Compondo essa expedição às terras brasílicas e engrossando a 
Ordem Militar, o terceiro sargento-mor do Estado do Brasil, Diogo 
de Campos Moreno, tomou assento no Conselho do governador- 
geral, sendo nomeado já no Reino para seguir de perto as designações 
do governador pelo tempo que o Monarca desejasse. Sua ocupação 
implicava a responsabilidade da administração militar geral da 
América portuguesa, que, assim como existia no Reino, voltava-se para 
a inspeção das ordenanças, das fortificações e da artilharia (SERRÃO, 
1968). Para ocupar honroso cargo, o indivíduo deveria ainda ser perito 
nas artes da guerra e cuidar com extremo cuidado da defesa do litoral 
brasílico, o que teve início logo que aqui chegou. Exercia, portanto, a 
função militar mais elevada nos domínios ultramarinos da América.

48 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 1910. 
(26/09/1603). [Imprensa Nacional].
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Nas palavras de Frei Vicente Salvador, Moreno era lembrado 
como “soldado experimentado nas guerras de França, e Flandres, 
e que sabia bem formar um campo, e os ardis e tretas da peleja”.49 
Sua atuação nos cumprimentos dos desígnios de Sua Majestade, 
pelas ordens dos seus superiores, foi tamanha que ele serviu tanto 
a Diogo Botelho como ao governador seguinte, Gaspar de Sousa, 
desenvolvendo atividades itinerantes diretamente ligadas às suas 
atribuições de sargento-mor do Estado.

Assim, atuou não apenas na Bahia, como também em Pernam-
buco, na Paraíba, no Rio Grande e na capitania do Siará, seguindo 
as ordens dos governadores, que iam desde o cuidado e manutenção 
dos provimentos alimentícios ao conserto, reparo e organização das 
fortificações. Além disso, em momento posterior, participou desta-
cadamente das lutas que resultaram na conquista efetiva do Mara-
nhão, em 1615,50 ao lado de outros sujeitos, como Jerônimo de Al-
buquerque e Alexandre de Moura, como ele mesmo registrou em sua 
Jornada do Maranhão, estabelecendo importante interlocução entre 
a Coroa e o governador-geral do Brasil.51

49 A Guerra de Flandres (1568-1648), também conhecida como Guerra dos 80 anos, foi 
um conflito gerado pela união das províncias daquela região em prol de sua indepen-
dência e contra os abusos de Filipe II da Espanha (filho e sucessor de Carlos V). Filipe 
II manteve uma postura de ferrenho controle fiscal e político, que era acompanhado 
de um extremo controle religioso pela imposição do catolicismo aos protestantes. 
Localizada em frente ao Mar Norte e ocupando posição estratégica de ocupação para 
a Inglaterra, França e Alemanha, a região de Flandres foi incorporada à Casa do Habs-
burgos, no século XV, e incorporada ao lado espanhol daquela casa no século seguinte 
por Carlos V (MONTILLA, 2010).

50 Para o Maranhão seguiu em uma expedição que contava com uma caravela, dois 
patachos e cinco caravelões, sendo que em um dos patachos tinham embarcado 40 
homens que eram chefiados diretamente por ele. Diogo Moreno esteve presente 
no combate de Guaxenduba que culminou com a assinatura de uma trégua com 
os franceses e indígenas animosos existentes no Maranhão e com sua efetiva 
incorporação em 1615. Cf. Joaquim Serrão (1968); SALVADOR, Frei Vicente do. 
História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627.

51 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 
21, p. 219-329, 1907. Como exemplo do exposto, podemos assinalar a missiva abaixo 
que estava diretamente relacionada ao empenho de efetiva conquista das capitanias 
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Também experientes nas questões de guerra eram os outros 
espelhos do Conselho, que exerceram postos de governança na 
Paraíba e em Pernambuco. Enquanto as décadas de setenta e oitenta 
do século XVI foram marcadas pelo esforço de conquista e povoação 
da Paraíba, com destacável atuação de Frutuoso Barbosa,52 os anos 
noventa assistiram às tentativas de ampliação da linha de dominação 
lusa em direção ao Rio Grande pelas ações orquestradas de vários 
indivíduos, entre os quais merecem destaque Manuel Mascarenhas 
Homem e Feliciano Coelho de Carvalho.53

Nomeado como governador e capitão-mor de Pernambuco 
pelo governador-geral D. Francisco de Sousa, em 1597, Manoel Mas-
carenhas Homem fora incumbido de seguir para o Rio Grande com 
auxílio de Feliciano Coelho, para tratar da expulsão do inimigo fran-
cês, da construção de uma fortaleza e da povoação do Rio Grande:

do Norte e que punha Moreno como intermediário entre Botelho e o Monarca: Carta 
do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Índia, a ordenar se vejam as cartas, informações e 
petições que o governador Diogo Botelho enviou pelo sargento-mor do Brasil, Diogo 
de Campos, sobre o descobrimento que por sua ordem se tem feito da costa do Rio 
Grande até às terras do Maranhão, e sobre o pedido de artilharia, mosquetes e outras 
munições para a fortificação e defesa da cidade do Salvador, para que com o seu pa-
recer possa tomar uma resolução acerca do dito assunto. BNPA, Cód. 51-VII-15, fl. 
23. 15/05/1605. [Atendida em 24/12/1605, essa representação de Botelho via Moreno 
rendeu um reforço de “200 mosquetes, 300 arcabuzes, 200 piques, 50 quintais de 
murrão e outros tantos de chumbo, e 80 de pólvora” para o Estado do Brasil. BNPA, 
Carta régia, Cód. 51-VIII-7, fl. 229v].

52 BNPA, Carta do rei [D. Filipe I] ao [meirinho-mor e vedor da Fazenda], D. Duarte 
de Castelo Branco, entre outros assuntos, sobre a ida de Frutuoso Barbosa a povoar 
a Paraíba. Cod. 49-X-4, fls. 264-265v. 20/02/1581; BNPA, Carta do rei [D. Filipe I] 
ao meirinho-mor e vedor da Fazenda, D. Duarte de Castelo Branco, com ordem para 
dar ao capitão da gente da povoação da Paraíba, Frutuoso Barbosa, que agora vai para 
aquelas partes, duas pipas de farinha para hóstias e duas de azeite, para os enfermos 
e necessitados da terra [além de] ferramentas e resgates, que pediu, para distribuir 
pelo gentio. Cód. 49-X-1, fls. 343-4. 16/03/1581; ANTT, Corpo Cronológico, parte I, 
Cópia de uma das cartas de Filipe I para Frutuoso Barbosa e Martinho Leitão sobre a 
construção da fortaleza da barra da Paraíba [...], p. 112-3.

53 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627; GOUVEA, 
Francisco. Sumário das Armadas... Íris, tomos 1-2, Rio de Janeiro, 1848.
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Informado Sua Majestade das coisas da Paraíba, e que todo o dano 
lhe vinha do rio Grande, onde os franceses iam comerciar com os 
Potiguares, e dali saíam também a roubar os navios, que iam, e vinham 
de Portugal, tomando-lhes não só as fazendas, mas as pessoas, e 
vendendo-as aos gentios, para que as comessem, querendo atalhar 
a tão grandes males, escreveu a Manuel Mascarenhas Homem, 
capitão-mor em Pernambuco, encomendando-lhe muito que logo 
fosse lá fazer uma fortaleza, e povoação, o que tudo fizesse com 
conselho e ajuda de Feliciano Coelho, a quem também escreveu, e 
ao governador geral d. Francisco de Souza, que para isto lhe desse 
provisões, e poderes necessários para gastar da sua Real Fazenda 
tudo o que lhe fosse necessário, como em efeito o governador lhe 
passou, e lhe pôs logo tudo em execução com muita diligência, e 
cuidado, mandando uma armada de seis navios e cinco caravelões, 
que o fossem esperar à Paraíba, na qual ia por capitão-mor Francisco 
de Barros Rego, por almirante Antônio da Costa Valente, e por 
capitães dos outros navios João Paes Barreto, Francisco Camelo, 
Pero Lopes Camelo, e Manuel da Costa Calheiros.54

Descritas minuciosamente pela pena de Frei Vicente Salvador 
em três capítulos de sua História do Brasil, as incursões desses dois 
homens foram salutares para o Reino, resultando na feitura e entrega 
do forte do Rio Grande em 1598. Ademais, as diversas estratégias 
elaboradas e postas em prática por eles sempre “com muita paz e 
amizade, que é o melhor petrecho contra os inimigos” garantiram 
um avanço profícuo por terra e por mar:

Por terra com o capitão-mor Manuel Mascarenhas foram três 
companhias de gente de pé, de que eram capitães Jerônimo 
de Albuquerque, Jorge de Albuquerque seu irmão, e Antônio 
Leitão Mirim, e uma de cavalo, que guiava Manuel Leitão: os 
quais chegados uns e outros à Paraíba, se ordenou que Manuel 
Mascarenhas fosse por mar ao rio Grande, na armada que veio de 
Pernambuco, e levasse consigo o Padre Gaspar de S. João Peres, 
da companhia, por ser grande arquiteto, e engenheiro, para traçar 

54 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627.
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a fortaleza, com seu companheiro o padre Lemos, e o nosso irmão 
frei Bernardino das Neves, por ser muito perito na língua brasílica, e 
mui respeitado dos Potiguares, [...]; e que Feliciano Coelho fosse por 
terra com os quatro capitães, e companhias da gente de Pernambuco, 
e com outra da Paraíba, de que ia por capitão Miguel Álvares Lobo, 
que por todos faziam soma de 188 homens de pé e de cavalo, fora o 
nosso gentio, que eram das aldeias de Pernambuco 90 flecheiros, e 
das da Paraíba 730, com seus principais [...].55 

Não é oportuno e interessante reproduzir aqui as minuciosidades 
das várias dificuldades e combates enfrentados por aqueles homens. 
Pontualmente, salientamos apenas a ação de Feliciano Coelho ao 
prestar socorro a Manoel Mascarenhas com uma companhia de 24 
homens a cavalo, duas a pé, com 30 arcabuzeiros cada, e 350 índios 
flecheiros, em março de 1598. Essa ajuda, junto a outros aspectos, 
garantiu a manutenção de uma relação estreita, de defesa e auxílio 
mútuo entre esses dois sujeitos, que, não por acaso, encontravam-se 
novamente para deliberar com o governador e o sargento-mor sobre 
outra expedição, que dilataria ainda mais as conquistas para o norte.

Aliás, findados os conflitos no Rio Grande e efetivada a conquista 
daquela capitania, os olhos daqueles dois capitães voltaram-se para 
assuntos da governança local da Paraíba, de Pernambuco e, de forma 
mais ampla, do Estado do Brasil. Manuel Mascarenhas Homem, 
além de integrar o Conselho de Botelho, efetivou mandados,56 passou 
certidões57 e cuidou de assuntos diversos de interesse do Rei: ações 

55 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 106 e 104.
56 BNPA, Mandado que o capitão-mor de Pernambuco, Manuel Mascarenhas Homem, 

e o provedor e contador da Fazenda de Pernambuco, Miguel Gonçalves Vieira, pas-
saram a Francisco Soares de Abreu, para fazer pagamento aos oficiais e soldados das 
duas companhias que servem na capitania do forte do Recife, dos soldos que se lhes 
devem. Cód. 49-X-10, n° 67, fls. 25-25v, 26/01/1603.

57 BNPA, Petição do feitor e almoxarife de fazenda de Pernambuco, Francisco Soares 
de Abreu, sobre uns homens que capitularam na Bahia diante do provedor-mor da 
Fazenda, por não servir seu ofício como convinha, pede para que lhe sejam passadas 
certidões do que constar; certidões do capitão-mor, Manuel Mascarenhas Homem e 
Miguel Gonçalves Vieira. Cód. 49-X-10, n° 62, fls. 26-27v, 25/02/1602.
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implicadas pelo seu cargo. Ademais, em atenção aos serviços prestados 
e endossando a perspectiva de experiências multicontinentais, em 
1605, recebeu a promessa “de uma comenda de 250 mil réis, anuais, 
pagos do rendimento de Málaca, onde [iria] servir”.58

Figura 1 – Áreas de atuação de Feliciano Coelho e Manuel Homem

Fonte: BDPI, cart30733, Mappa totius mundi: Odornata juseta observationes Dnm 
Academie Regalis Scientiarum. Adaptada de “Mappa totius mundi”. [Augsburgo, 
Alemanha]: Tobias Conradi Lotter, 1775. [Mapa de Guillaume de L’Isle (1675-1726)].

Quanto a Feliciano Coelho de Carvalho (cujas ações do filho 
e do neto aqui já indicamos), sua nomeação como governador e 
capitão-mor da capitania da Paraíba ocorreu logo após os conflitos 
em Rio Grande, no ano de 1592, estendendo-se até 1600.59 Tal como 
Manuel Mascarenhas e o capitão do Forte do Recife João Barbosa de 
Almeida,60 Feliciano atuou na feitura de pareces diversos, mandados, 

58 BNPA, Carta régia de 22 de janeiro de 1605, Cód. 51-VIII-6, n° 102, fls. 26v-27v.
59 ANTT, Chancelaria Régia de Filippe I, Livro 24, fls. 156v-157, Carta da Capitania da 

Paraíba e Alvará de ordenado.
60 Não encontramos documentos específicos sobre João Barbosa. Contudo, a carta tes-

temunhal que Diogo Botelho mandou elaborar em 1603 nos dá mostra de como ele 
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autos, provisões, entre outros documentos relativos à governança e 
integração do Conselho.61

Ainda em 1610, momento de sua partida, prestou importante 
serviço à Sua Majestade como capitão-mor da nau Nossa Senhora 
de Jesus. Tal embarcação, vindo da Índia, aportou na Bahia e seguiu 
com carga valiosa para o Reino.62 Chegando a Portugal, Feliciano 
não tardou em imergir em novas atividades colonizadoras. Assim, 
migrou, em 1612, para assumir a governança e a provedoria dos 
defuntos da Ilha de São Tomé:

Dom Filipe II El-Rey faço saber aos que esta minha carta virem 
que por estar vaga a capitania e governança da Ilha de São Tomé 
por falecimento de Dom Francisco Telo de Menezes e contrair 
de Feliciano Coelho de Carvalho fidalgo de minha casa que me 
servirá nisso com a satisfação que sempre o fez nas coisas de 
meu serviço de que foi encarregado e que por bem e me praz 
de lhe fazer mercê do dito cargo de capitão geral e governador 
da dita Ilha de São Tomé e seu distrito em quanto eu houver por 
bem e não mandar o contrário [...].63

O último integrante do Conselho que deliberou sobre a Jor-
nada do Maranhão nas pousadas do governador-geral foi Gaspar 
de Figueiredo Homem, o qual, de forma semelhante aos demais, 
possuía um histórico salutar e de destaque nas partes do Brasil e 

estava inserido na rede de relações estabelecidas entre aqueles homens do Conselho, 
chegando a representar Manuel Mascarenhas e a dar testemunho em favor do gover-
nador-geral. Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 
58-172, 1910. p. 64. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

61 BNPA, Carta régia de 22/11/1605, Cód. 51-VIII-7, n° 190, fls. 205v. Trata de parece-
res sobre o corte de Pau Brasil.

62 BNPA, Regimento de que há de usar Feliciano Coelho de Carvalho, que vai por 
capitão-mor dos navios que [D. Filipe II], envia à Bahia, para trazerem a carga da nau 
«Nossa Senhora de Jesus», Cód. 51-VII-11. 10/12/1610.

63 ANTT, Chancelaria Régia de El-Rey Filippe II, Livro 20, fls. 145-145v, Carta de Go-
vernador da Ilha de São Tomé; ANTT, Chancelaria Régia de El-Rey Filippe II, Livro 
31, fl. 16v, Alvará de provedor dos defuntos da Ilha de São Tomé.
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do Reino. No Porto, chegou à condição de desembargador, pos-
suindo seu nome incluído na organização da administração ju-
diciária da América portuguesa, sistematizada em 1587, com a 
criação da primeira Relação do Brasil.64

De acordo com Manuel Hespanha (2001, p. 180-2), as 
Relações coloniais responsáveis pela organização da Justiça 
possuíam diretrizes, privilégios e vantagens, semelhantes aos 
dos supremos tribunais do Reino, como a Casa da Suplicação. 
Possuindo o Rei como presidente, as decisões tiradas pelas 
Relações tinham equivalência às decisões régias, apontando o 
elevado grau de autonomia em relação a outros ofícios régios, 
como os governadores. Em alguns casos, no Brasil, posteriores 
ao governo de Botelho, a Relação podia, inclusive, proceder à 
inspeção dos governadores e outros magistrados e oficiais:

No Brasil, [através do regimento do governo de Gaspar de 
Sousa de 1612] a Relação já exercia o poder de controle sobre 
os funcionários civis (ouvidores) e militares (capitães), para 
além do controle judicial geral sobre todos os atos do governo. 
Segundo o direito comum do reino, a Relação tinha ainda o 
poder de tomar residência aos governadores e vice-reis que 
terminassem seus mandatos [...] (HESPANHA, 2001, p. 181).

Assim como a mercê de governador, a composição do 
Tribunal tinha como parâmetros para a escolha de seus funcionários 
características que apontavam para a constituição e manutenção de 
um perfil masculino específico. Além de algumas das qualidades 
necessárias para a governança, como a fidalguia, o pertencimento ao 
círculo circunscrito da Corte, a fidelidade, os serviços prestados ao 
Rei, entre outras, os magistrados deveriam possuir uma qualificação 
extra. Em vez de experiências militares, eram cobradas vivências 
administrativas no judiciário, além da indispensável formação 

64 ANTT, Chancelaria Régia de Felippe I, Livro 23, fl. 159, Carta de nomeação Desem-
bargador do Porto concedida à Gaspar de Figueiredo Homem.
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letrada, expressa no título de doutor/licenciado em Direito 
(SERRÃO, 1968).

Atendendo a esses pré-requisitos, Gaspar de Figueiredo Ho-
mem integrou o desembargo da Relação de 1587, juntamente com 
dois outros magistrados (Antônio Coelho de Aguiar e Baltasar Fer-
raz) que deveriam se subordinar e auxiliar o chanceler Luís Machado 
de Gouveia. Contudo, para compor o Tribunal da Relação, somente 
Ferraz conseguiu chegar ao Brasil, em virtude das dificuldades de 
navegação.65 Gaspar aportaria nestas terras somente no ano de 1592 
para ocupar, na instalação do Tribunal, o cargo de ouvidor-geral66 e, 
posteriormente, na Fazenda, o de provedor.67

Em suma, as trajetórias desses homens reunidos a Conselho na 
casa do governador-geral transpareciam a importância de suas qua-
lidades masculinas em uma escala imperial, que ecoava no avanço 
pelas capitanias do norte do Brasil. Integrantes de uma distinta no-
breza, aqueles varões ocupavam os mais altos escalões da América 
portuguesa, devendo representar comportamentos e condutas condi-
zentes com as suas posições e auxiliar na divulgação e manutenção de 
uma cultura masculina e masculinizante. Afinal, eram esses varões os 
responsáveis pelo reconhecimento e pela nomeação de outros machos.

65 “Na reunião de 26 de maio [para eleição dos desembargadores à qual concorreu Gaspar de 
Figueiredo], surgiram mais quatro nomes: o de Inácio Bandeira, que já estivera nomeado 
para a Relação do governador Geraldes e já fora juiz de Coimbra e da Covilhã, estando 
agora proposto para corregedor da Tôrre de Moncorvo; Simão do Vale, juiz de Coimbra e 
que, havia dois anos, desempenhava o cargo de corregedor de Lamego; Francisco Bote-
lho, antigo Juiz do Crime em Lisboa e agora corregedor de Tavira; e, finalmente, Manuel 
Veloso, que, desde 1590, era corregedor do Têrmo de Pinhel” (SERRÃO, 1968, p. 79). 

66 ANTT, Chancelaria Régia de Filippe I, Livro 23, fl. 157.
67 Embora Joaquim Serrão (1968) afirme que a Coroa ordenou o retorno de Gaspar de 

Figueiredo a Portugal em 1594, encontramos documentos posteriores a essa data que 
fazem referência à condição de ouvidor exercida por ele, como o documento de 9 de 
junho de 1598, que expressava o envolvimento deste homem nas atividades de con-
quista das capitanias do Norte: “Mandado do ouvidor-geral do Estado do Brasil, Gas-
par de Figueiredo Homem, ordenando ao feitor e almoxarife da Fazenda Real, Mateus 
de Freitas de Azevedo, que pague a Manoel Gonçalves pela aquisição de vinho desti-
nado à Jornada do Rio Grande”. AHU, ACL, CU, Brasil – Pernambuco, Cx. 1, D. 20.
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Assim, suas posições, comportamentos e relações aponta-
vam para a construção e manutenção de um perfil masculino que 
auxiliava nas conexões entre a administração do Reino, a gover-
nança geral e o governo das capitanias, ao aproximar homens que 
possuíam experiências no trato administrativo e detinham amplo 
conhecimento nas questões militares. O sargento-mor, os capi-
tães das capitanias e os capitães das conquistas acabavam, assim, 
delineando e dando corpo a uma representação masculina que 
tinha no militarismo uma importante ferramenta para inculcar va-
lores tidos como próprios dos machos da época.

 Embora pontual, a reunião convocada por Diogo Botelho 
buscava reproduzir uma forma organizativa do Império ultrama-
rino, que se conectava a uma rede mais ampla, fosse pela manu-
tenção dos cargos e mercês que faziam sentido na vida daqueles 
homens, fosse pela história de vida de cada um deles, que sugeria 
um pano de fundo comum, uma vivência em um contexto de con-
tatos multicontinentais. Esses vínculos mantinham-se pelas ações 
e relações desses homens do Império, machos, que sustentavam, 
não sem dificuldades, perfis masculinos mais ou menos coesos, 
hierarquizados, positivados e que tornavam possível o fenômeno 
do macho-espelho.

 Cada um dos espelhos que ali estavam era composto por 
materiais semelhantes, isto é, possuía trajetórias de vida entrecru-
zadas e sob um contexto histórico relativamente comum. Ainda que 
existissem certas variações, como a valorização das letras, no caso 
do magistrado, ou a experiência militar, no tocante aos capitães, a 
característica primeira e comum a todos era a condição de serem ho-
mens. A partir dessa base, iam-se incorporando outras adjetivações 
presentes nas experiências individuais, que tornavam o espelho mais 
ou menos adequado para integrar o Conselho e adentrar a casa.

Havia uma base comum e inquestionável, fundamentada na 
perfeição do órgão sexual masculino, que denotava suposta superio-
ridade (LAQUEUR, 2001). A esse fundamento se constituíam e se 
apregoavam outras características fulcrais na composição dos perfis 
masculinos positivos, assinalados nos cargos e experiências do go-
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vernador, do desembargador, do sargento-mor e dos capitães. Nesse 
sentido, o macho-espelho seria um fenômeno histórico, acontecendo 
somente em relação, por meio das relações de gênero estabelecidas 
entre aqueles homens, e não outros.



A CONSTRUÇÃO DE UM ESPELHO POR MEIO 
DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

Após a votação, sendo Pero Coelho refletido, isto é, “ir-
manado” aos conselheiros, reconhecido como um deles e visto às 
suas imagens e semelhanças, a proximidade entre eles aumentava, 
em virtude do sentido da expedição. A exemplo das trajetórias da 
maioria dos homens do Conselho, Pero deveria seguir viagem e 
comandar o nomadismo de outros sujeitos, até alcançar e conse-
guir formar outros centros de sedentarização e, por que não, outras 
casas de espelhos, levando sua imagem masculina o mais longe 
possível, para rivalizá-la com outras que surgissem pelo caminho.

A migração, como registrada pelo Auto da Jornada do Maranhão, 
assumia aspectos de generificação e permitia pôr em evidência a exis-
tência de outros sujeitos e perfis masculinos negativos. No fragmento 
abaixo, essas questões surgem de forma mais tácita. Sobre a tropa, dizia:

[...] os quais duzentos homens portugueses são todos gente 
do sertão, mamelucos, tangos maus e homiziados, homens 
que nunca se acham nas ocasiões de defensão deste estado 
e do serviço de Sua Majestade [...] e gente que ainda que se 
arrisque não faz nenhuma falta ao serviço de Sua Majestade 
e ao bem comum deste estado; e somente leva a tropa três ou 
quatro capitães e alferes e oficiais.68 (grifo nosso).

68 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
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Os homens chefiados por Pero Coelho eram, na sua maioria, 
significados pelos senhores do Conselho como indivíduos de pouca 
importância social, força humana depreciável e que serviriam justa-
mente nos momentos em que a vida seria o preço a pagar no caso de 
falhas, ainda que circunstanciais, da expedição. Serviriam na jorna-
da, inclusive, para guardar aqueles homens que realmente se desta-
cavam hierarquicamente.69

Ao conduzir homens de baixa estirpe, Pero colocava em práti-
ca uma forma de organização militar usual. Mais de cinquenta anos 
antes, por exemplo, a grande armada do primeiro governador-geral 
do Brasil, Tomé de Souza, trazia, entre seus marinheiros, 400 degre-
dados; e, nos preparativos para a conquista do Maranhão, em 1615, 
Diogo Moreno relatava ao governador-geral que a cadeia e os fortes 
estavam cheios de presos para embarcar.70 O próprio Diogo Botelho 
mandaria o capitão Bartholomeu Bezerra dar prosseguimento a uma 
jornada de perfil semelhante, para combater os cativos fugidos e es-
tabelecidos na Zona da Mata de Pernambuco, que mais tarde fica-
riam conhecidos como “palmarinos”, pois integrantes do Quilombo 
dos Palmares na serra da Barriga:

Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 18-19.
69 Discutindo sobre alguns mitos que ajudaram a forjar a história da colonização da 

América espanhola, Restall (2006, p. 67-91) analisa como a ideia do soldado profis-
sional e de suas tropas correspondentes foi uma invenção a posteriori incorporada 
pelo discurso dos historiadores. Para ele, como no evento aqui trabalhado, pouquíssi-
mos eram os indivíduos que se denominavam como soldados ao adentrarem o espaço 
a ser colonizado. Tal como na expedição portuguesa de Pero Coelho, a “inexistência 
de organização formal da tropa”, “a variedade de identidades, experiências e histórias 
de vida” e o fato de os conquistadores serem “empreendedores armados” minavam o 
mito de a colonização espanhola ter se dado majoritariamente pelo exército regular do 
rei, por soldados enviados por ele. Essa ideia, inclusive, ajuda a relativizar a impor-
tância do militarismo regular moderno (séc. XVI e XVII) no processo de colonização 
luso-hispano, além de pôr em destaque a necessidade de análises que percebam outras 
formas de identificação e motivação existentes, para além do âmbito militar, entre os 
homens que se lançaram na atividade colonizadora, como os aspectos de masculini-
dade que aqui tentamos observar. 

70 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 
21, p. 219-239, 1907.
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[...] mandou fazer duas jornadas ao sertão, sem despesa de Sua 
Majestade nem de seus vassalos: uma para descobrir o Maranhão 
e o rio das Amazonas, tão procurado pelos reis passados, pela 
notícia do novo mundo que nele há, e outro contra os negros de 
Guiné, alevantados, mui danosos aos moradores desse Estado, 
indo gente desta capitania para defensão dele, só de mamelucos 
e tangos maus da terra, e os capitães a fizeram à sua custa, não 
só pela mercê que esperam de Sua Majestade, como por algum 
resgate lícito dos escravos que o mesmo gentio tem em cordas, 
para comerem, segundo o seu costume.71

 Assim, inferiorizados e desvalorizados pelos discursos dos 
superiores, os soldados da expedição de Pero não correspondiam à 
maior parte dos anseios masculinizantes valorados por aquele grupo 
e expressos em suas trajetórias de vida. Quando ativadas as rela-
ções identitárias pelo fenômeno do macho-espelho, as característi-
cas daqueles sujeitos eram construídas e tomadas como predicados 
negativos. Os membros do Conselho não se viam naquelas figuras. 
Rechaçavam-nas.

As imagens produzidas por esse confronto simbólico com os 
espelhos eram distorcidas, semiopacas, sombrias e perigosas. Cer-
tamente, elas não eram cópias, mas sim simulacros, pois percebi-
das e ampliadas em seus desvios e dessemelhanças. Nesse sentido, 
serviam para potencializar a diferenciação entre os homens a partir 
de traços de masculinidade distintos e hierarquizados e perpetuar o 
fenômeno do macho-espelho, ainda que pela negação e subjugação.

Operada discursiva e simbolicamente, a (des)qualificação des-
sas pessoas propiciava, materialmente, formas de distinção. Embora 
também fossem homens livres, isto é, possuíssem um traço de seme-
lhança com os capitães, o sargento-mor, o desembargador e o gover-
nador, os indivíduos que engrossavam as fileiras da baixa soldadesca 
distinguiam-se incessantemente daqueles. Não era simplesmente um 

71 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 1910. 
(26/09/1603). [Imprensa Nacional].
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assunto de hierarquia militar. Tratava-se de uma diferenciação de 
perspectivas, de visões de mundo e de posições engendradas para 
serem ocupadas nesse mesmo mundo.

 Aos homens (des)qualificados e tratados de forma pejorati-
va como pessoas do sertão, índios, mamelucos, mestiços livres que 
negociavam escravos por interesse próprio (tangos maus) e fugitivos 
da justiça (homiziados), era colada a imagem distorcida dos simula-
cros e assinalada a esfera mais ampla da subserviência. Ainda que 
essas características de diferenciação fossem construídas discursiva-
mente pelos membros do Conselho, permitiam operacionalizar uma 
distinção clara entre os homens, apontando posições de sujeito que 
deveriam ser ocupadas, preservadas e respeitadas.

Denominamos os homens desqualificados como semiopacos 
porque refletiam pouquíssimas partes das imagens características 
dos conselheiros, como o fato de serem brancos e livres. As outras 
adjetivações positivas teriam o seu reflexo impedido pela opacida-
de atribuída a esses homens, incapazes de refletirem as adjetivações 
masculinas advindas dos conselheiros. Assim, permitiam a perpetua-
ção do fenômeno do macho-espelho, ainda que por meio de desqua-
lificações. Deles, eram ressaltados os “defeitos”.

Lido sob o enfoque de gênero, o documento sinalizava, por-
tanto, o registro de uma forma de pensar consoante entre os conse-
lheiros, que indicaria a construção e a tentativa de manutenção de 
um ideal de masculinidade, expresso na imagem correspondente de 
Pero Coelho de Souza edificada no Auto. Seu delineamento positivo 
tinha funções e objetivos bastante concretos, ao imprimir no pensa-
mento dos indivíduos formas de organização e ao legitimar determi-
nados tipos de relacionamento, conformando e delineando condutas 
e ações valoradas como próprias dos varões.

 Nesse quadro imagético, Pero era edificado concomitante-
mente pela semelhança e pela diferença, pela positivação e pela ne-
gação, pela aproximação e pelo distanciamento. Era ele um soldado 
experiente, que atendia aos desígnios da Coroa e, por isso e para 
isso, nobre e fidalgo, isto é, integrado a uma lógica de reconhecimen-
to mais ampla. Ser homem era a condição primeira para ocupar tal 
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posição, permitindo o reflexo dos feixes de luz que partiam dos ou-
tros homens; e seu casamento significava uma das correspondências 
morais do lugar ocupado por ele. Tudo isso apontava não apenas o 
que Pero era, mas o que ele não era: de nascimento vil, desertor, que 
colocava seus interesses acima dos interesses da Coroa e de sexuali-
dade destoante.

Desse imbróglio, Pero Coelho era um representante da 
Coroa, um emissário do poder real e, também, a expressão de uma 
masculinidade positivada, que deveria, inclusive, servir como 
parâmetro de coerção para as atitudes depreciativas dos outros. 
Assim, à qualificação do capitão-mor seguia-se a desqualificação 
dos soldados: o primeiro era egresso na esfera dos que chefiavam e 
governavam, e os últimos estavam imersos na subordinação. Mais 
que isso, na memória dos aventureiros, pareciam emanar do plano 
divino a missão e a responsabilidade daquele capitão:

[...] a conquista do Maranhão [...] ficou espantosa. Para os que 
quiseram olhar para ela, e tão desacreditada, que poucas vezes 
se achou conveniente só falar nisso: mas Deus, que das coisas 
em bem nosso tem diferente cuidado, ordenou, que o ano de 
1603 um Pero Coelho de Souza, homem nobre, [...] quisesse in-
tentar por terra [a expedição]. Não faltavam homens, que acom-
panhando está tenção se ofereceram à Jornada, à sua custa, não 
pedindo mais que licença [...].72 (grifo nosso).

 Nas lembranças de Diogo Moreno, o destino do Siará aparecia 
traçado: Deus enviara mais um missionário cristão para cumprir 
outra difícil e perigosa tarefa; o Conselho, cumprindo a vontade 
extraterrena, legalizara no mundo dos homens tal empreitada; e 
Pero partira para o Maranhão, passando pelas capitanias da Paraíba 
e do Rio Grande, conquistadas por machos semelhantes a ele, até 
enveredar pelo Siará.

72 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 21, 
p. 219-329, 1907. p. 211.
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A ordem advinda do plano divino revestia de sacralidade a aven-
tura do açoriano, assim como as guerras empreendidas pelos antigos 
lusos, desde o início do século XV, no norte da África. E esse aspecto 
sacro, relatado por Diogo Moreno, quando somado à conjugação de 
dois outros termos presentes no Auto de Diogo Botelho, permitia pôr 
em relevância outro elemento essencial de longa duração que compu-
nha a ideia de perfil masculino valorizado por aqueles homens. 

Referimo-nos aqui à ideia de peleja e de conflito subjacente ao 
termo jornada e, dessa maneira, principalmente à possibilidade de 
aventurar a própria vida em nome d’El Rey e do Reino. A ideia de 
sacrifício, e todos os adjetivos daí implicados, tais como a honra, a 
bravura, a coragem, o esforço, era outra das principais característi-
cas que se somavam na constituição de uma masculinidade idealiza-
da enaltecida pelos indivíduos que rodeavam o governador.

Em suma, a argumentação, os objetivos, a escolha do trajeto e 
dos combatentes seriam, dessa forma, criados por homens e para ho-
mens. Um planejamento masculino, mas faltava ainda um ponto cru-
cial. Antes da partida, deveriam ser delineadas as regras que esses ho-
mens seguiriam na jornada. Sem fugir à tendência do engendramento 
da expedição, a constituição de um regimento se fez pela autoridade das 
mãos daqueles que estavam reunidos na casa de Botelho. 

Regimento: o estabelecimento de cópias e simulacros
 

O Regimento da expedição que seguiria para o Maranhão expres-
sava a tentativa de organização da tropa, mediante a condução e o controle 
dos seus integrantes nas situações adversas que encontrariam na caminha-
da. Era uma forma de tentar tornar presente o poder da Coroa nas relações 
estabelecidas em polos distantes do centro. A jornada, inclusive, deveria 
significar a condução dos costumes, ditos civilizados, às regiões não ci-
vilizadas e, dessa maneira, a submissão dos gentis bárbaros à Coroa e à 
Igreja, ainda que, paradoxalmente, isso ocorresse por meio da força, da 
atividade de luta, da guerra e da autorização, em alguns casos, de morte.

Os riscos da empreitada eram muitos, mas, de forma subjetiva, 
residiam, principalmente, no perigo de os aventureiros não consegui-
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rem conter seus desejos mais primitivos,73 sobretudo aqueles que não 
correspondiam à representação do macho-espelho. Quanto mais se 
afastavam dos polos de povoamento, onde a lei parecia ou buscava 
se fazer sentir de forma mais direta e imediata, mais havia o perigo 
de incorrerem em atos não coerentes com os objetivos comuns ou 
tidos como não civilizados.

O Regimento era uma ferramenta que tentava subjugar os in-
teresses pessoais dos indivíduos aos interesses coletivos, do grupo, 
mediante, por um lado, promessas de compensação e inserção social 
e, por outro, ameaças e interiorização da culpa. Não era acidental a 
busca de reger e de administrar os comportamentos dos indivíduos, 
contendo aqueles de caráter excessivos.

Por interesses coletivos entendemos aqueles sinalizados pelo 
Conselho a favor do poder régio. Seriam manifestações conscientes, 
obtidas por fórmulas calculadas e explicitadas em planos de ação. Os 
planejamentos estratégicos em questão, sempre calcados na fidelida-
de dos súditos, buscavam empreender o mínimo de energia para gerar 
o máximo de retorno possível, tal como expressava a tentativa de do-
mínio do Maranhão e de suas adjacências, como o Siará grande. Ex-
ternava-se no Regimento, portanto, uma ação racional e estratégica, 
com o mínimo de custo dos vassalos e da fazenda de Sua Majestade.74

73 Realizando uma análise acerca da importância da psicanálise para o âmbito historio-
gráfico, Peter Gay (1989) situa os desejos primitivos dos seres humanos como aqueles 
“primeiros”, incipientes, que, na formação do indivíduo, deveriam ser controlados para 
que ele pudesse viver na coletividade, em civilização. Proibições, vergonha e autorre-
provação fariam parte desse movimento civilizatório de internalização de uma cultura, 
sempre, histórica. Nesse sentido, focamos aqui os interesses próprios que punham em 
risco os objetivos do Monarca. O princípio de fidelidade, entendido como um aspec-
to masculino valorado, e sua correspondência na contenção das vontades individuais 
frente ao coletivo, era um aspecto salutar ressaltado na imagem de Diogo Botelho, que 
“em tudo procedeu como muito leal vassalo de Sua Majestade e muito zeloso do bem 
comum, e como mui animoso e valeroso capitão e governador”. Certidão repassada 
pelos oficiais [juízes e vereadores] da Câmara de Salvador. RIHGB, Rio de Janeiro, 
tomo LXXIII, parte I, p. 29-33, 1910. p. 33. (20/12/1607). [Imprensa Nacional].

74 Para Michel de Certeau (1994), o conceito de “estratégia” seria interpretado como 
a arte do forte, o cálculo operado de um lugar próprio pela dominação do tempo, da 
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 Aquilo que estamos denominando de interesses particulares, 
os quais acreditamos que os conselheiros buscavam subjugar, eram 
aqueles formados a partir da miscelânea de vontades, de ambições 
e de desejos que, dessa forma, não necessariamente seguiam uma 
lógica mecânica e racional, delineada a priori no plano consciente, e 
que, por esse motivo, teriam um potencial destrutivo em relação aos 
objetivos da expedição. Intitulados como homens de letra e militares 
experientes, os conselheiros chamavam a atenção para os aspectos 
organizativos da tropa, a fim de evitar a manifestação desses possí-
veis desejos nocivos entre os soldados:

[Pero Coelho] levará a quantia de duzentos homens, que vo-
luntariamente com ele quiserem ir [...]; dividirá os brancos em 
companhia de cinquenta pessoas cada uma, limitando-lhe seus 
oficiais, para que sejam governados e não haja confusões de que 
tantas perdas semelhantes entradas, houve.75 (grifo meu).

 
As perdas assinaladas nas falas acima eram resultantes do 

não cumprimento das regras estabelecidas em função das (re)ações 
operadas pelos subordinados. Se, por um lado, os desejos pessoais 
poderiam ser intencionalmente camuflados pelo discurso de cum-
primento dos desígnios régios (BICALHO, 2001), por outro, eles 
também poderiam ser observados como exteriorização de batalhas 
subjetivas interiores, travadas entre desejos e inibições no aparelho 
psíquico dos combatentes e geradoras de consequências imprevi-
síveis, podendo, inclusive, comprometer o sucesso da jornada, tal 
como parece ter acontecido nas outras entradas assinaladas acima.

fabricação do tempo. Seria o espaço colocando-se sobre o tempo, por meio da ela-
boração de discursos por “inteligências camufladas” que apontariam para um gesto 
cartesiano e um campo determinado.

75 Regimento que há de seguir o capitão-mor Pero Coelho de Souza nesta Jornada e 
empresa, que por serviço de Sua Majestade vai fazer. (21/01/1603). RIC, Fortaleza, 
tomo 26, p. 20-22, 1912. p. 20.
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Assim, a preocupação existente era em torno dos possíveis 
choques de interesse. Os interesses não rivalizavam entre si apenas 
no sentido macro (interesses coletivos versus interesses pessoais). 
Os conflitos também eram operados no plano micro, individual, no 
aparelho mental dos combatentes, constituído a partir de diferentes 
desejos que rivalizam entre si por satisfação. Nesse sentido, ainda 
que não a verbalizassem dessa forma, os homens nobres mostravam-
-se bastante preocupados com a dimensão instável e subjetiva dos 
combatentes. O Regimento era a materialização desse pensamento. 
Assim, a imprevisibilidade da Jornada do Maranhão não estaria res-
trita aos fatores externos e às adversidades do meio. A elas seriam 
agregados também os problemas resultantes dos conflitos internos 
dos sujeitos, que tanto pareciam preocupar os conselheiros.

Peter Gay, ao discutir sobre a importância dos estudos psica-
nalíticos para os historiadores, dá ênfase às análises sobre os confli-
tos estabelecidos entre os interesses próprios e sobre as pressões que 
estes faziam sobre o consciente:

Essa vinheta pode servir [...] como um modelo para interesses 
que se chocam que todos os seres humanos precisam se recon-
ciliar, em parte abaixo do limiar da consciência pensante. Cer-
tamente o próprio domínio dos interesses humanos é uma fonte 
contínua de hesitações e incertezas. Afinal de contas, um ser hu-
mano é uma antologia de ligações, e a sua hierarquia de impor-
tância não é sempre evidente (GAY, 1989, p. 98-99, grifo nosso). 

Estaria aí a imprevisibilidade tão cara à história. O interessan-
te aqui é percebermos como a dimensão subjetiva do sujeito é poten-
cializada. Assim, as ações racionais dos administradores, esboçadas 
no plano traçado, acabavam limitadas e ameaçadas pelo potencial 
conflitivo, inerente aos seres humanos que integravam a expedição, 
e não apenas pelas adversidades do meio. O cálculo que buscava 
anteceder à paixão sofria, já no início, os percalços oriundos da sua 
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pretensão.76 Nesse sentido, a subjetividade própria a cada um dos 
indivíduos ampliava as possibilidades de outras consequências não 
previsíveis que, inclusive, ativavam memórias traumáticas dos ho-
mens do Conselho, expressas nas lembranças em relação às perdas 
passadas em outras campanhas militares.

O reconhecimento tácito dos desígnios do Monarca, por meio 
de um grupo restrito de indivíduos, refletidos, copiados e irmanados, 
que tentava impô-los a outros sujeitos, poderia mostrar, inclusive, 
as limitações de alcance do poder régio. Não por acaso eles eram 
também os responsáveis pela correção e punição de atos desviantes. 
Agrupavam-se, assim, por elementos de masculinidade, reconheci-
dos e valorizados mutuamente, e pela submissão de seus interesses 
aos da Coroa, tentando fazer com que os outros acreditassem e cum-
prissem tais indicativos. O autocontrole e a disciplina apareciam 
como fortes elementos de identidade, devendo ser projetados para os 
demais por meio do Regimento.

Designado Pero Coelho o capitão da expedição, o documento não 
trazia nenhuma advertência ou possibilidade de punição em relação a 
ele, caso imergisse em seus interesses particulares, ainda que advertisse 
sobre a necessidade da presença de missionários que deveriam obser-
var e relatar os “excessos” da empreitada. Isso não significava que ele 
estava livre de penalidades, mas, sendo ele a cópia fiel da imagem dos 
conselheiros, o chefe irmanado e a autoridade máxima da expedição, o 
julgamento de seus atos deveria ser realizado em outra instância, a saber, 
aquela em que as cópias não se deixariam envolver pelos simulacros.

O Regimento alimentava um sistema de desigualdades entre os ho-
mens, próprio do Antigo Regime, e desvelava um ideal de masculinidade, 

76 É interessante observarmos como essa leitura psicanalítica da história aproxima-se 
dos estudos desenvolvidos por Michel de Certeau já em A invenção do cotidiano, 
principalmente quando ele desenvolve sua teoria sobre a disputa entre as “estratégias” 
e as “táticas”. Dialogando com Freud e Lacan, Certeau aponta várias vezes como os 
processos mentais na constituição do aparelho psíquico do indivíduo guardam se-
melhanças com as formas de organização social. Para aprofundamento da questão, 
sugerimos a leitura de A escrita da história (2008) e História e psicanálise (2011), 
ambas do mesmo autor.



66 Estudos da Pós-Graduação

ao apostar no homem nobre que conseguia suprimir o mal-estar gerado 
por seus conflitos psíquicos próprios e superar o ataque de atrações e de 
pavores oriundos das experiências externas. O Pero, construído discursi-
vamente pelo Auto e pelo Regimento, era a cópia equilibrada a ser segui-
da, inclusive literalmente, pelos outros homens. Tornava-se mais próximo 
do masculino ideal, do Rei. Assim, a construção do perfil do colonizador 
ideal masculino antecedia à expedição aventureira. Ele refletia as quali-
dades dos conselheiros e ampliava os defeitos dos outros homens, isto 
é, nuançava incisivamente os delineamentos de uma cultura engendrada.

O Regimento assumia ainda muitas outras funções e finalida-
des. Funcionava como um manual que orientava as ações do coman-
dante e como uma ferramenta que lhe servia para o controle de seus 
subjugados. Mais que isso: era a edificação de uma instituição social 
expressa na formação da expedição, uma vez que buscava canalizar 
a energia dos indivíduos para um objetivo maior, fazendo-os adiar 
seus desejos mais imediatos, por meio da promessa de recompensas 
futuras. Era a lei que auxiliava a manutenção da ordem fraturada, 
criada entre cópias e simulacros. Uma lei engendrada.

A jornada, expressa pelo estatuto e entendida como uma insti-
tuição social ou uma “defesa cultural” idealmente e em expectativa, 
seria um “agente de satisfação” que mobilizaria as energias dos ho-
mens, para garantir a dominação e pôr, sob controle, as rivalidades 
existentes entre eles (GAY, 1989). Esse evento atuava incessantemen-
te nas necessidades, nos temores e nos anseios dos indivíduos, bus-
cando controlá-los e conduzi-los, por meio da ameaça e da punição:

O soldado que fugir ou não guardar os bandos, em matérias im-
portantes, que em pena capital lhe forem postos, capitalmente 
serão castigados, para que, com o exemplo do castigo, cumpram 
os demais sua obrigação. O que se amotinar ou se fizer parcial, 
será castigado capitalmente;77

77 Regimento que há de seguir o capitão-mor Pero Coelho de Souza nesta Jornada e 
empresa, que por serviço de Sua Majestade vai fazer. (21/01/1603). RIC, Fortaleza, 
tomo 26, p. 20-22, 1912. p. 21.
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E por meio da promessa de gratificação:

[...] por dois respeitos: o primeiro, de merecer mercês e honra 
a Sua Majestade; o segundo fazer alguns resgates lícitos [indí-
genas escravizados], que se diz que poderão fazer, constando 
também que há ali muito âmbar, ouro e escravos cativos [...].78

Os combatentes voluntariados ao comando de Pero Coelho fo-
ram assim integrados a uma lógica cultural engendrada que trabalha-
va ininterruptamente sobre o controle e a liberação das ansiedades 
desses homens. Essa lógica visava a propiciar uma maior facilidade 
de relacionamento entre eles, pela constituição de uma ordem hie-
rarquizada e da exploração das subjetividades, fixando proibições 
e estabelecendo reprovações e autorreprovações. Gestavam-se, as-
sim, os medos dos sujeitos mediante a ameaça de castigos e mesmo 
de morte, pelas penas cruéis e capitais, como as estabelecidas no 
Código Filipino. Construía-se e alimentava-se o medo com a tácita 
finalidade do controle e da subserviência na empreitada.

Outros exemplos de vazão a essa torrente de tensões individuais, 
registrados nos documentos oficiais, eram a autorização de prisão e tam-
bém de assassínio conferida àqueles homens em situações adversas. Re-
conhecia-se que, em determinados momentos, aquilo que era condenado 
veementemente no âmbito dito civilizado, como a agressão e o assassinato 
de outro ser humano, poderia ser significado como uma ação masculina, 
positiva e meritória, mesmo que isso pudesse gerar celeumas a posteriori:

Tanto que for partido, descobrirá os portos que mandou sondar e 
arrumar, tomando o grau e altura de cada um; achando estrangeiros, 
os prenderá e tomará seus navios, assentando-lhes os bens e m’os 
(sic) mandará presos e defendendo-se, os matará.79 

78 Auto que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho (26/01/1603). RIC, 
Fortaleza, tomo 26, p. 17-20, 1912. p. 19.

79 Regimento que há de seguir o capitão-mor Pero Coelho de Souza nesta Jornada e 
empresa, que por serviço de Sua Majestade vai fazer. (21/01/1603). RIC, Fortaleza, 
tomo 26, p. 20-22, 1912. p. 21.
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A agressividade tinha seu reduto e lugar afirmado e reconhe-
cido dentro da instituição de guerra na América portuguesa e de uma 
lógica masculinizada e masculinizante. Contudo, os limites impostos 
não eram tão claros e bem definidos. A tentativa de manipulação da 
violência por parte daqueles homens era uma tarefa árdua e comple-
xa que o Regimento, ainda que limitadamente, buscava resolver.

O paradoxo estava posto: por um lado, a agressividade era 
apresentada como um traço de masculinidade; por outro, abria espa-
ço para o prevalecimento de interesses individuais sobre os da Coroa 
e, nesse sentido, para um ataque à imagem masculina idealizada. Em 
suma, o exercício da masculinidade, por meio da agressão, diante da 
sua instabilidade inerente, poderia implicar a própria contestação do 
ideal masculino, isto é, o não cumprimento de um de seus principais 
pilares de sustentação: a manutenção e o prevalecimento dos inte-
resses do Monarca. Contra essas violências ameaçadoras ao ideal 
masculino, o próprio governador teria agido de maneira taxativa em 
alguns casos:

[...] sendo culpado um criado seu, por nome Vasco Marinho, na 
morte de um homem, que uma noite se achou morto, andando 
ausente o dito Vasco, e sabendo que estava com outros criados 
seus numas logeas (sic) dele governador, [Diogo Botelho] deu 
ordem com que fosse preso pelo meirinho da correção, levando-
-o à cadeia pública, onde se livrou ordinariamente ante o ouvidor 
da dita capitania, que por não achar prova, o condenou em quatro 
anos de degredo, e apelando da sentença para o ouvidor geral, 
que havia de despachar o feito com o governador, por ser caso de 
morte, este concedeu por provisão suas vezes ao capitão Manoel 
Mascarenhas, por se achar peiado (sic), por tratar-se de um criado 
e se confirmou a sentença do ouvidor da capitania; [...].80 

80 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 1910. 
p. 60. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 69

O aspecto instável, consoante às relações baseadas na vio-
lência, ficava ainda mais nítido nos tratamentos conferidos aos in-
dígenas. Nos estatutos formulados, a um só tempo, negavam-se e 
autorizavam-se a agressão e a escravização do silvícola:

[Negação] Por todas as vias procurará paz e não consentirá que 
pessoa alguma que saiba língua da terra fale com o gentio sem 
sua ordem e linguagem, porque desse inconveniente tem a expe-
riência mostrado perderem-se muitos capitães e assolar-se muito 
gentio, por inimizades que os tais semeiam.
[Autorização] Achando alguns índios que tenham cativos con-
trários a uns que costumam matar em terreiro e comer, pelas 
guerras que com outros incitem, os poderá mandar resgatar e 
assim poderá fazer nas mais ocasiões [...] e sendo ofendido de 
alguma contra razão se poderá defender si ofendê-lo, procuran-
do o melhor modo que puder para sua redução.81

A estratégia da Coroa no início do XVII era clara: fazer amizade 
com os índios para avançar fisicamente nos domínios mais longínquos. 
Contudo, ela autorizava a violência e a escravização daqueles contrários 
ao empreendimento português. Ações que geravam fenômenos identi-
tários entre os homens e que poderiam ameaçar os principais objetivos 
de cooptação amistosa do gentio, conforme veremos mais adiante.

O discurso paradoxal expresso no Regimento assinalava a 
“guerra justa”, mas o limite entre ela e a guerra ilegal e desmedida 
era muito tênue, o que fazia com que, corriqueiramente, os homens 
acabassem negligenciando e ultrapassando essa baliza.82 O exercício 

81 Regimento que há de seguir o capitão-mor Pero Coelho de Souza nesta Jornada e 
empresa, que por serviço de Sua Majestade vai fazer. (21/01/1603). RIC, Fortaleza, 
tomo 26, p. 20-22, 1912. p. 21-2.

82 O espírito de guerra aparecia como uma constante advinda de Portugal que tinha esse 
elemento na sua própria base de formação em virtude da expulsão dos árabes no con-
texto de reconquista ibérica. De acordo com José Eudes Gomes (2010, p. 124), a guer-
ra justa apareceu como um importante argumento e estímulo na colonização cearense. 
Além de permitir o “aprisionamento e a escravização da numerosa população indí-
gena [justificava-se] pela defesa e expansão da orbe cristã” (GOMES, 2011, p. 124).
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da masculinidade apresentava-se em sua contradição e complexida-
de: afinal, deveriam ou não ser violentos os conquistadores?

Ainda que repleta de percalços, toda essa lógica fornecia in-
terpretações de um mundo e propiciava sentido à organização aven-
tureira chefiada por Pero, isto é, contribuía para que seus partícipes 
convertessem a aventura-signo em aventura-significado(s). Simbo-
licamente, abria e fechava espaços de atuação, indicava posições a 
serem ocupadas e validava ou condenava relações, na busca constan-
te de convergência dos desejos individuais com o desejo da realeza.

O sistema de mercês, posto em prática pelo Regimento e pelo 
Auto, tinha essa função. Da cooptação seguia-se a promessa de com-
pensação. Ademais, era uma forma de trabalhar os anseios de exercí-
cio de poder daqueles homens envolvidos no universo militarizado e 
masculinizado da guerra: 

A instituição da guerra torna o assassinato digno de mérito [...]; 
as cadeias de comando simultaneamente controlam e liberam 
a ânsia de exercer o poder sobre os outros. [Dessa maneira] 
as defesas culturais trabalham constantemente para definir e 
redefinir as áreas de liberdade dentro das quais os indivíduos 
encontram o seu caminho (GAY, 1989, p. 136). 

Assim, as redes de significados, expressas nos documentos ba-
lizadores da expedição, buscavam cooptar os indivíduos aliviando e 
dirimindo suas tensões. Tal domínio estava diretamente relacionado 
às necessidades criadas para e por esses mesmos homens, pois eram 
incitadas pelos sistemas de gratificações, como a promessa de fortuna 
fácil e a concessão de patentes sempre mais elevadas. Na organização 
da expedição, trabalhava-se diretamente com desejos e anseios mas-
culinizados e masculinizantes, com a construção de ações e objetos 
de satisfação válidos. Estes, possivelmente, eram os principais com-
bustíveis da jornada que, dessa maneira, encontrava-se autorizada e 
pronta, ao menos no plano legal e discursivo, para partir.
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Enfim a jornada: uma caminhada generificada. Constrói-se 
um macho

Os relatos sobre a caminhada de Pero são como um convite 
para que refaçamos o percurso trilhado por ele, desde a sua prepara-
ção até seu término, sob uma perspectiva de gênero. Masculinidades 
foram postas em movimento, testadas, questionadas, (re)afirmadas 
pelo exercício da jornada, e, tal como no ato de caminhar, às vezes 
foram conferidos a essas formas de masculinidade passos mais len-
tos, outras vezes mais apressados, causando ritmos e arritmias que 
dificilmente eram controlados. 

Nesse exercício, emergiram sentimentos e pensamentos de 
maior complexidade, não necessariamente correspondentes às expec-
tativas erigidas previamente. Claro que, em qualquer caminhada indi-
vidual, torna-se mais difícil perceber esses aspectos, mas, quando re-
alizada em conjunto, por diferentes sujeitos, as distinções bem como 
as semelhanças entre eles e as suas formas de caminhar tornam-se 
mais palpáveis, mais visíveis. A marcha de Pero e de seus diferentes 
companheiros deixou, assim, emergir várias questões de gênero que 
assinalam conflitos e diferentes formas de masculinidade.

Depois da Jornada do Maranhão de Diogo Moreno, escrita em 
1614, o documento de síntese mais antigo de que temos conhecimen-
to, e que nos dá notícia sobre essa aventura, foi aquele escrito por 
Frei Vicente Salvador, no ano de 1627, como parte integrante do livro 
História do Brasil.83 Tratando de questões concernentes ao descobri-
mento do Brasil e de seus aspectos naturais, aquele homem da Igreja 
destinou dois capítulos de sua obra para contar como se deram as 
ações chefiadas por Pero Coelho de Souza, em expedições pelo norte 
do Estado do Brasil.84

83 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627.
84 Referimo-nos aos capítulos 38 (Da entrada, que fez Pero Coelho de Souza da Paraíba 

com licença do governador a serra de Boapaba) e 43 (Da segunda jornada, que fez 
Pero Coelho de Souza à serra de Boapaba, e ruim sucesso que teve). SALVADOR, 
Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 113 e 121.
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Segundo Salvador (1627, p. 113), Pero Coelho, após a aprova-
ção do Conselho, partiu da Paraíba em direção ao norte, no mês de 
julho de 1603. Estrategicamente, dividiu sua tropa por mar e terra. A 
expedição marítima seguiu em três embarcações levando mantimen-
tos, pólvora e munição e devendo aguardar pelo contingente terrestre 
na capitania do Siará grande, mais precisamente na foz do Rio Jagua-
ribe, Vila de Aracati (Figura 2). Pero seguia marchando por terra em 
seu cavalo, chefiando 65 soldados e 200 índios “frecheiros”.85 Entre 
estes, destacavam-se os “principais Mandiopuba, Batatão, Caragatim, 
Tabajaras, e Garaguinguira, Potiguar”, enquanto, entre os homens 
brancos, mereceram destaque os “línguas” Pedro Congatan e Tuim-
-Mirim (francês) e os combatentes Manuel Miranda, Simão Nunes, 
João Cide, João Vaz e o jovem Martim Soares Moreno.86

Começava a empreitada com o objetivo de colonizar o Mara-
nhão e estabelecer mais pontos de povoamento pelo litoral, ao Nor-
te, na costa Leste-Oeste, mas ela acabou circunscrita ao espaço onde 
aportaram as embarcações de Pero (rio Jaguaribe) e às serras da Ibia-
paba, região limítrofe com o Piauí. O espaço litorâneo da capitania do 
Siará grande foi o lugar real em que o capitão tentou se estabelecer. 
Assim, não conseguiu chegar ao Maranhão, fracassando completa-
mente quase dois anos após o início da expedição e tendo seu fim 
marcado pela trágica e dramática fuga empreendida por ele e sua fa-
mília do Siará grande para o Rio Grande, na segunda viagem que fez.

Aquele homem refletido, enaltecido e irmanado pelos conse-
lheiros em vários aparatos de masculinidade não foi páreo para ven-
cer as adversidades da jornada, a insubordinação de seus homens 
e para submeter a natureza ao seu controle. Entretanto, a imagem 
onipotente e idealizada do macho-espelho continuava firme. O que 

85 Diogo de Campos Moreno relatou número de combatentes diferente: seriam “oitenta 
homens brancos e quase oitocentos índios de guerra”. MORENO, Diogo de Campos. 
Jornada do Maranhão (1614). RIC, Fortaleza, tomo 21, p. 219-329, 1907. p. 210.

86 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 113. Na 
Figura 2, podemos ter uma ideia do espaço percorrido por Pero Coelho, a partir da 
observação do trecho correspondente à “Estrada Velha” sinalizado em vermelho.
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caducou foi o homem Pero Coelho, o corpo, o indivíduo, que não 
correspondeu aos anseios depositados nele. Pero, inclusive, seria co-
brado por ter falhado na manutenção de alguns elementos de mascu-
linidade, conforme veremos adiante.

Figura 2 – Estradas reais abertas no processo de ocupação da capitania do Siará grande 

Fonte: Nogueira (2010).

Nosso intento aqui não é buscar evidenciar as causas que fi-
zeram a missão fracassar. Muitos interessados no assunto tentaram 
demonstrar esses aspectos.87 Nosso objetivo consiste em sinalizar 
como os contemporâneos de Pero Coelho qualificaram e desqua-

87 Várias discussões foram realizadas. Ao ser caracterizado como um dos pioneiros da 
conquista das capitanias do Norte, Pero ingressou no panteão da história cívica cea-
rense e teve seu pioneirismo controverso registrado em diversos trabalhos publicados 
no Instituto Histórico do Ceará. Ali, as discussões sobre origens, datas, fatos, efeméri-
des, causas e consequências tiveram largo espaço. A história, com sua função morali-
zante, típica da escrita dos institutos do século XIX, tinha nas ações dos aventureiros 
largo material a ser explorado. Cf. Guilherme Studart (1896;1903), Carlos Studart 
Filho (1936), Antônio Bezerra (1906) e Gustavo Barroso (1940).
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lificaram as suas ações, lidas e analisadas aqui sob o enfoque de 
gênero, visto que apontavam formas de masculinidade possíveis. 
Os homens envoltos em Pero, em alguns momentos, endossaram a 
imagem projetada sobre ele anteriormente, mas, em outras ocasiões, 
acabaram alterando as posições dos espelhos que deveriam refletir 
características masculinas comuns. Diante desse jogo de posicio-
namentos, faz-se necessário retomarmos, ainda que brevemente, a 
trajetória daquela tropa, a fim de entendermos melhor os aspectos 
masculinos em jogo.

Da migração para a Paraíba resultou o encontro com as embar-
cações na foz do rio Jaguaribe em agosto de 1603, nas proximidades da 
região onde hoje fica o município de Aracati (Figura 2). Relatam Dio-
go Moreno e Frei Vicente Salvador que Pero Coelho seguiu marcha 
buscando o Maranhão, sempre margeando o litoral, e que encontrou 
em atividade exploratória na ribeira do Jaguaribe alguns indígenas, 
com os quais tentou contato amistoso. Diante da recusa e da aparente 
postura ameaçadora, coube ao açoriano intervir estrategicamente para 
o convencimento dos nativos cambiando materiais:

Dali mandou um soldado com setenta índios a descobrir campo, 
os quais tomaram um que andava à comédia, do qual se soube 
que os seus estavam em arma e em nem um modo queriam pa-
zes com os brancos. Contudo o contentou o capitão com foices, 
machados e facas [...] e era gentio tão fácil e desapropriado que, 
deixando suas casas e lavouras, se vieram com mulheres e filhos, 
dizendo que não queriam senão pazes com os brancos cristãos e 
acompanhá-los por onde quer que fossem.88

Conquistada a amizade daqueles gentios, os portugueses con-
seguiram ainda cooptar silvícolas de outras aldeias, que engrossaram 
a marcha até as margens das serras da Ibiapaba. Quase depois de um 
ano da anuência para a expedição e cerca de seis meses depois de 
sua partida da Paraíba, mais precisamente no dia 19 de janeiro de 

88 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 114.
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1604, Pero e seus homens se viram diante do local onde iria ocorrer 
o primeiro grande combate da sua jornada.89 A ocupação majoritária 
da região da Ibiapaba demorou cerca de 30 dias, mas foram os dois 
primeiros os de maior incidência de combates, quando os aconteci-
mentos mostraram-se decisivos.

Organizados na parte inferior da serra e recebidos ostensiva-
mente pelos índios e por alguns franceses inimigos, assim organizou-
-se a tropa, sob as ordens do estrategista capitão-mor Pero Coelho, 
para promover defesa e posterior ataque:

E clareando o dia foram logo vistos dos inimigos, sem haver 
mais lugar que para formar dois esquadrões e a bagagem no 
meio e outro esquadrão de parte com vinte soldados a ordem de 
Manuel Miranda, para dali lançar mangas por onde fosse neces-
sário, dezesseis soldados na retaguarda e nove na vanguarda, em 
companhia do capitão-mor Pero Coelho de Souza; nesta ordem 
foram recebidos meia légua ao pé da serra com muita flechada, 
e com sete mosquetes, que disparavam sete franceses, e faziam 
muito dano, contudo não deixaram de largar o campo com al-
guns mortos, porque os nossos o fizeram com muito ânimo e 
esforço, e com duas horas de sol se sitiou o nosso arraial até ao 
pé da serra [...].90

O prosseguimento da narrativa traz detalhes da noite de ago-
nia pela qual passaram os portugueses e os índios aliados no cair do 
Sol. Tornando-se alvo fácil de flechas e de pedras, aqueles sujeitos 
sofreram também com a falta de elementos básicos para alimentação 
e hidratação. Foi então que “[...] quis Nosso Senhor que às três horas 
da noite [viesse] um grande chuveiro de água”, ao que Pero, em se-
guida, mandou matar seu único cavalo, a fim de acalmar os ânimos 
incitados pela fome entre os combatentes mais próximos.91

89 Não nos é interessante aqui reproduzir os pormenores desse confronto. Para o pro-
pósito deste trabalho, é suficiente termos uma ideia geral do que aconteceu, a fim de 
mapearmos as ações de Pero e de seus subordinados.

90 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 114.
91 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 114. A prática 
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O dia seguinte teve o início de sua manhã marcado pela re-
tomada das incursões francesas, as quais, projetando-se do alto das 
serras, continuavam em posição privilegiada de ataque. Entretanto, 
às dez horas, ouviu-se o som de uma “trombeta bastarda”, tocada do 
alto, que indicava a intenção de acordo para pôr fim aos confrontos. 
A proposta dos franceses, na realidade, externava o desejo dos sil-
vícolas, seus aliados: Diabo Grande, o principal da tribo combaten-
te, ofertava a paz, caso os lusitanos entregassem Manuel Miranda e 
Pero Cangatá, integrantes da tropa lusitana.

De acordo com Vicente Salvador, a decisão para tal negocia-
ção era do chefe da expedição, o capitão Pero Coelho. Todavia, se 
o acordo traria fim à agonia da batalha, por outro lado, implicaria a 
espoliação da imagem do líder. Manter a integridade da tropa, por 
meio da confiança e do mútuo cuidado e responsabilidade entre os 
seus, era um dever masculino ao qual Pero não poderia prescindir. 
Atentando contra a honra, o crime capital de aleivosia previsto do 
Código Filipino, pretendido pelos “selvagens”, manchava o fenôme-
no do macho-espelho, tanto no nível local como em seus alicerces 
mais longínquos:

Das dez horas por diante começaram os da serra a tocar uma 
trombeta bastarda, à qual respondeu o nosso francês Tuim Mi-
rim com outra, e pedindo licença ao capitão se foi a um outeiro a 
falar com os franceses [...] disseram que o principal Diabo Gran-
de queria paz se lhe dessem Manuel de Miranda, e Pero Cangatá 
[...]. O Tuim Mirim lhe respondeu que não havia o capitão fazer 
tal aleivosia, porque lhe seria mal contado de seu rei, com a qual 
resposta se tornaram, e às duas horas depois do meio-dia desceu 
todo o gentio da serra, e batalharam até a noite, que se tornaram 
à sua cerca ao alto, deixando muitos mortos dos seus, e dos nos-
sos dezessete, e alguns feridos92 (grifo nosso).

de matar os cavalos para que os inimigos não os aproveitassem ou para comê-los era 
um recurso de resistência utilizado pelos portugueses desde o baixo medievo (MAT-
TOSO, 2004, v. I).

92 Ibidem.
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O prosseguimento da narrativa dos combates apontou outras qua-
lidades daquele capitão em termos de masculinidade. Mesmo guerreando 
em campo aberto, posicionando-se na parte inferior e perdendo soldados, 
a estratégia de dividir as tropas para a escalada da montanha resultou em 
conquistas providenciais, que permitiram o fixar do brasão de Portugal 
nos pontos mais altos para, posteriormente, em um período de vinte dias, 
avançarem definitivamente sobre a Ibiapaba, em especial atenção sobre 
aquela região dominada por outro principal: Mel Redondo. Dessa bata-
lha, destacava-se a habilidade do capitão em coordenar e mandar fazer 
armas de defesa medievais e amplamente usadas pelos portugueses nas 
batalhas ao norte da África, que viabilizaram a subida da serra: eram “uns 
paveses, que cada um ocupava 20 negros em levar”.93

A grandiosidade desses escudos, assim descrita pelo Frei, fez 
com que, mais de trezentos anos depois, Gustavo Barroso assim ima-
ginasse o confronto:

No extremo do pequeno planalto que se adiantava à cerca surgiam 
grandes e pesadas tartarugas, preguiçosamente. Por baixo dos seus 
cascos luziam metais. [...] Pero Coelho de Sousa imaginara aquela 
espécie de Tortuga romana, a fim de poder aproximar-se da estaca-
da sem perder gente e deitar-lhe fogo. Durante a noite, construíra 
rapidamente com rijos madeiros os fortes cascos, sobre os quais 
ressaltavam igualmente os projeteis dos índios e dos brancos. As 
tartarugas de pau iam caminhando e, cravadas nas juntas das tábuas, 
as flechas, festivamente emplumadas de todas as cores, tremiam no 
ar aos bruscos solavancos da marcha (BARROSO, 1940, p. 40).

Os dias que se seguiram implicaram o rendimento dos três caciques 
mais destacados da região. Mel Redondo e Diabo Grande tiveram a pro-

93 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 114. “Pavês: 
escudo canelado e de grandes dimensões, que servia para proteger completamente um 
guerreiro (design. se acocorado), em particular um besteiro que – regularmente – tinha 
de se recolher para poder armar e recarregar a sua besta. Por esse motivo, os paveses 
eram fixos ao solo por meio de uma estaca saliente situada no bordo inferior da peça, e 
tinham uma altura de 1 m. a 1,50 m. [...] estes grandes escudos tinham uns orifícios ou 
seteiras, por onde os atiradores dirigiam seus projéteis” (MONTEIRO, 1998, p. 545).
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messa de paz por parte de Pero Coelho, quando este decidiu marchar mais 
quarenta léguas até o Maranhão. Chegando ao Rio Parnaíba, anunciou-se 
outro ponto crítico em que a autoridade do capitão e sua imagem foram 
questionadas. A interdição anunciada pela tropa, que se encontrava em si-
tuação calamitosa, em virtude da guerra experimentada, denotava a quebra 
de identificação dos combatentes em relação ao chefe açoriano. Trincava-
-se o espelho construído na casa do governador, ao ser questionado o poder 
simbólico conferido àquele homem para o comando de outros homens.

O prelúdio anunciado de forma temerosa e especulativamente pe-
los conselheiros tomava forma e corpo: os interesses pessoais daqueles 
combatentes buscavam submeter os interesses da Coroa materializados 
na atitude de Pero de seguir adiante. E mais: não apenas a imagem de 
Pero estava ameaçada, mas a do Rei, afinal era aquele o representante 
deste. O processo de identificação – gestado na reunião na casa de Bote-
lho entre os três principais agentes da expedição, isto é, a rede de signifi-
cados operada pelo fenômeno do macho-espelho entre os conselheiros, 
Pero e a tropa – sofria interdição pelas ações dos, agora, insubordinados. 
Estes, em uma atitude extrema, tentaram assassinar seu líder por um 
motim. O ideal de masculinidade estava ameaçado. Rompida essa iden-
tificação, era urgente tentar repará-la ou construir outra em seu lugar 
e em outro espaço. Pero, selando o fim e reconhecendo o fracasso da 
jornada de seguir até o Maranhão, anunciou a volta da tropa.

Marchando em retorno com seus soldados maltrapilhos, uma 
multidão de cativos indígenas e dez franceses que foram aprisiona-
dos após as batalhas da Ibiapaba, o capitão mandou construir um 
fortim de taipa (São Tiago) às margens do rio Ceará, hoje dentro do 
município de Fortaleza. Ali deixou quarenta e cinco soldados sob as 
ordens de Simão Nunes e migrou para a Paraíba, a fim de buscar aju-
da e trazer sua família. Pero informou ao governador Diogo Botelho 
sobre os acontecimentos e lhe remeteu “dez franceses e muito gen-
tio, pedindo juntamente ajuda e socorro para prosseguir a conquista, 
que o governador lhe prometeu mandar [...]”.94  

94 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 115.
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O açoriano ficou na Paraíba até 1605 tentando comercializar os 
índios apreendidos na Ibiapaba. Nesse ano, voltou ao Siará em uma 
caravela, levando a esposa Dona Tomásia e seus cinco filhos. Os porme-
nores dessa empreitada são demasiadamente longos para serem apre-
sentados aqui. Basta dizermos que Pero não recebeu a ajuda prometida 
por Botelho95 e que, diante do ambiente desalentador, tendo em vista 
que já haviam sido deslocados do rio Ceará para a foz do rio Jaguaribe, 
seus subordinados, vendo sonhos e desejos se esvaírem, acabaram de-
sertando e empreendendo fuga. Sem condições de continuar a aventura 
colonizadora, começava ali outra jornada de volta, certamente uma das 
mais sofridas registradas na história de conquista do Siará grande:

[...] o que visto pelo capitão, e que lhe não ficavam mais que 18 
soldados mancos, e por isso não foram com os outros, e dos ín-
dios só um chamado Gonçalo, porque também os mais fugiram, 
determinou tornar-se para sua casa, e com este, e com alguns 
soldados menos mancos ordenou uma jangada de raízes de man-
gues, em que poucos e poucos passaram todos o rio, e como o 
tiveram passado, mandou marchar cinco filhos diante, dos quais 
o mais velho não passava de 18 anos, logo os soldados, e detrás 
ele e sua mulher, todos a pé, logo nesta primeira jornada a sentir 
o trabalho, porque, tanto que a calma começou a cair, não havia 
quem pudesse pôr o pé na areia de quente, começava já o choro 
das crianças, os gemidos da mulher, e lástima dos soldados, e o 
capitão fazendo seu ofício, animando, e dando coragem a todos. 
No segundo dia já o capitão carregava dois filhos pequenos às 
costas por não poderem andar, e começavam as queixas de sede 
[...]96 (grifo nosso).

95 De fato, o governador-geral enviou ajuda por um homem de nome Simão Soromenho. 
Contudo, este se apossou dos víveres que lhe foram incumbidos, vendeu os índios que 
levava e partiu para a captura de outros. BNPA, Carta do rei [D. Filipe II], sobre uma 
consulta do Conselho da Índia; manda que João Soromenho se conserve na prisão até se 
averiguar as culpas que tem no cativeiro dos índios feito por ele em Jaguaribe, no Brasil, 
Cód. 51-VII-15, n. 253, 19/09/1606.

96 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 121.
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Nos dias que se seguiram, os viajantes e a viajante tiveram 
seus maiores desafios materializados na fome e na sede. Pero Coelho 
e Dona Tomásia assistiram à queda e à morte de alguns dos solda-
dos, até que o próprio filho primogênito padeceu diante da difícil 
caminhada. Conseguiram, depois de muito esforço, chegar ao Rio 
Grande, onde foram socorridos pelo padre Manuel Correia Soares.

O retorno da expedição: borra-se a imagem do macho

O cativeiro dos índios da Ibiapaba gerou ampla discussão alenta-
da pelo governador Diogo Botelho. Para este, o cativeiro daqueles gen-
tios consistia em ilegalidade e afronta aos anseios da Coroa. E mais: re-
presentava a submissão dos anseios do Rei aos desejos de Pero Coelho, 
aos seus interesses pessoais, uma vez que, ao escravizar os silvícolas, o 
capitão descumpria as orientações estabelecidas no Auto e no Regimen-
to, que tratavam da necessidade de promoção de relações amistosas.

A partir dali, criou-se uma celeuma que se estendeu até o ano 
de 1605, registrada em discussões que envolveram alguns dos homens 
mais seletos, estantes e moradores da América portuguesa, o que, inclu-
sive, gerou uma devassa contra Pero Coelho. Diogo Botelho convocou 
o Conselho, agora com outros membros, à sua residência, já na Bahia, 
para julgar e deliberar sobre as ações do açoriano. A casa de espelhos 
encontrava-se montada mais uma vez em 26 de março de 1605.97 Era 
preciso saber se Pero ainda se constituía como agente catalisador ou se 
tinha se tornado um elemento inibidor do fenômeno do macho-espelho. 
Ao jogo de imagens, colou-se uma disputa discursiva que buscava en-
quadrar e julgar se a representação do capitão ainda era pertinente.

A leitura de partes do registro da reunião do dia 26 de mar-
ço de 1605 é bastante elucidadora para entendermos melhor o que 
se passava naquele momento:

97 Auto que o Senhor governador geral mandou fazer sobre o assento que tomou acerca 
das sentenças e pareceres que se deram sobre o cativeiro dos índios da serra de Jagua-
ribe, província do Maranhão (26/03/1605), RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 21-23, 1912.
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[...] nas pousadas do Senhor Diogo Botelho, do conselho de sua 
Majestade, governador e capitão geral deste estado, mandou ele 
vir perante si aos desembargadores Balthazar Ferraz e Francisco 
Sotil de Siqueira e ao licenciado Pero de Azevedo Osório e lhes 
propôs: porquanto o capitão mor da conquista e jornada das pro-
víncias do Maranhão, Pero Coelho de Souza, fez um auto e tirou 
devassa do acontecimento e dos delitos que algum gênero de ín-
dios, tendo assentado com ele pazes, cometeram contra o exér-
cito de Sua Majestade, quebrando-as e rebelando-as contra elas, 
matando dos nossos amigos [...] para saber se os que neste levan-
tamento se cativaram eram e podiam ser verdadeiros escravos.98

O Conselho reunido e representado pelos ilustres homens aci-
ma citados deveria julgar se eram procedentes o auto e a devassa,99 
feitos anteriormente e enviados para a análise do ouvidor-geral e 
provedor-mor da fazenda, Ambrósio de Siqueira, em conjunto com 
outros religiosos e homens letrados. Esses últimos senhores haviam 
considerado o cativeiro legal, em virtude da traição dos aborígenes 
que haviam rompido laços com os lusitanos e aderido à causa dos 
franceses. Ademais, para o ouvidor-geral, alguns índios já tinham a 
condição de escravos imposta por gentios de outras nações. Os por-
tugueses apenas haviam se apropriado dessa situação de modo que 
“todos de conformidade votaram e sentenciaram por cativos os que 
estavam presos em cordas [...] e os que se rebelaram, ajudando os 
franceses [que] tomaram armas contra nossa gente”.100

98 Auto que o Senhor governador geral mandou fazer sobre o assento que tomou acerca das 
sentenças e pareceres que se deram sobre o cativeiro dos índios da serra de Jaguaribe, 
província do Maranhão (26/03/1605), RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 21-23, 1912. p. 23.

99 “Trata-se da investigação das provas e averiguação de testemunhas a fim de se apurar 
um ato criminoso. No direito antigo, era denominada devassa o ato jurídico no qual as 
testemunhas eram indagadas acerca de qualquer crime. Mais tarde, a palavra devassa 
teve o seu significado alargado às investigações sobre determinadas pessoas ou determi-
nados fatos.” BRASIL. Ministério da Justiça do Brasil. Arquivo Nacional. Documentos: 
Império luso-brasileiro: Ciganos. Rio de Janeiro: Site do Arquivo Nacional, 2011.

100 Auto que o Senhor governador geral mandou fazer sobre o assento que tomou acerca 
das sentenças e pareceres que se deram sobre o cativeiro dos índios da serra de Ja-
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Pensando de forma semelhante, os desembargadores Balthazar 
Ferraz e Francisco Sotil de Siqueira e o licenciado Pero de Azevedo 
Osório, convocados por Diogo Botelho, confirmaram, unanimemen-
te, a legalidade dos procedimentos realizados pelo capitão. Proce-
deram, inclusive, por meio de documentação específica, à distinção 
entre os três principais tipos de gentio, para que não houvesse confu-
são quanto à escravização. Para dois deles, a condição de escravo era 
indubitavelmente legal.

A primeira tipologia de gentios era aquela que incorria em vio-
lação de acordo e de pacto. Isso justificaria a guerra em seu formato 
“justo” e a posterior escravização, visto que “[...] depois de assentadas 
pazes com os nossos, rebelaram-se, quebrando o pacto e o concerto 
que com eles tinham feito; [dessa maneira] ficam e devem ser julga-
dos cativos”.101 Tal aspecto tinha semelhanças com a condenação da 
aleivosia que, como vimos acima, era um elemento negativo e amea-
çador da construção de uma identidade masculina baseada na honra. 
Os índios, ao agirem por meio da traição, atingiam um dos elementos 
básicos da formação do código masculino dos homens nobres portu-
gueses. Atingiam um caro aspecto de masculinidade.

O segundo grupo de nativos, sobre o qual se justificava a es-
cravidão legal, englobava aqueles aborígenes que já se encontravam 
sob o domínio de outras nações indígenas. Assim seriam “resgata-
dos” pelos homens brancos, os quais, sob um pretenso e tendencioso 
argumento altruísta, manteriam a condição de cativos dos prisionei-
ros, para garantirem a continuidade da vida desses:

[...] que dizem resgataram os nossos por estarem cativos de ou-
tros seus inimigos, em cordas para se comerem no terreiro, como 
costumam, também sou do parecer que justificam isto [...] e o 

 

guaribe, província do Maranhão (26/03/1605), RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 23, 1912.
101 Auto sobre o assento que se tomou do cativeiro dos índios de Jaguaribe, e que o Se-

nhor governador remete a Sua Majestade por saber o que há de fazer sobre o assunto, 
RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 25-27, 1912.
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direito das gentes introduziu a servidão para que nas guerras não 
se matassem tantos; e assim se acham esses – os guardados.102

Sobre todos os outros silvícolas que não estavam listados nas 
categorias acima, não eram justas nem a guerra nem o cativeiro. Pelo 
menos em teoria, eram as autoridades daquele período que expres-
savam esse argumento claramente. Dessa maneira, a não aceitação 
da fé católica pelo outro, a necessidade de dilatação das fronteiras 
do Império português e a dita inferioridade bárbara dos índios não 
consistiam em argumentos válidos, naquele momento, para a “justa 
razão de guerra”:

O outro gentio não pode ser cativo, porque contra ele não pode 
haver causa bastante nem justa razão de guerra: nem é justa ra-
zão de guerra não quererem eles aceitar a nossa santa fé católica 
nem a promulgação do santo Evangelho; nem menos é por dizer 
que é justo dilatar o império do nosso Rei ou por honra e pro-
veito dele cum notissimum quodque hac de causa tamen bellum 
gerit iram et injustitiam exercere, nem também o é por dizer que 
estas nações são tão rudes e bárbaras que são mais aptas para se-
rem governadas de nós que para se governarem [...] concluindo, 
contra eles não pode haver razão de guerra justa [...].103   

Para o ouvidor-geral, dois desembargadores e o juiz de fora 
(licenciado), os quais tiveram suas decisões registradas em dois au-
tos separadamente, Pero Coelho tomou as atitudes corretas. Garan-
tiu, assim, a preservação da imagem masculina projetada nele por 
outros homens ilustres. A escravização era permitida pelos oficiais 
régios porque os índios da Ibiapaba tinham sido (des)qualificados, 
ainda que forçosamente, como pertencentes aos dois primeiros gru-
pos acima referidos. Para os magistrados “letrados, doutos, honrados 

102 Auto sobre o assento que se tomou do cativeiro [...], RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 25-7, 
1912. p. 26.

103 Idem.
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e cristãos velhos”,104 o líder açoriano havia defendido os interesses 
da Coroa e não os seus desejos particulares. No jogo de espelhos 
estabelecido ao nível da Justiça entre alguns dos magistrados mais 
importantes da América portuguesa, continuava o capitão-mor da 
expedição refletindo a luz que lançavam sobre ele.

Mas Diogo Botelho, o governador-geral do Brasil, pensava 
e interpretava diferente. Posicionou, então, seu espelho de maneira 
singular e destoante e remeteu a decisão final ao próprio Rei, deter-
minando que os índios aprisionados ficassem em aldeamento até que 
a contenda fosse solucionada:

[...] declarando todos os três [os dois desembargadores e o juiz], 
de conformidade, o que se contem no parecer aqui junto, por 
eles assinado, cujo efeito foi confirmar a sentença do dito ouvi-
dor geral; e, posto que muitos capitães gerais se puderam aquie-
tar com uma sentença destas, quanto mais com duas, dadas por 
diferentes ministros, todos de Sua Majestade, letrados, doutos, 
honrados e cristãos velhos, e sobre uma conquista, que ele se-
nhor governador mandou fazer à sua custa, todavia o mesmo 
Senhor se resolveu em antepor a tudo a devida obediência que 
devia a Sua Majestade, como tão leal vassalo e criado seu, que 
é, e lhe remete os ditos autos e devassas, sentenças e pareceres, 
para que Sua Majestade mande ver e examinar tudo por seus 
desembargadores [...]; e aos índios que são vindos do dito Mel 
Redondo, contra uma provisão do dito senhor governador que 
mandava não viesse nenhum, nem os mandasse resgatar até ter 
recado e ordem de Sua Majestade, sob pena do caso de maior 
delito, que ficará castigando, e mandou pô-los [...] ajuntando-os 
em uma aldeia até ter recado de Sua Majestade.105

 Para Pero, que pouco ou nada encontrou em recompensa mate-
rial pelo seu empreendimento particular, a situação tornou-se desespe-

104 Auto sobre o assento que se tomou do cativeiro [...], RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 25-7, 
1912. p. 24.

105 Idem.
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radora. Tendo destinado muito tempo para convencer o ouvidor-geral 
e a junta de letrados sobre a legalidade das prisões efetuadas, viu seus 
esforços se esvaírem diante da decisão de Botelho, o qual tentava a todo 
custo mostrar a ilegalidade do cativeiro e, dessa maneira, borrar a ima-
gem positiva de Pero Coelho, alentada pelo discurso dos magistrados.

A ação do governador coadunava com a preocupação da Coroa 
em manter relações amistosas com os indígenas, a fim de potenciali-
zar suas conquistas mais longínquas. Segundo Charles Boxer (2002), 
a viragem do Índico para o Atlântico em meados do século XVI, a 
correlata sobrevalorização do açúcar e a necessidade de uma força 
de trabalho disciplinada (escrava) imbricaram-se nas mudanças de 
concepção acerca do índio “brasileiro”, que passou a ser considerado 
como “selvagem irremediável”. Ademais, a indisposição dos portu-
gueses em realizar trabalhos manuais principiou relações conflituo-
sas com os gentios que preocupavam a Coroa:

[...] ao descobrirem que os ameríndios não estavam dispostos 
a trabalhar para eles na agricultura, a longo prazo, como ser-
vos, tentaram obrigá-los a trabalhar como escravos. Conseguiam 
obtê-los em parte por meio do “resgate” ou da compra de cativos 
capturados nas frequentes guerras intertribais, e em parte por 
meio de incursões diretas às aldeias ameríndias, que eram real 
ou supostamente hostis aos colonos. A escravização dos amerín-
dios foi categoricamente proibida pela Coroa em 1570, a não ser 
nos casos em que pudessem ser capturados numa “guerra justa” 
ou pertencessem a tribos canibais (BOXER, 2002, p. 102).106

106 A proibição de que trata Boxer é referente à lei decretada por D. Sebastião em 20 de 
março de 1570: “Defendo e mando que daqui em diante se não use nas ditas partes 
do Brasil, dos modos que se até ora usou em fazer cativos os ditos gentios, nem se 
possam cativar por modo nem maneira alguma, salvo aqueles que forem tomados em 
guerra justa que os Portugueses fizerem aos ditos gentios, com autoridade e licença 
minha, ou do meu Governador das ditas partes [...].” O cuidado e a autoridade do 
governador-geral para cuidar do tema foram inclusive ratificados nas Relações de 
1588 e 1609: “O governador terá particular cuidado de mandar guardar, e executar a 
Lei que ora mandei fazer sobre a liberdade do Gentio do Brasil, que lhe será manda-
da, como nela se dispões”. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da Formação 
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Nesse contexto, a ação de Pero poderia prejudicar outras en-
tradas ao incitar e estimular possíveis conquistadores a fazerem o 
mesmo, conforme alertava o governador-geral, causando ampla de-
sordem. Tomada como uma das principais pautas de seu governo, a 
amizade estabelecida com os potiguaras tornava-se um ponto fulcral 
da boa governança, no sentido de manter o domínio de regiões co-
lonizadas ou em processos de colonização e nos esforços de ma-
nutenção da segurança e da defesa do Estado do Brasil.107 Diogo 
Botelho, inclusive, esforçava-se acentuadamente para constituir uma 
memória que o exaltasse e o diferenciasse dos demais governadores, 
quanto à singularidade do seu empenho no trato com o gentio:

[Feliciano Coelho de Carvalho] disse que era verdade que o dito 
governador mandara chamar ao Pau Seco, principal do gentio 
potiguar, para lhe pedir gente para ir correr a Bahia, os Ilhéus 
e Porto Seguro, porquanto os aimorés tinham muito apertadas 
aquelas capitanias, pela qual causa tinham sido já largados dez 
ou doze engenhos e diante dele testemunha se fez a prática ao 
dito gentio, em que ele testemunha intercedeu muito e Mano-
el Mascarenhas também, estando presente, e o dito governador 
soube tão bem pedir, que o gentio lhe concedeu a gente e lh’a 
(sic) trouxe para esta vila e daqui se embarcaram para a Bahia e 
Ilhéus, e sabe que tem o dito governador nisso feito muito servi-
ço a Sua Majestade e às ditas partes, sabendo também que Sua 
Majestade tinha escrito ao governador D. Francisco de Sousa e a 

Administrativa do Brasil. Instituto Histórico e Geográfico do Brasil; Conselho Fede-
ral de Cultura, 1972. Tomo I, XId [Lei de Sua Liberdade] e XV [Regimento de 25 de 
setembro de 1587, dado aos Desembargadores e mais Oficiais, que se criaram para a 
Relação, que deveria haver daí por diante no Brasil, para naquelas partes administrar 
Justiça, como se fazia pelas outras do Reino, em a Cidade de S. Salvador], p. 335-6; 
385-9.

107 A respeito dessas relações amistosas fomentadas por Diogo Botelho na Serra da Ibia-
pada, ver o 44° capítulo: “Da missão, e jornada, que por ordem do governador Dio-
go Botelho fizeram dois padres da companhia a mesma serra de Boapaba, e como 
deferia aos rogos dos religiosos”. SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. 
Bahia: [s.n.], 1627. p. 122-3.
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Manoel Mascarenhas para que ordenassem ir essa gente às ditas 
partes, o que nunca fizeram, nem se atreveram a isso.108

Ainda acerca do “bom tratamento e termo que com eles [os ín-
dios] se teve”,109 lembrado por Manoel Mascarenhas Homem, Diogo 
Botelho procedeu de maneira semelhante ao caso de Pero Coelho em 
relação ao capitão-mor da Paraíba, Francisco de Souza Pereira, que 
também havia feito algumas centenas de índios cativos.

A confusão gestada na volta de Pero Coelho fazia parte, por-
tanto, de uma política de Estado imperial mais ampla, encabeçada 
e defendida pelo governador-geral. Contudo, também consistia em 
uma agitação em torno do modelo de masculinidade pré-estabeleci-
do e na forma como ele era executado na prática. No caso de Pero, os 
magistrados julgavam não haver problemas. Mas Botelho tinha uma 
percepção diferente, que se chocava com o modelo proposto no qual 
a violência e o domínio sobre o corpo do outro, principalmente pela 
guerra, eram atributos de masculinidade, existindo como possibili-
dade real no Regimento da jornada.

Como já dissemos, submeter-se aos desígnios régios era um 
atributo-chave para o ingresso do homem no panteão militar e, dessa 
maneira, consoante a uma cultura masculina para o contexto aqui abor-
dado. Além disso, exercer agressão ao inimigo também era um quesito 
de suma importância. Pero Coelho afirmava-se como executor dos dois 
aspectos, o que era endossado e ratificado pelos homens mais ilustres do 
Brasil. Contudo, o governador-geral assinalou o contrário. Constituía-
-se, então, um impasse imbricado à política, no exercício de uma mascu-
linidade ideal, que deveria ser resolvido pelo maior de todos os varões.

A última palavra nesse sistema hierárquico e de domínio mas-
culino era a do Monarca, do masculino ideal, pai simbólico de todos 
os outros, chefe da maior de todas as casas, cabeça do corpo mascu-

108 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p. 117. [Artigo 14°]. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

109 Certidão passada pelo capitão Manoel Mascarenhas Homem. RIHGB, Rio de Janei-
ro, tomo LXXIII, parte I, p. 36-9. (29/07/1603). [Imprensa Nacional].
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lino do Reino. O caráter arbitrário do poder do Rei voltava-se para as 
ações dos sujeitos que podiam ser reinterpretadas e (res)significadas 
à luz dos interesses do Monarca. Assim, chamá-lo e fazer com que os 
outros o escutassem e a ele se submetessem foi uma estratégia em-
preendida por Diogo Botelho, que, inclusive, implicava o reforço do 
ideal de masculinidade existente pelo reforço dos laços de fidelidade.

A decisão do Monarca não tardaria em chegar. Em 22 de se-
tembro de 1605, isto é, seis meses depois das remessas enviadas 
pelo governador-geral, o Rei assim decidiu o paradeiro dos índios 
capturados por Pero Coelho:

Diogo Botelho, amigo – Eu El-Rei vos envio muito saudar – Vi 
o que escrevestes sobre os índios que Pero Coelho de Sousa e 
os da sua companhia cativaram e como cativos seus mandaram 
a Pernambuco, onde o ouvidor geral desse estado com parecer 
dos letrados os julgou por cativos; e sendo-vos enviados os autos 
da dita sentença, foram do mesmo parecer os letrados com quem 
comunicastes esta matéria. E, contudo, mandastes sobre estar 
na execução da dita sentença e pareceres, para que os índios se 
conservassem até saberdes o que eu sobre isso vos ordenaria; no 
que procedestes conforme ao que de vossa prudência se devia 
esperar. Ora, mandando eu ver os autos que se fizeram sobre o 
dito cativeiro [...], se achou que não era legítimo nem conforme 
às leis que sobre isso são passadas, nem era conveniente para o 
bom prosseguimento daquela conquista escandalizar os índios 
dessas partes com cativeiros, que eles tanto temem e aborrecem; 
e houve por bem de os haver a todos livres e mandar que sejam 
tornados a suas terras, como vereis pelo meu alvará [...] Pelo 
que vos encomendo que o façais logo executar, por que nisso me 
haverei de vós por bem servido.110

Além de enaltecer o governador-geral em suas qualidades, 
como a prudência citada, a missiva régia ordenava a soltura dos ín-
dios, desqualificando a legitimidade da violência, expressa na captura 

110 Ofício d’El Rei a Diogo Botelho (22/09/1605). RIC, Fortaleza, tomo 26, p. 15-16, 1912.
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e na escravização registrada em todos os pareceres contrários e an-
teriores. Tomava como central a manutenção das relações amistosas 
com o gentio e a sua importância fulcral na defesa do Estado do Brasil.

Mais do que a relação do português com o índio na Amé-
rica portuguesa, importa frisarmos aqui a interferência direta 
do Monarca em um ponto basilar e identitário, que aproximou 
todos os homens envolvidos naquele pleito, exceto Botelho. A 
esteira de identificação masculina fundamentava-se no princípio 
da violência, expresso na “guerra justa”, isto é, em prol dos an-
seios da realeza. Os magistrados empenharam-se arduamente em 
mostrar com minúcias a legalidade da questão, permitindo, dessa 
maneira, que Pero fosse mais uma vez irmanado e identificado 
aos demais. A base de identificação indubitável era o princípio da 
violência legal reconhecida e exercida com a anuência dos pares. 
Eis o fenômeno do macho-espelho perpetuando-se.

Contudo, a indisposição de Diogo Botelho em refletir es-
sas características de forma positiva principiou uma interdição no 
evento identitário. Chamando o Rei para deliberar sobre o tema, 
o governador-geral tinha ciência e expectativa do embargo mate-
rial e simbólico que ele poderia efetivar. Ao ditar a ilegalidade da 
questão, atendendo a uma perspectiva de política de Estado mais 
ampla, o Soberano também acabava gestando uma confusão na 
identidade estabelecida entre os homens, por focar justamente em 
um princípio basilar de sua identificação.

Naquele momento, o Rei surgia para conferir uma nova sig-
nificação e expressão ao fenômeno do macho-espelho: em vez de 
espelhar os outros, ele se posicionava de forma que os outros o espe-
lhassem. Em vez de buscar ver os outros, ele queria que os outros o 
vissem. A emissão da imagem do masculino ideal dava-se de forma 
unilateral, de cima para baixo. Marcava-se, aí, a instabilidade do ide-
al de masculinidade proposto, pois, além de apresentar-se alicerçado 
em fundamentos contingentes, esses mesmos elementos basilares de 
identificação poderiam sofrer alterações unilaterais pelo Rei. Lem-
bremos, mais uma vez: ser macho era atuar de forma consoante aos 
anseios do Soberano, ser fiel, sublimando desejos próprios. O pro-
blema era que essas vontades nunca eram fixas.
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Aliás, desse imbróglio, Diogo Botelho se esforçaria em tentar 
construir sua imagem como cumpridor dos desígnios régios, sem-
pre em uma postura de compromisso impessoal, de sublimação das 
vantagens pessoais, correspondendo ao ideal masculino assinalado:

[...] em como o dito capitão mor Pero Coelho e mais gente cati-
varam muitos milhares de gentio que nas ditas guerras lhe foram 
rebeldes e inimigos, aos quais julgou por cativos o ouvidor geral 
deste Estado, Ambrósio de Siqueira, por sua sentença, e posto 
que o dito Senhor Diogo Botelho pudera usar daquela sentença, 
continuando e possuindo o dito gentio, assim por lhe pertence-
rem os quintos dele, como capitão geral, e mais pelo que pudera 
resgatar e lhe davam de presente, não quis aceitar nem cativar 
nenhum, nem usar da dita sentença e a enviou a S. M. para man-
dar sobre ela o que fosse servido, como o dito Senhor fez, e lhe 
agradeceu muito, por carta sua, o termo que isso teve, em que 
deixou de adquirir mais de cem mil cruzados.111

A construção da imagem de Diogo Botelho, como extrema-
mente leal e cumpridor dos serviços de Sua Majestade, foi em-
preendida por ele mesmo, de maneira estratégica e em diferentes 
momentos,112 paralelamente à gestação de pontos antípodas expres-
sos nas ações e nas representações elaboradas em torno de alguns 

111 Petição [Carta testemunhável] do governador geral para composição do sumário de 
testemunhas. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 184-212, 1910. p. 
187. (08/02/1608). [Imprensa Nacional].

112 RIHGB, tomo LXXIII, parte I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1910. Corres-
pondência de Diogo Botelho: 1 - Carta testemunhável, com prova de inúmeras teste-
munhas qualificadas, dos serviços que o governador Diogo Botelho fez no primeiro 
ano e meio do seu governo, com justificação e abonação da sua pessoa, p. 58-172. 
(26/09/1603); 2 - Petição [Carta testemunhável] apresentada por parte do Senhor 
governador ao juiz ordinário, p. 173-183. (04/11/1604); 3 - Petição [Carta testemu-
nhável] apresentada a Vicente Rangel de Macedo, juiz ordinário, por parte do gover-
nador geral do Brasil. Diogo Botelho, p. 213-227. (19/12/1606); 4 - Petição [Carta 
testemunhável] do governador geral para composição do sumário de testemunhas, p. 
184-212. (08/02/1608).
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homens, entre os quais, o próprio Pero Coelho de Sousa constituiria 
exemplo negativo. Nesse movimento de positivação do governador 
e de negação dos outros, tiveram destaque os escritos de Diogo de 
Campos Moreno sobre a jornada do açoriano:

Mas como todas estas obras eram sem ordem, nem braço de 
Rey, e o Governador tratava de que lhe mandasse parte dos Ín-
dios, como por cartas, e ordens suas hoje parece, discorrendo 
que como de cativos era gente devida às primiciais (sic) de seu 
governo, entendendo disto os homens, que a Jornada se havia 
feito somente para cativar, e vender Índios, deram-se tão boa 
manha que em breves dias venderam até aqueles, que fielmente 
os haviam ajudado e acompanhado na guerra.113

E ainda que Diogo Botelho qualificasse positivamente as 
ações de Pero Coelho como conquistador, porque “deu muitas 
batalhas e rompeu muitos cercos, e com a qual guerra conquistou 
e pacificou toda aquela província”,114 isso ocorria no sentido de 
enaltecimento próprio, pois o governador afirmou ser ele próprio 
o mandante da expedição, e não Pero, que tinha pedido licença 
para a jornada a fim de “recuperar a perda em parte, que com seu 
cunhado Frutuoso Barbosa recebera na Paraíba”.115

Ademais, a memória construída em torno do Pero Coelho co-
lonizador tornou-se infrutífera pela sua incapacidade de efetivar a 
povoação e a colonização da capitania do Siará. A insubordinação 
dos seus homens, que, inclusive, tentaram matá-lo, contribuiu para o 
comprometimento de sua autoridade masculina, além de expor a sua 
falta de equilíbrio em decidir sobre assuntos vitais para a tropa, haja 
vista que, por duas vezes, teria agido irresponsavelmente diante das 
adversidades das viagens e do meio.

113 MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão (1614), RIC, Fortaleza, tomo 
21, p. 219-239, 1907. p. 210.

114 Petição [Carta testemunhável] do governador geral para composição do sumário de 
testemunhas. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 184-212, 1910. p. 
186. (08/02/1608). [Imprensa Nacional].

115 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 113.
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A falta de lucidez em perceber que sua tropa não tinha con-
dições de seguir viagem para além do Piauí, após os combates na 
Ibiapaba, pois os soldados “andavam já nus” e não conseguiriam 
marchar as quarenta léguas restantes, definiria Pero à semelhan-
ça daquilo que Robert Moore e Douglas Gillette (1993) deno-
minaram de herói. Este tomaria ações exageradas e dramáticas 
e estaria imerso em preocupações de caráter pessoal, ao contrá-
rio do guerreiro, que nunca agiria “para provar a si mesmo que 
é tão forte quanto pensa ser” e sempre mostraria “compromisso 
transpessoal” e lealdade a causas maiores (MOORE; GILLETTE, 
1993, p. 81).

De forma semelhante, a falta de percepção do capitão acer-
ca da inviabilidade de permanência da tropa, sem auxílio régio, 
na foz do Jaguaribe, além das adversidades naturais e da animo-
sidade do gentio, fez a tropa debandar. No fim, Pero Coelho de 
Sousa não conseguiu fecundar e criar uma nova terra. A imagem 
forte e opulenta daquele homem que havia saído a cavalo da Pa-
raíba em direção ao Maranhão, com oitenta soldados, oitocentos 
índios e três embarcações, rivalizava com o regimento de dezoito 
soldados mancos e um índio, lembrada pelo vigário que acolheu 
essa tropa maltrapilha e que “vendo aquele espetáculo, [disse] 
que não pareciam mais que caveiras sobre ossos”.116

Assim, a sua capacidade virilizante e fertilizadora, assinala-
da na prole varonil concebida com D. Tomázia, não se refletia na 
aptidão de fertilizar o solo, nem de curvar a natureza diante da sua 
ação. Aliás, a figura do pai provedor e protetor acabou diminuída 
pela imagem do pai imaturo, fraco e ausente, que entregou a fa-
mília à desordem e que foi incapaz de assegurar a vida da própria 
prole, haja vista a morte de seu filho mais velho.

Ainda que a família tenha sobrevivido, essa estaria fadada 
ao esquecimento do pai e marido Pero Coelho de Sousa, que da 
América “se foi ao reino requerer seus serviços, e depois de gas-

116 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 122.



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 93

tar na Corte de Madri alguns anos sem haver despacho, se veio 
viver em Lisboa, sem tornar mais à sua casa”.117 Eis a imagem de 
Pero Coelho, borrada pelos discursos de seus contemporâneos e 
em conflito simbólico e real com o masculino ideal, desvelando 
outros aspectos masculinos e assinalando a instabilidade de uma 
cultura masculina e masculinizante, sempre em processos de mu-
dança, pois alicerçada em elementos de gênero contingentes.

117 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: [s.n.], 1627. p. 121.



DO IDEAL MASCULINO 
ÀS PRÁTICAS MASCULINAS

 

As experiências do líder açoriano servem para refletirmos 
acerca da inconstância existente entre a prática dos homens e um ide-
al masculino que se queria fixo, rígido e imutável, ao ser apresentado 
como homogêneo por um corpus de leis e como uma teatralização de 
um número incontável de cerimônias típicas das sociedades de An-
tigo Regime. Não por acaso, as ações e relações constituídas pelos 
sujeitos em diversos momentos colocaram em exercício conflitos e 
dinâmicas, desvelando outras formas de masculinidade, que destoa-
vam do discurso apregoado do centro.

Assim, o ideal de masculinidade pensado aqui como uma 
forma cultural é percebido como repleto de infinitas incongru-
ências, em fluxo contínuo e em mudança perene. Ao lado das 
relações amistosas, enquadradas nas posições de sujeito constru-
ídas previamente, fomentou-se, no Império marítimo português, 
ainda que este fosse organizado em casas, com meritocracia mí-
nima, uma ampla rede de disputas e agitações que colocavam em 
questão a própria existência do ideal masculino proposto. Volte-
mos nosso foco uma última vez às relações estabelecidas pelo 
governador-geral, para visualizarmos melhor essas contradições.

Nem de longe devemos pensar que as relações estabelecidas 
por ele foram harmônicas. Aliás, já no momento de sua chegada ao 
Brasil, o sentido tomado em direção a Pernambuco tinha o objeti-
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vo tácito de resolução das contendas que envolviam diretamente o 
capitão-mor Manoel Mascarenhas Homem. Este, embora fosse pró-
ximo e tivesse testemunhado a favor do governador-geral,118 acabou 
tornando-se um problema na governança de Botelho desde o início:

[...] a razão de se ter nesta capitania alguns meses mais do que 
quisera, foi por aquietar alguns bandos e algumas diferenças 
entre Manoel Mascarenhas, capitão que era da dita capitania e 
muitos homens honrados dela, e por assim lh’o requerer a Câ-
mara, entendendo que si ele fizera ausência antes do dito capitão 
se ir para o Reino, haveria brigas e desastres; e cessando a oca-
sião com a vinda de Alexandre de Moura, determinou ir-se logo 
para a Bahia, pois não se detinha por outro nenhum respeito.119

 
Além da acusação de tentativa de suborno com pagamento 

de mais de 12$000 para que Botelho lhe concedesse direitos sobre 
uma nau carregada de pau, contava-se que Mascarenhas teria refu-
giado o capitão João Rodrigues Pereira (que o Rei mandara prender 
por ter mandado matar Simão Ribeiro) e que pagou aos criados do 
governador-geral para saber aquilo que se passava em sua casa, ten-
do interpelado, aberto, lido e levado consigo para Portugal uma das 
cartas que o Rei enviou para Botelho.120

Manoel Mascarenhas, agindo aleivosamente, teria financiado 
ainda várias pessoas que foram para Lisboa, a fim de caluniarem o 
governador, as quais, muito provavelmente, principiaram a devassa 
aberta contra Botelho, concluída em 16 de julho de 1604, tendo sido 

118 BNPA, Certidão que o capitão-mor da capitania de Pernambuco, Manuel Mascare-
nhas Homem, passou em como o governador-geral deste Estado, Diogo Botelho, 
mal começou a servir o dito cargo, entendeu logo com muito cuidado a reforma de 
despesas extraordinárias que se podiam escusar, e procurou fazer todos os melhora-
mentos ao seu alcance de que prestou relevantes serviços ao Estado Brasil. Códice 
51-V-48, fls. 56-7, 25/06/1603.

119 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p. 60. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

120 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p. 60. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].
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Bento do Amaral do parecer “que vossa majestade devia mandar ou-
tro governador a aquele Estado, porque Diogo Botelho estava com 
pouca autoridade, e pouco amado da gente [...]”.121

Além das denúncias aqui já pontuadas, a devassa assinalou 
que o governador-geral mandou vender alimentos que seriam de pro-
veito dos súditos, dispensou o almoxarife por este se opor aos seus 
ganhos ilegais, conferindo o ofício a um pajem seu, mandou cobrar 
taxas extras dos taverneiros do Recife, onerou os vinhos vindos do 
Reino, deitou leilões das fazendas dos defuntos, para que ele mes-
mo comprasse os itens por menor preço, tomou muitos escravos dos 
moradores por preço injusto, fez pouca autoridade em casos que o 
beneficiavam, entre outros.122

Todas as acusações, de uma forma ou de outra, remetiam a 
possíveis infrações cometidas por Botelho, justamente no entendi-
mento do termo, não mais como “um dano cometido por um indiví-
duo contra outro; [mas como] uma ofensa ou lesão de um indivíduo 
à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao Soberano” 
(FOUCAULT, 2003, p. 66). As denúncias tentavam indispor o go-
vernador-geral frente ao Rei, pela argumentação, mais uma vez, de 
que ele tinha agido em seu próprio favorecimento, em detrimento 
da Coroa.

Diogo Botelho não esperou a finalização da devassa para se 
defender. A primeira carta testemunhal, citada ao longo de todo este 
texto, foi elaborada em 26 de setembro de 1603. O seu conteúdo, 
disposto em quarenta e dois artigos, tinha como objetivo não apenas 
defender o governador-geral, mas enaltecê-lo. O método utilizado 
era o de inquirir dezoito testemunhas a respeito do conhecimento 
sobre os pontos referendados, acerca de uma nova modalidade de 
saber: o inquérito.123 

121 BNL, Pombalina, Miscelânea Histórica, Códice 249, fls. 204-7. Devassa feita ao 
procedimento de Diogo Botelho, Lisboa, 26/07/1607, fl. 204.

122 Ibidem.
123 Para Michel Foucault (2003, p. 69), o procedimento do inquérito administrativo que 

superou o sistema de prova (épreuve) feudal possuía algumas características im-
portantes, tais como “(1) o poder político é o personagem essencial; (2) o poder 
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Para tanto, o governador-geral apresentou petição ao Rei, o 
qual, representado pelo ouvidor-geral Ambrósio de Siqueira e pelo 
desembargador Braz de Almeida, juntamente com o escrivão Fernão 
Vaz, deu prosseguimento ao instrumento.

Ali se formava, portanto, um bloco de amparo ao governador, 
assinalando o aprofundamento das rixas e dos conflitos existentes 
entre os homens nobres nas partes do Brasil. Entre os notáveis, ou 
espelhos que deveriam confirmar a idoneidade de Botelho, estavam 
indivíduos que possuíam idade entre 23 e 63 anos, com as mais dis-
tintas qualificações, tais como cavaleiro, sargento, capitão, alferes, 
juiz, vereador, provedor e outros, revelando, assim, a impossibilida-
de de constituição de uma imagem única e homogênea para o portu-
guês radicado na América portuguesa:

Tabela 1 – Carta testemunhal de 26/09/1603

N° Testemunha Idade Ofício/ocupação/condição
no Brasil

1 João Barbosa de Almeida 56 Capitão do Recife

2 Duarte Teixeira 35 Alferes no Recife

3 Feliciano Coelho de Carvalho 55 Ex-capitão da Paraíba

4 Diogo de Campos Moreno 37 Sargento-mor do Estado

5 João da Guarda Figueira 50 Licenciado (ex-ouvidor) e 
morador de Olinda

6 Simão Rodrigues Cardoso 60 Licenciado e morador de Olinda

se exerce primeiramente fazendo perguntas, questionando. Não sabe a verdade e 
procura sabê-la; (3) o poder, para determinar a verdade, dirige-se aos notáveis, pes-
soas consideradas capazes de saber devido à situação, idade, riqueza, notabilidade 
etc.; (4) [...] o rei consulta os notáveis sem forçá-los a dizer a verdade pelo uso da 
violência, da pressão ou da tortura. Pede-se que se reúnam livremente e que deem 
uma opinião coletiva.”
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7 Nicolau Soares 25 Capitão da guarda do governador

8 João Rodrigues Colaço 40 Capitão do Rio Grande

9 Cristovão Paes Daltro 63 Morador desta vila

10 Limardo Barreto 54 Morador desta vila

11 Paulo Gomes de Lemos 45 Procurador da Fazenda

12 Diogo Ferreira 60 Cavaleiro fidalgo da casa d’El-
Rei

13 Belchior Rodrigues 27 Estante nesta vila

14 Duarte de Sá 50 Orador/morador desta vila

15 Diogo de Meirelles 60 Morador desta vila

16 Duarte Ximenes 33 Cavaleiro fidalgo da casa d’El-
Rei

17 João de Moraes de Madureira 30 Cavaleiro fidalgo da casa d’El-
Rei

18 Miguel Gonçalves Vieira ? Provedor da Fazenda de S. M.

Fonte: RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, 1910. [Imprensa Nacional], 
Correspondência de Diogo Botelho. Carta testemunhável..., p. 58-172. 26/09/1603.

Além disso, do cruzamento das falas, surgiam evidências 
que extrapolavam o objetivo inicial do procedimento em responder 
as acusações e que ajudavam a desvelar os conflitos e as disputas 
existentes entre eles, pondo em destaque uma infinidade de hábitos, 
costumes, ações e relações, que colocavam em suspensão o alcance 
de uma cultura masculina, que se queria homogênea e abrangente. 
Ficava claro, por exemplo, que Mascarenhas Homem fazia parte 
de outro grupo, que não o citado acima, em oposição a Diogo Bo-
telho e aos seus aliados. Entre eles, Feliciano Coelho de Carvalho, 
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antigo aliado de guerra de Manoel Mascarenhas, registrava a fala 
mais exaltada:

[...] disse que era verdade e sabia ele testemunha que Manoel 
Mascarenhas Homem, capitão que fora desta capitania, persu-
adia a muitos homens, dizendo mal do dito governador, o que 
fazia com muitas dádivas e gasalhados em sua casa, e sabe que 
aos que se queixavam do governador sabendo ainda que ele tra-
balhava em certa ordem de criados do mesmo governador, para 
que lhe dissessem tudo o que se passava na casa deste, dando-
-lhe por isso dinheiro e com esta ordem houvera algumas vias de 
cartas que o dito governador escrevia a Sua Majestade; e assim 
sabe que o dito Mascarenhas tomara uma carta que vinha de Sua 
Majestade para o governador, a abrira e levara para Portugal, 
sem a mostrar ao governador; declarou ele testemunha que era 
inimigo do dito Manoel Mascarenhas.124

Muito provavelmente em razão da pouca autoridade de Bo-
telho, assinalada pela devassa, em quase todas as falas, havia re-
ferência ao fato de o governador-geral cumprir os desígnios de 
seu ofício e manter a boa imagem que o Rei projetava sobre ele. 
Assim, Feliciano Coelho afirmou que Diogo Botelho “representa-
va bem a autoridade de seu cargo”, o que tinha complemento nas 
falas: de Diogo Moreno (“procedera com muito zelo e limpeza 
do serviço de Sua Majestade”); de João Rodrigues Colaço (“era 
muito obediente aos mandados e às provisões de Sua Majesta-
de”); de Cristovão Paes (“o dito governador conservava o lugar 
de governador”); e de Duarte Teixeira (“aumenta o seu lugar, as-
sim em particular, como nos lugares públicos e honra os ministros 
de justiça, da fazenda e guerra”).125 O corpo físico e as ações do 
governador tinham que estar colados à representação previamen-
te construída, e, como um representante do rei, essa simbologia 

124 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

125 Ibidem, p. 80, 81, 88, 91, 117, 125. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].
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remetia ao Monarca, que conservava “o lugar e cargo que tem 
muito bem”.126

 Não nos é interessante aqui reproduzir os pormenores 
dessa contenda, expressa nas suas dezenas de artigos, tampouco 
buscar uma verdade “exata” na troca de ofensas. Mais importan-
te é perceber como surgiam, na fala das testemunhas, elementos 
ordinários que faziam parte do cotidiano daqueles homens bene-
méritos e que ajudavam a pensar como a diversidade de idade e 
de ofício era acompanhada por uma variação de ações e relações, 
tornando a imagem do conquistador e colonizador muito mais 
plural do que aquela assinalada nos discursos régios.

Assim, mesmo que não exercidos por Botelho ou por Mascare-
nhas diretamente, era fato que a desobediência, a calúnia, a corrupção, o 
suborno, a troca de favores em benefício próprio, a aleivosia, a violência 
descabida e desmedida, expressa em agressões e em assassinatos, faziam 
parte da rotina daqueles indivíduos. O vocabulário utilizado e a minu-
ciosidade com a qual relatavam esses casos expressavam essa realidade 
e também colocavam à mostra os sentimentos mais torpes e vis para os 
machos, como o ódio, a paixão, além das malícias a eles atrelados. Dos 
discursos constitutivos dos sujeitos às suas experiências, não poucas ve-
zes, a distância era larga, e o hiato, profundo. Mas ali se desvelavam 
vários aspectos valorados como próprios dos homens, masculinos.

Em missiva de 19 de março de 1605, o Monarca pôs fim à con-
tenda, afirmando que, “no particular das queixas [...] de vos caluniar 
ante mim, não se oferece por ora dizer-vos outra coisa senão que con-
fio que tereis procedido de maneira, nas obrigações desse cargo e do 
meu serviço, que mereçais fazer-vos eu avantajadas mercês.”127 Além 
de endossar a imagem e a autoridade de Botelho, o Rei agradecia pe-
los serviços prestados no bom tratamento dos índios (catequese), no 
combate e na paz estabelecida com os aimorés, nos castigos aos negros 

126 Carta testemunhável...RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 1910. 
p. 117. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

127 Carta régia ao governador geral Diogo Botelho. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LX-
XIII, parte I, p. 5-8, 1910. p. 7. (19/03/1605). [Imprensa Nacional].
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da Guiné (Palmares) e nas devassas de alguns moradores. A confiança 
do Monarca em relação a Botelho estava ratificada, e o fenômeno do 
macho-espelho continuava, mas isso não apagava as experiências preté-
ritas dissonantes, tampouco garantia vivências masculinas harmônicas 
durante o pleito em questão ou mesmo posteriormente.

A título de exemplo, podemos citar ainda outros dois conflitos que 
envolviam homens do alto escalão social no Brasil. O primeiro deles re-
mete à disputa de poder entre o governador-geral, Diogo Botelho, e o 
ouvidor-geral, Ambrósio de Sequeira, muito provavelmente já existente 
quando Botelho não acatou a decisão do ouvidor sobre os gentios aprisio-
nados por Pero Coelho e solicitou a intervenção do Monarca. Referimo-
-nos, então, ao estopim de uma relação conflituosa quando, em junho de 
1605, o governador queixou-se ao Rei sobre os procedimentos de admi-
nistração da Justiça,128 chegando a designar que o provedor-mor dos de-
funtos, Francisco Sotil de Sequeira, exercesse o ofício de ouvidor-geral, 
ao que o Monarca fez a seguinte interdição:

[...] porque é contra sua obrigação [do governador geral] intro-
meter-se no ofício que lhe não toca, por haver proprietário, e 
convindo saber a ordem ou poderes com que o fez, recomenda 
que avise e se advirta que sem causa urgente não se envie às ca-
pitanias, oficiais com novos e desacostumados poderes.129

128 BNPA, Carta do bispo [de Leiria, vice-rei de Portugal], D. Pedro de Castilho ao rei 
[D. Filipe II], sobre as queixas que Diogo Botelho faz do ouvidor-geral do Brasil, 
Ambrósio Sequeira, em que é de parecer que se deve encarregar muito particular-
mente o bispo daquele Estado, de colher informações e de escrever ao governador 
que deixe administrar justiça livremente ao ouvidor, conforme o seu regimento, Cód. 
51-VIII-19, n. 141. 04/06/1605.

129 BNPA, Carta do rei [D. Filipe II], ao governador do Brasil, Diogo Botelho, a comu-
nicar estar informado que o provedor-mor dos Defuntos, Francisco Sotil de Sequeira, 
nas partes do sul, exercitou o ofício de ouvidor-geral, e porque é contra sua obriga-
ção intrometer-se no ofício que lhe não toca, por haver proprietário, e convindo saber 
a ordem ou poderes com que o fez, recomenda que avise e se advirta que sem causa 
urgente não se envie às capitanias, oficiais com novos e desacostumados poderes. 
Cód. 51-VIII-9, n. 208, 14/02/1606.
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Da Justiça para o âmbito religioso, e deslocando-se de Per-
nambuco para a Bahia, Diogo Botelho envolveu-se em uma conten-
da com o bispo D. Constantino Barradas. Dizia o governador que, 
chegando à cidade de Salvador, tomou conhecimento de algumas 
diferenças entre o capitão-mor, Álvaro de Carvalho, e o bispo, a res-
peito da jurisdição de Sua Majestade e das ofensas que proferiram 
um ao outro. Para sanar o problema, mandou Braz de Almeida, que 
então servia de ouvidor-geral, dar prosseguimento judicial ao caso. A 
resolução do conflito não poderia ter sido pior: foram excomungados 
o capitão-mor, o ouvidor-geral e o próprio governador-geral.130

 Botelho, rapidamente, à semelhança do que fez no momento 
da devassa tirada quando ainda estava em Pernambuco, procedeu à 
petição para elaboração de uma nova carta testemunhal, “com pro-
va de muitas testemunhas qualificadas [na] justificação e abonação 
deles e de sua pessoa”.131 Ali, as testemunhas que se reuniam em 
defesa do governador, para espelhar suas qualidades, eram outras, 
mantendo-se apenas o sargento-mor, Diogo de Campos Moreno, que 
acompanhou Botelho até Salvador:

Tabela 2 – Carta testemunhal de 04/11/1604

N° Testemunha Idade Ofício/ocupação/condição no Brasil

1 Diogo de Campos Moreno 38 Sargento-mor do Estado

2 Martim Afonso Moreira 50 Vereador

3 Manoel de Sá Cunha 46 Morador nesta cidade

4 Belchior de Sá Souto Maior 38 Morador nesta cidade

5 Afondo de Azevedo 47 Capitão e morador

130 BNPA, Petição e auto que o governador Diogo Botelho, quando chegou a Pernam-
buco, mandou fazer sobre as discórdias entre o capitão-mor Álvaro de Carvalho e 
o bispo D. Constantino Barradas, acerca da jurisdição régia e de Braz de Almeida, 
ouvidor-geral, acudir e defender a dita jurisdição, pelo que o mesmo prelado o man-
dou declarar por excomungado, Cód. 51-V-4887, fls. 208-217, 05/11/1604.

131 Petição [Carta testemunhável] apresentada por parte do Senhor governador ao juiz 
ordinário. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 173-183, 1910. p. 173. 
(04/11/1604).
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6 Gaspar Luiz Tavora 40 Morador nesta cidade

7 Francisco da Gama 44 Licenciado e morador

8 Pedro de Paiva 55 Juiz ordinário

9 Francisco Ribeiro 27 Contratador dos dízimos da capitania 
da Bahia

10 Estevão de Brito Freire 33 Fidalgo da casa de S.M.

11 Balthazar Ferraz 50 Desembargador

12 Francisco Sotil 35 Desembargador/Provedor-mor da 
fazenda dos defuntos e ausentes

13 Jorge Lopes da Costa 36 Licenciado e morador

Fonte: RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, 1910. [Imprensa Nacional]. Cor-
respondência de Diogo Botelho, Petição [Carta testemunhável] apresentada por parte do 
Senhor governador ao juiz ordinário, p. 173-183. 04/11/1604.

Todos os homens atestaram que Diogo Botelho e o ouvidor-
-geral haviam sido excomungados no exercício de seus ofícios. O 
bispo, desqualificado, por estar tomado pelo ódio e por mover mal-
querenças, teria ainda procurado e solicitado papeis e cartas do Te-
souro que pudessem desabonar o governador-geral. Em uma postura 
muito mais direta e assertiva do que aquela tomada em relação a 
Manoel Mascarenhas, e talvez em virtude dessa própria experiência, 
Botelho tratou de reunir os homens da Câmara, para tornar pública 
sua inimizade com o bispo, a fim de evitar qualquer aleivosia:

Pedro de Paiva [declarou que] pelas paixões que entre todos ha-
via, disse o Senhor governador, estando todos os oficiais da Câ-
mara juntos, e outras pessoas da governança desta cidade, que 
daquele dia em diante o tivessem por inimigo capital do dito bis-
po, porque sabia que também o era seu, e não queria que, debaixo 
de palavra de amizade, lhe fizesse dano, como outros haviam feito.132

132 Petição [Carta testemunhável] apresentada por parte do Senhor governador ao juiz 
ordinário. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 173-183, 1910. p. 179. 
(04/11/1604).
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Não sabemos ao certo como terminou essa desavença e não 
encontramos outros documentos que referenciassem o caso. Contu-
do, mais importante do que saber se Botelho foi reintegrado ou não 
à Igreja é percebermos a dinâmica inerente a essas relações desto-
antes do ideal masculino apregoado do centro. Assim, ainda que no 
campo especulativo das acusações e embora Diogo Botelho, Mano-
el Mascarenhas Homem, Feliciano Coelho de Carvalho, o bispo D. 
Constantino Barradas e vários outros tenham incorrido em possíveis 
atos comprometedores dos comportamentos masculinos ideais, não 
houve uma execração pública desses. Pelo contrário, foram cobertos 
de mercês régias nos anos que se seguiram.133

O Rei, como vimos, na impossibilidade de financiar toda a 
conquista e colonização dos seus reinos, dependia direta e indi-
retamente daqueles indivíduos. Nesse sentido, não poucas vezes 
teve que reconsiderar sua postura mais rígida e, ainda que im-
plicitamente ou por meio do silêncio, permitir outras condutas e 
outros comportamentos. Diante dessas relações de dependência 
mútua e da maleabilidade cotidiana colonial, abria-se espaço para 
o surgimento de outras ações e relações masculinas que, embora 
não fossem enquadradas e reconhecidas positivamente pelo po-
der régio, pareciam ser toleradas ou suportadas.

O fenômeno do macho-espelho tinha a sua função reconhe-
cida, mas não contemplava todos os homens e, muito menos, todas 
as relações constituídas por eles. Ademais, mesmo afirmando dis-

133 Quanto ao bispo, fazemos referência a algumas das cartas sobre ordenado e acres-
centamento, tais como: Carta do bispo [de Leiria, vice-rei de Portugal], D. Pedro 
de Castilho ao rei [D. Filipe II], tocante a uma consulta da Mesa da Consciência, 
sobre a pretensão que o bispo do Brasil [D. Constantino Barradas], tem de lhe man-
dar aplicar uma renda certa para se despender em esmolas com os pobres daquele 
bispado, conforme o que se faz em outros onde há menos necessidades; parece se 
lhe deve fazer mercê de mil cruzados em cada um ano, Cód. 51-VIII-19, n. 220, fl. 
126, 23/04/1605; Carta régia para que se pague ordenado ao bispo do Brasil, Cód. 
51-VIII-7, n. 187, 13/11/1605; Carta do rei [D. Filipe II], ao bispo do Brasil, com 
considerações acerca dos seu ordenado e formas de pagamento, Cód. 51-VIII-9, n. 
213, 28/02/1606; Carta régia que trata do acrescentamento dos ordenados dos bispos 
e eclesiásticos ultramarinos, Cód. 51-VIII-8, n. 337, 30/09/1608. [Todos os códices 
são referentes à Biblioteca Nacional do Palácio da Ajuda].
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cursivamente que agiam de acordo com as condutas idealizadas, no 
plano prático, as coisas poderiam ocorrer de forma bem diferente. 
Batamos, mais uma vez, às portas das pousadas de Diogo Botelho 
para tornarmos essa proposição ainda mais clara.

Uma casa às avessas

Na modelagem discursiva, realizada tanto pelos dezoito ma-
chos na primeira carta testemunhal como pelos outros treze do se-
gundo documento, a representação de Botelho era consoante à sua 
posição e ofício, pois identificado com os princípios ordenador, 
controlador, incorruptível, com expressa atenção à aplicação da 
lei e ao princípio da Justiça aplicada a todos, além de se apresen-
tar como exímio regulador das finanças e defensor aguerrido das 
terras brasílicas contra os estrangeiros. Tudo isso influenciava os 
homens nobres da terra e da governança a afirmarem “o amor que 
lhe tem”.134

Esses homens falavam com a propriedade da proximidade e do 
diálogo constante, argumentando que sabiam “por assistir na casa do 
dito governador”.135 Como vimos acima, na maior parte das vezes, as 
reuniões do Conselho eram realizadas nas pousadas do governador-
-geral, tanto em Olinda como em Salvador. No primeiro espaço de 
morada de Botelho, Manoel Mascarenhas e Feliciano Coelho toma-
ram assento várias vezes para fins de deliberação, a exemplo da ex-
pedição de Pero Coelho de Sousa. Já na Bahia, fizeram-se frequentes 
as presenças do ouvidor-geral, Ambrósio de Sequeira, e do provedor-
-mor da fazenda, Francisco Sotil de Sequeira.136 

134 Certidão dos oficiais [juízes, vereadores e procurados] da Câmara de Olinda. RIHGB, 
Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 25-29, 1910. p. 27. (28/03/1603). [Imprensa 
Nacional].

135 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p. 80. (26/09/1603). [Testemunho do alferes Duarte Teixeira].

136 Auto de diligência que mandou fazer o Senhor governador geral Diogo Botelho ao 
vigário geral Afonso Monteiro de Barros, RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, 
parte I, p. 183-4, 1910. (19/06/1604).
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Mais que a confusão entre espaço público e privado existente 
na América portuguesa, importa assinalarmos aqui as relações que 
o governador-geral manteve com a casa,137 amplamente divulgada 
pelos outros varões e que, ainda em 1607, era lembrada em certidões 
passadas pelos juízes e vereadores da Câmara da cidade de Salvador:

Teve sempre a porta aberta, assim de dia como de noite, sem 
porteiro, para a qualquer hora ouvir as partes retirando-se de to-
dos os impedimentos, porquanto nunca engana, nem ia comer 
fora, nem a outras partes mais que os mosteiros e lugares de 
guerra a defendê-los e mandá-los fortificar, conservando em 
tudo a autoridade do seu cargo.138

A dita recepção indiscriminada e sem restrição de horário na 
casa tornou-se amplamente conhecida, juntamente com a afabilida-
de com que escutava e tratava os súditos do rei, pois “conserva-se no 
seu lugar de governador, assim em particular como em público”.139 
Não havia dúvidas quanto à intensidade com que os indivíduos fre-
quentavam as pousadas de Diogo Botelho, em virtude do modo como 
ele lidava com aquele espaço. Contudo, existiam outras questões 
mais delicadas que não passavam pela incumbência da governança e 
que sinalizavam outras formas de se relacionar com a casa e na casa.

No ardor do movimento expresso nas entradas, permanências 
e saídas das pousadas do governador-geral, aconteceram não apenas 
trocas de missivas oficiais, apertos de mãos e conselhos deliberati-
vos. Ali, algumas das permutas de mensagens foram convertidas em 
câmbios de fluídos corporais, outros toques formais e superficiais 

137 Em apelo ao esforço imaginativo do leitor(a), fazemos referência às diferentes resi-
dências tomadas por Botelho em Olinda e Salvador, mas que guardavam a caracte-
rística principal de serem a sede do governo-geral.

138 Certidão passada pelos oficiais [juízes e vereadores] da Câmara de Salvador. RIHGB, 
Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 29-33, 1910. p. 29. (20/12/1607). [Imprensa 
Nacional].

139 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p. 66. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].
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foram substituídos por contatos mais profundos e íntimos, e a inten-
sidade das reuniões matinais passou a ser acompanhada por orgias 
homoeróticas que, dependendo da ocasião, poderiam acontecer tanto 
durante o dia quanto à noite. O corpo do homem, registro do sofri-
mento na busca de mercês, assumia outra valorização nesse contexto 
libidinoso: penetrava e era penetrado pela “natura” do outro.140

Quem deu notícia dessas variações nos aposentos oficiais do 
governador-geral foi Fernão Rodrigues de Sousa, em 12 de setembro 
de 1618, quando o senhor inquisidor Marcos Teixeira promoveu a 
Segunda Visitação do Santo Ofício ao Brasil (1618-1620).141 Assim 
como os demais indivíduos arrolados acima, Fernão possuía livre 
acesso à casa de Diogo Botelho, mas com o diferencial de possuir 
idade de onze anos e de servir como pajem do governador, pelos idos 
de 1604, o que lhe possibilitou vivenciar muitos contatos proibidos e 
práticas tidas como nefandas pela legislação.142

Fernão Rodrigues, quando se apresentou ao Santo Ofício, afir-

140 ANTT, Tribunal do Santo Ofício (TSO), Inquisição de Lisboa (IL) (1536-1821), Re-
gistros de Visitações (n. 38) (1560-1775), Livro das confissões e reconciliações que 
se fizeram na visitação do Santo Ofício na cidade do Salvador da Baía de Todos os 
Santos, do Estado do Brasil (n. 783), fls. 24v-27v, fl. 26v.

141 A Primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil ocorreu entre os anos de 1591-1595 
e foi originada pela presença do inquisidor Heitor Furtado de Mendonça (ABREU, 
1922). O Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) possui um fundo específi-
co denominado Tribunal do Santo Ofício integrado por documentos das diferentes 
partes do Reino que datam de 1536-1821. Ali é possível encontrar “correspondência 
com o Conselho Geral, com os tribunais de Coimbra e de Évora e com as inquisições 
espanholas; autos da fé; bens confiscados; decretos de prisão; despachos e ordens do 
Conselho Geral; cadernos do promotor, de reduzidos, nefandos e solicitantes; nome-
ação dos ministros e oficiais; petições para ajudas de custo, para aposentadoria, para 
redução de estrangeiros; processos de acusados de heresia; visitações; documentos 
relativos à atividade do Juízo Fisco.” As fontes referentes às visitações ao Brasil 
estão agrupadas com outros registros e albergadas na série “Registro de Visitações 
(1560/1775), n°. 38” (FARINHA, 1990).

142  Agradecemos ao professor Almir Leal de Oliveira pela indicação da existência dessa 
denúncia nos trabalhos de Luiz Mott (1999). Este elaborou importante compilação 
e transcrição de fontes acerca das relações homossexuais existentes no Brasil e em 
Portugal, durante os séculos XVI-XIX. A partir de seu trabalho, tivemos acesso a 
fragmentos da denúncia em relação a Diogo Botelho, mas foi no ANTT que conse-
guimos consultar e transcrever o documento integralmente.
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mou ser um cristão velho, natural de Vila Galega no Reino, casado, 
morador da Freguesia de Nossa Senhora do Socorro e com idade 
aproximada de 25 anos. Embora não tivesse testemunhado nas car-
tas abonadoras de Botelho, muito provavelmente por conta da tenra 
idade, suas qualidades, em 1618, tornavam-no semelhante àqueles 
indivíduos que integravam os documentos em defesa do governador-
-geral. Afinal, era também um cavaleiro fidalgo, registrado nos livros 
de Sua Majestade com ofício régio.

Entretanto, ali, diante do inquisidor e dos padres Domingos 
Monteiro e Manoel Sanches, o Fernão Rodrigues que surgia era ou-
tro, incitado pelo medo da condenação e desvelado por suas me-
mórias, que sinalizavam experiências sexuais destoantes para o fe-
nômeno do macho-espelho anterior e que envolviam diretamente o 
governador-geral, aquele que mais deveria espelhar a imagem de 
uma masculinidade idealizada.

A transferência de Diogo Botelho para a cidade de Salvador, 
dando início a uma nova etapa de seu governo, era acompanhada nas 
lembranças do confidente como o começo de uma relação íntima, de 
longa duração e de amplo alcance espacial para além-mar. Segundo 
Rodrigues, o principal representante varão do Soberano nas partes 
do Brasil tratava-lhe com muitos mimos e favores, intencionando 
levá-lo para a cama e dormir carnalmente com ele, o que aconteceu 
pela primeira vez por volta de 1604, perdurando por quase uma dé-
cada, ou seja, mesmo depois que Botelho voltou para Lisboa, em 
uma de suas casas, perto do Chafariz dos Arroios.

A primeira penetração na parte traseira de Fernão Rodrigues 
realizada por Botelho ocorreu na própria sede do governo-geral, es-
paço onde deliberavam os homens acima referidos e principal ponto 
de conexão dos colonizadores e conquistadores com o poder régio 
central. A mesma casa que ficou conhecida por suas portas abertas 
dia e noite e na qual o governador deveria representar bem a autori-
dade de seu cargo entrava para os registros inquisitoriais como um 
espaço de prazeres proibidos e contrários à natureza. Afinal, um es-
paço de homens deveria reunir práticas efetuadas pelos homens, mas 
por que não dizer de homens?
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 A força física e o esforço, tão valorados como atributos do 
varão nas atividades de conquista, como vimos na primeira parte 
deste trabalho, também apareciam nessa ocasião, mas delineavam 
uma imagem destoante daquela do cavaleiro combatente “capi-
tão na bata lha de Alcácer [...] na África onde levou dois navios a 
sua custa e a se achar na dita batalha com cinco de cavalo e doze 
arcabuzeiros”.143 O esforço de Botelho direcionado a Fernão estava 
expresso nos presentes dados para obter recompensas sexuais. Não 
sendo feliz em sua estratégia de sedução, conseguiu penetrar o tra-
seiro do confidente “por força e contra a vontade dele, [o qual] com 
medo de o dito cúmplice o matar, não se atreveu a gritar”.144 

Inicialmente, a força foi substituída pela sedução (expressa no 
induzimento e no pedido) e pela provocação como medidas utilizadas 
por Diogo Botelho para dormir carnalmente com Fernão Rodrigues 
pela sua parte traseira, por quase uma década, o que, nas contas do 
denunciante, aconteceu entre quinze e vinte vezes, mas que, na prática, 
poderia ter sido muito mais. As somitigarias tinham espaço tanto de 
dia como de noite, quase sempre após as refeições de jantar e ceia, mo-
mentos em que o governador-geral deitava na cama e chamava o de-
nunciante e outros homens, dando início a verdadeiras orgias sexuais:

[...] e que de noite e de dia aconteceram os casos de que se acusava; 
de dia, quando havia ocasião; e de noite, quando o dito Diogo Bo-
telho chamava a ele confitente para a sua cama, e a algum dos ou-
tros cúmplices, e na sua cama estando o dito Diogo Botelho tam-
bém lançado na cama, cometiam todos três o dito pecado nefando 
de sodomia; e que de dia pela maior parte era depois do jantar; e 
de noite, depois da ceia quando estavam recolhidos para dormir.145

143 ANTT, Chancelaria de Filipe I, Livro 12, fl. 234.
144 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões e reconciliações que 

se fizeram na visitação do Santo Ofício na cidade do Salvador da Baía de Todos os 
Santos, do Estado do Brasil, fls. 24v-27v, fl. 24v.

145 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões e reconciliações que 
se fizeram na visitação do Santo Ofício na cidade do Salvador da Baía de Todos os 
Santos, do Estado do Brasil, fls. 24v-27v, fl. 26v.
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Em número de seis, os afetos do governador-geral foram citados 
por Fernão Rodrigues um a um. Eram eles Diogo da Silva (natural de 
Alcochete no Reino, com idade de 25 anos, solteiro, almoxarife da 
cidade), Antonio Galvão (natural de Salvador, com 14 anos), João de 
tal (guarda), Agostinho Ferreira (solteiro, filho de tabelião), Nicolau 
Soares (casado, capitão da guarda, com aproximadamente 26 anos) e 
Anrique (flamengo, casado e com 25 anos).146

Exceto pelo último, todos foram citados como criados de Diogo 
Botelho, o qual, em 1604, deveria possuir experientes 47 anos contra os 
11 de Fernão Rodrigues. Na casa, ou melhor, na cama com Botelho, eram 
esses corpos que se abraçavam, entrecruzavam-se e penetravam-se mutu-
amente, haja vista que “o dito Diogo Botelho [cometeu] o pecado nefando 
de sodomia com os sobreditos, umas vezes paciente, outras agente”.147

Desse testemunho, inclusive, não seria absurdo supor que a 
economia de mercês girasse também em torno de trocas e favores 
sexuais entre os representantes do Rei. Possuindo o direito de passar 
certidões e de comprovar as façanhas dos súditos, Diogo Botelho 
apresentava-se como importante interlocutor com o Soberano. As-
sim, a tarefa de agradar ao governador poderia assumir múltiplas 
facetas, trocas e conexões, inclusive, carnais.

Rechaçada pelos inquisidores, a torpeza das ações de Diogo 
Botelho não parava no ato de cometer o pecado em si. O governa-
dor-geral tinha outros desejos e vontades diferentes que, na contem-
poraneidade, seriam denominados e enquadrados patologicamente 
pela psiquiatria como voyeurismo, isto é, o prazer sexual obtido pela 
observação de cenas íntimas e eróticas.148 Muito provavelmente, a 

146 Todas as idades fazem referência ao ano de 1604.
147 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões..., fls. 24v-27v, fl. 26.
148 Segundo Ferreira Neto (2009, p. 1), “A partir de 1850, os manuais de psiquiatria elen-

caram várias formas de comportamentos chamados de perversões. A primeira lista incluía: 
incesto, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, 
transvestismo, narcisismo, autoerotismo, corpofília, necrofília, exibicionismo, voyeuris-
mo, mutilações sexuais. Esta lista foi modificada inúmeras vezes, com acréscimos e subs-
tituições, até que, em 1995, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DMS-IV-TM) suprimiu os conceitos de perversões e homossexualidade, chamadas agora 
de parafílias, apelando de novo ao grego, com o sentido de ‘amores paralelos, à margem’”.
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invenção do pervertido de hoje tenha relação com a invenção dos 
fanchonos, somítigos e sodomitas de outrora. O discurso específico 
sobre a prática de ver o outro em ato libidinoso ainda não tinha sido 
inventado no tempo de Botelho.

Fernão Rodrigues assinalou várias vezes em sua denúncia 
como era constrangido pelo governador-geral para que realizasse o 
ato sexual com um terceiro em presença daquele. Para tanto, Botelho 
pedia, instigava e mandava, a fim de “se provocar e incitar”.149 O 
confidente funcionava como uma espécie de serviçal sexual, que de-
veria excitar o seu superior fazendo sexo com outros homens. Na lis-
ta enunciada pelo próprio depoente, chegava-se a enumerar a quan-
tidade de vezes ou o tempo decorrido em tais práticas: com Anrique 
e Agostinho Ferreira, três ou quatro vezes; com Diogo da Silva, oito 
ou dez vezes; com João de tal, entre quinze e vinte repetições; e com 
Antonio Galvão, uma longa temporada de oito anos.

Mais uma vez, os locais para tais atos de incitação e de ob-
servação eram quase sempre as pousadas de Diogo Botelho, onde a 
intensidade e a recorrência das orgias despertavam a curiosidade dos 
demais serviçais da casa e de outras pessoas de fora: 

Respondeu que não sabia de mais testemunhas que as que tem 
dito que fossem de vista que ele confitente soubesse; e que era 
verdade que os criados de casa davam a entender que o suspei-
tavam, e havia entre eles escândalo disso; e que pelos muitos 
mimos e favores que o dito Diogo Botelho fazia a ele confitente, 
não faltaria gente de fora que o suspeitasse, maiormente tendo o 
dito Diogo Botelho fama disso.150  

Na tentativa de fuga dos olhares sorrateiros, inclusive, surgiam 
outros locais para o exercício das práticas maliciosas, a exemplo de 
onde vivia Nicolau Soares:

149 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões..., fls. 24v-27v, fl. 25.
150 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões..., fls. 24v-27v, fl. 26v.
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[...] que esta num engenho seu no Jaguaribe 14 ou 15 léguas 
desta cidade. E ele confitente o viu entrar e sair muitas vezes em 
camisa e ceroulas na câmera do dito Diogo Botelho depois da 
meia noite; e que disso suspeitava ser verdade o que o dito Dio-
go Botelho lhe tinha dito, e também por o dito Diogo Botelho ter 
pedido a ele confitente que cometesse o mesmo pecado nefando 
com o dito Nicolau Soares, que sabe por lhe o dito Diogo Bote-
lho dizer que ele confitente o cometia com ele.151

Nessa multiplicidade de espaços e indivíduos, existiam várias 
correspondências. Ao cruzarmos os nomes dos denunciados por Fer-
não Rodrigues com aqueles dispostos nas cartas testemunhais inci-
tadas pelo governador-geral, encontramos registros de dois dos ho-
mens apontados pelo confidente como sodomitas. Referimo-nos ao 
próprio Nicolau Soares, capitão da guarda do governador, e Diogo 
da Silva, almoxarife de Salvador e depois almocreve152 da Bahia.

O capitão chegou a afirmar em seu testemunho como o gover-
nador tinha “muito cuidado em que seus criados vivam bem e sem 
escândalo”,153 isto é, sem cometerem ações que ofendessem os bons 
costumes (BLUTEAU, 1728, v. III, p. 206). De fato, como afirmou 
Fernão, Botelho “havia casado” Nicolau Soares em Salvador, dando-
-lhe ainda “muitos mil cruzados”.154 Contudo, não se sabe ao certo, 
embora possamos imaginar, por qual motivo o capitão enviou sua 
esposa para Lisboa, deixando suas noites livres para se relacionar 
mais intensamente, somente em camisa e ceroulas, com aquele que 
tinha que proteger. Aliás, proteção acalorada na qual fazia uso não 
apenas de armas, mas de palavras:

Perguntado pelo trinta, disse que era verdade que o dito gover-
nador conservava bem o seu cargo e lugar, assim em secreto 

151 ANTT, TSO, IL, Registro de Visitações, Livro das confissões..., fls. 24v-27v, fl. 26.
152 O que leva bestas de carga de uma parte a outra (BLUTEAU, 1728, v. I, p. 273).
153 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 

1910. p. 66. (08/02/1608). [Imprensa Nacional].
154 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões..., fls. 24v-27v, fl. 26.
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como em particular e público, honrando os ministros da justiça, 
fazenda e guerra e aos mais homens nobres deste Estado e que 
a todos ouvia, tendo a sua porta aberta, pelo que era muito bem 
quisto em seu governo.
Do quarenta e dois disse que era verdade que o dito governador 
tinha muitos êmulos nesta capitania, os quais favoreceram algu-
mas pessoas e as embarcaram daqui para o Reino só para calunia-
rem-no, indevidamente, o que tudo fizeram, com ódio e paixão.155

Já o almoxarife Diogo da Silva, em 1608, relatava em sua fala 
como tinha profundo conhecimento dos feitos do governador que 
envolveram Pero Coelho de Sousa, Ambrósio de Sequeira e o bispo 
D. Constantino Barradas. Ademais, a lembrança que o almoxarife 
buscava fazer de seu superior era a de um esforçado comandante de 
guerra, ao afirmar que “era verdade que nos quarenta dias que nesta 
Bahia estiveram os inimigos holandeses, o dito Diogo Botelho assis-
tiu sempre na praia e deu mesa a muitos ministros de Sua Majestade, 
o que não podia ser sem gasto de sua fazenda.”156

Evidentemente, a imagem que esses homens tentaram elaborar 
de Botelho não comportava seus predicados de sodomita. Naqueles 
documentos, tentavam ratificar a imagem do governador-geral à se-
melhança do Soberano, ativando aquilo que denominamos neste tra-
balho de fenômeno do macho-espelho e propalando, portanto, uma 
cultura masculina idealizada.

Contudo, se havia algum objeto semelhante a um espelho con-
creto nas pousadas de Diogo Botelho, o que esse item refletia para 
aqueles sujeitos não era somente a imagem de um cavaleiro montado 
e vestido com o honroso hábito de alguma Ordem Militar. O que 
eles viam, e o que, particularmente, o oitavo governador-geral do 
Estado do Brasil excitava-se em ver, era um emaranhado de corpos 

155 Carta testemunhável... RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 58-172, 
1910. p.114. (26/09/1603). [Imprensa Nacional].

156 Petição [Carta testemunhável] do governador geral para composição do sumário de 
testemunhas. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo LXXIII, parte I, p. 184-212, 1910. p. 
175. (08/02/1608). [Imprensa Nacional].
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masculinos acariciando-se, tocando-se e penetrando-se mutuamente 
na busca de um prazer não prescrito no corpus da lei.157

Esse também era o fenômeno do macho-espelho, mas em ou-
tro nível, em outra sintonia. A força para segurar o amante, o esforço 
e a estratégia para seduzi-lo, a fidelidade no trato com os segredos, 
a coragem para cometer atos condenados pelo Rei e pela Igreja, e 
o corpo muito provavelmente acariciado em suas partes, como as 
cicatrizes e as barbas, continuavam como elementos fundamentais 
na constituição e identificação daqueles homens. A imagem final foi 
transmutada, já não correspondia ao ideal masculino, mas o cenário 
e os machos eram os mesmos dos fenômenos anteriores. 

E, tendo em vista a quantidade de vezes que esses eventos 
aconteceram, a pluralidade de indivíduos envolvidos e o estado men-
tal em que cada um se encontrava, sem nunca o confidente ter visto 
os cúmplices “fora de juízo, nem tomados do vinho [e tendo clareza] 
que o pecado nefando de sodomia de que se acusava era meter sua 
natura pela parte traseira do cúmplice, e derramar dentro em seu cor-
po a semente genital ou consentir fazer-lhe o cúmplice o mesmo”, 
podemos inferir o quanto aqueles aspectos poderiam compor outra 
forma identitária válida entre os cristãos velhos, homens casados, 
cavaleiros, capitães, governadores, ouvidores, provedores e muitos 
outros. Da segunda visitação do Santo Ofício, por exemplo, além dos 
indivíduos já citados, dezenas de outros foram identificados como 
sodomitas, conforme podemos ver na Tabela 3.

157 Jimena Furlani, procurando desmistificar muitos mitos em torno da sexualidade hu-
mana, esclareceu o seguinte acerca do sexo anal: “Muitas pessoas, mulheres ou ho-
mens, podem alcançar o orgasmo pelo estímulo das terminações nervosas da região 
anal. Estas terminações são ramificações dos nervos que emergem da coluna sacral, 
responsáveis pelas transmissões eróticas sensitivas. Trata-se do mesmo conjunto de 
estruturas sensitivas-neurais responsáveis pela enervação do pênis, do clitóris e de 
toda a região pudenda. [...] As fibras sensitivas e eróticas (região externa do ânus), 
aí existentes, quando estimuladas, podem ser extremamente prazerosas para muitas 
pessoas e inibitórias para outras. Já foram observadas contrações involuntárias do 
ânus, aproximadamente do mesmo índice da plataforma orgástica feminina e da ure-
tra do pênis, a intervalos de 0,8 segundos” (FURLANI, 2003, p. 118).



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 115

Aliás, as visitações, ao longo dos séculos XVI, XVII e 
XVIII, mostraram a existência de práticas de sodomia não ape-
nas na Bahia, mas em Olinda, Paraíba e várias outras freguesias 
do Brasil, como também em Angola, nos Açores, na Ilha de São 
Miguel, de Madeira e em quase todo o Império português.158 Es-
palhados pelo mundo do Império marítimo português, esses ho-
mens buscavam estimular o fenômeno do macho-espelho aonde 
iam em busca das famigeradas mercês régias. Registravam isso 
em suas petições, certidões, autos, regimentos e em muitos ou-
tros documentos. No entanto, em nossa avaliação, esqueciam-se 
de registrar, intencionalmente, outras formas de manifestação do 
fenômeno, outros sentimentos e outros desejos, como o prazer no 
sexo anal, os quais, embora proibidos pelos discursos hegemôni-
cos, não deixavam de acontecer no Antigo Regime.159

Não há como sabermos se a acusação feita por Fernão Rodri-
gues de Sousa era verdadeira. Entre as diferentes contendas em que o 
governador-geral se envolveu, essa denúncia podia representar mais 
uma disputa política. Contudo, não encontramos quaisquer outras 
fontes que permitam aprofundar ou negar a questão. Tudo que dis-
sermos a respeito seria mera especulação. Sabemos apenas que, após 
a saída do denunciante da sala em que foi inquirido, os padres se 

158 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações (1560/1775).
159 Osvaldo Bazán (2010), em seu trabalho de síntese sobre a história da homossexua-

lidade na Argentina, aponta a discussão tomada pelos espanhóis em torno da sodo-
mia, assinalando a ocorrência da prática por índios e europeus, no período colonial. 
Georges Vigarello (1998) abordou a história da violação na França, entre os séculos 
XVI-XX, e também assinalou o registro de vários casos de sodomia; e John Boswell 
(1992), em trabalho mais amplo, analisou como a homossexualidade foi tratada pelo 
cristianismo ao longo da história ocidental, desde Roma até a Idade Média. Abordou 
situações interessantes como a depreciação feita por Filipe IV, rei da França, entre 
os séculos XIII e XIV, em relação aos cavaleiros templários ao acusá-los de sodomia 
com o intuito de destituí-los de poder: “Se dizia que os templários estavam aliados 
com o demônio, que adoravam a Mahoma, que parodiavam a missa, que sodomiza-
vam regularmente aos noviços, que toleravam os atos homossexuais durante suas 
cerimônias sagradas” (BOSWELL, 1992, p. 316). Muitos foram os cavaleiros mor-
tos e enviados à fogueira. Muitos dos heróis de antes não sobreviveriam à acusação 
do pecado nefando.
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entreolharam dizendo “[...] que lhes parecia que ele [Fernão] falava 
verdade e que se lhe havia de dar crédito”,160 no que procederam à 
recepção e assinatura da denúncia junto ao Senhor Inquisidor. 

Provavelmente, não encontramos nenhum processo referen-
te a Diogo Botelho por tal documento nunca ter existido. De fato, 
como alerta Ana Isabel Codes (2007), no trabalho em que discute 
o problema da prova e dos testes singulares no procedimento in-
quisitorial português, durante o período de domínio dos Áustrias, 
uma única denúncia representava pouco material para iniciar um 
processo judicial. Necessitava-se de uma segunda ou terceira tes-
temunhas para que Diogo Botelho fosse processado, o que não 
ocorreu naquela visitação.

Interessa-nos, portanto, o pouco ou nenhum alcance de efei-
to de verdade que essa denúncia tenha gerado no contexto pos-
terior ao governo de Botelho no Brasil. Como se esperava dos 
sodomitas, caso tivessem sido condenados, os seus bens deveriam 
ter sido confiscados e reduzidos. Mas isso não teve lugar. Pelo 
contrário, a sua casa foi engrandecida. Os reconhecimentos de Fi-
lipe II e Filipe III, conferidos às ações do filho de Diogo Botelho, 
foram de fundamental importância nesse sentido de que sua me-
mória não foi prejudicada.

Nuno Álvares Botelho, conhecido pelas suas habilidades mi-
litares no comando de expedições marítimas, iniciou suas atividades 
militares na defesa das costas de Portugal e de Marrocos. Em 1617, 
foi nomeado como capitão-mor da viagem à Índia, onde atuou no 
combate a diferentes inimigos, como os ingleses, os holandeses e 
os persas. Nesse espaço, deu assistência direta ao vice-rei D. João 
Coutinho, comandando várias embarcações nos constantes desloca-
mentos pelo Oceano Índico. 

160 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões...., fls. 24v-27v, fl. 
27v.
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Para o domínio da cidade de Málaca, por exemplo, comba-
teu, aniquilou e incorporou o material bélico das tropas do Sultão de 
Achém, que contavam com mais de duzentas embarcações e quase 
vinte mil homens.161 Sobre o seu espírito aguerrido, o próprio Nuno 
Botelho fazia questão de expor em suas correspondências:

Faço saber aos generais de Inglaterra, e de Holanda, que, de-
pois das batalhas que lhe dei em fevereiro passado, no mar de 
Ormuz, me aprestei em Mascate para os vir esperar nesta costa, 
como fiz nas paragens de Dabul e Chaul, que as suas naus cos-
tumam tomar de ordinário [...], os quis vir demandar para os 
desafiar à batalha [...]; e tendo os ditos generais mais naus das 
com que me acho, não poderão aparecer de soldados escusar-se 
deste desafio [...], com minha palavra jurada, pela vida de meu 
rei e senhor, de não abrigar com ele com mais naus das com que 
me sair, e se dentro de três dias seguintes [...], o não fizerem se 
entenderá claro que faltam no dito desafio, e que fica por eles, o 
que não espero [...]. E para que este desafio venha à notícia de 
todos mandei fixar este quartel nos lugares públicos da fortaleza 
e Cidade de Surrate.162

Para a problemática em questão, não é interessante aqui reto-
mar os pormenores das aventuras de Nuno. Queremos apenas frisar 
que esse homem não foi impedido de receber mercês, apesar das pos-
síveis ações nefandas cometidas por seu pai, o que põe em questão, 
mais uma vez, o baixo alcance da denúncia de Fernão Rodrigues. 
Nuno Botelho, inclusive, no momento em que escrevera o texto aci-
ma, já se anunciava como comendador das comendas de Santa Maria 
de Mirandela, de São Julião de Zurara, e de S. Miguel de São Riade 
da Ordem de Cristo, além de capitão-mor das armadas das naus e 

161 REPÚBLICA PORTUGUESA. Ministério das Colônias. Nuno Álvares Botelho: ca-
pitão geral das armadas de alto bordo e governador da Índia. Lisboa: Divisão de 
Publicações e Biblioteca Geral das Colônias, 1940.

162 Ibidem. Cartel de Desafio [Traslado do quartel em que o capitão general Nuno Álva-
res Botelho desafiou com a sua armada as de Inglaterra e Holanda, que estavam no 
poço de Surrate], p. 215-6.
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galeões de socorro e capitão-general das armadas de alto bordo dos 
mares do Estado da Índia.163 A casa dos Botelho estava bem reconhe-
cida e remunerada pelo quadragésimo nono governador da Índia.164

Tanto assim o era que, mesmo depois de D. João IV ter res-
taurado o poder dos portugueses frente aos espanhóis, dando início 
à Dinastia de Bragança, em 1640, pouco tempo demorou para que 
as engrenagens da economia de mercês continuassem a contemplar 
a casa do antigo governador. Assim, em 10 de junho de 1641, por 
exemplo, D. Isabel Botelho, filha de Diogo Botelho, seria agraciada 
por alvará régio, com o recebimento da tença de 200$000.165 

A preservação da casa dos Botelho mantinha-se. Mais que isso 
até: nas ações empreendidas por Nuno Álvares Botelho, o qual che-
gou aos mais altos ofícios de governança na Índia, perpetuava-se 
uma cultura política e de gênero imperial de valorização de um perfil 
masculino específico, existente desde os tempos de Francisco Bote-
lho, que foi estribeiro-mor do Rei e capitão em Tânger, além de pai 
de Diogo e avô de Nuno. As façanhas que esses homens contaram de 
si auxiliaram e reforçaram essa configuração ideal masculina.

Embora os seus comportamentos tidos como destoantes não 
anulassem as suas identidades de gênero e não interditassem a forma 
de se verem como homens e por outros homens, existiram múltiplas 
subjetividades, experiências, imagens e representações que assina-
laram o quão compósitas eram essas masculinidades postas em jogo 
por esses homens e muitos outros que atuaram em nome do Monarca. 

No engrandecimento de sua casa nobre ideal, Diogo Botelho, 
intencionalmente, esqueceu de mensurar outros acontecimentos, ti-
dos como não nobres, ocorridos no espaço físico de sua casa e en-

163 REPÚBLICA PORTUGUESA. Ministério das Colônias. Nuno Álvares Botelho: ca-
pitão geral das armadas de alto bordo e governador da Índia. Lisboa: Divisão de 
Publicações e Biblioteca Geral das Colônias, 1940. p. 215-6. Cartel de Desafio [Tras-
lado do quartel em que o capitão general Nuno Álvares Botelho desafiou com a sua 
armada as de Inglaterra e Holanda, que estavam no poço de Surrate].

164 MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca Lusitana. Coimbra: Atlântica, 1965. Tomo 
I. p. 639.

165 BNPA, Alvará do Rei D. João IV, Códice 51-IX-2, n.º 927, fl. 130, 10/06/1641.
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volvendo a física de outros corpos. Mas o silêncio, que ocultou de-
sejos, vontades e pensamento destoantes, foi rompido. O retorno do 
recalcado, desvelado pela fala de Fernão Rodrigues, reitera a nossa 
percepção acerca da qualidade heterogênea das masculinidades en-
gendradas na América portuguesa e sobre a imprevisibilidade, con-
tingência e historicidade das relações de gênero que aqui nos esfor-
çamos em discutir.

Crise, masculinidades negociadas?

Retomemos um debate ainda atual no âmbito dos estudos de 
gênero: afinal, vivemos ou não uma crise de masculinidade? (NO-
LASCO, 2001; OLIVEIRA, 2004). Ao tomarmos como referência 
a ascensão de uma pluralidade de estímulos, valores, hábitos, com-
portamentos, sensibilidades e vários outros aspectos que passaram 
a ser mais visíveis e divulgados em nossas sociedades contempo-
râneas, talvez possamos afirmar que sim, no sentido de que: a ima-
gens masculinas que se queriam uniformes contrapõem-se infinitas 
imagens plurais.

Entretanto, pensamos que devemos enveredar a resposta por 
outro caminho, pondo em análise e refletindo sobre a autoridade da 
própria questão proposta. Por que devemos falar em termos de cri-
se? Essa guinada de multiplicidade de estímulos, com a respectiva 
instabilidade dos discursos dominantes e seus alcances sobre os cor-
pos, as formas corretas de se comportar e as maneiras ideais de se 
relacionar, na realidade, ampliam nossa percepção sobre uma gama 
de possibilidades distintas em torno dos vários modos de vida que, 
assim como a História, não seguem nenhuma lei, nenhum modelo 
pré-estabelecido.

Hoje, a cobrança que fazemos uns aos outros parece estar di-
retamente ligada ao respeito frente às diferenças pouco mascaradas 
ou explícitas, que nos põem em constante incômodo. Para nós, no 
entanto, isso não quer dizer que exista uma crise, mas antes a ne-
cessidade de um exercício perene de reflexão, de pensamento e de 
respeitabilidade para com o outro, para com as nossas diferenças e 



 MASCULINIDADES NO BRASIL COLONIAL 121

similitudes em relação ao outro. Talvez devamos localizar melhor 
de onde se fala e para quais sujeitos há o incômodo que os levou a 
qualificar o presente momento enquanto crise e não como mudança 
e transformação salutares. A variedade de subjetividades em choque 
com as engrenagens dos processos de subjetivação atuais mostra-nos 
a profundidade e importância desse exercício.

O que tentamos fazer nesta obra foi contribuir para essa ati-
vidade reflexiva. Por que nos arvoramos no direito de afirmar que 
vivemos a crise da masculinidade lançando um olhar reducionista 
e homogeneizante para o passado? Essa pluralidade de estímulos 
em voga nos autoriza a pensar o pretérito como menos estimulante 
para os indivíduos? Pensamos que não e entendemos que o que está 
acontecendo na atualidade é justamente o contrário de uma suposta 
crise de masculinidade, no sentido de que, grosso modo, somos tes-
temunhas e partícipes de uma abertura inaudita na História da civili-
zação ocidental em relação ao respeito na convivência com práticas 
sociais, culturais e sexuais que antes eram rechaçadas, condenadas e 
não toleradas, no sentido tendencioso do termo tolerante.166

Não estamos negando com isso que ainda há muito a se fa-
zer para dirimir preconceitos e garantir direitos. Não sejamos tão 
condescendentes com o presente. Contudo, quando comparamos as 
vidas dos homens que vivem no século XXI com as daqueles que 
viveram nos séculos XVI e XVII, não deixamos de perceber o fosso 
profundo em termos das tolerâncias que se abrem e que antes sequer 
eram imagináveis.

Enquanto os homens atuais encontram abertura e cada vez 
mais ampliam seus direitos e deveres no âmbito civil e judicial, 
com base na afirmação de experiências e comportamentos ou-
trora considerados destoantes, os homens dos Seiscentos tinham 

166 A noção de tolerância poderia remeter a um “eu superior” o qual, qualificado desta 
maneira, poderia entender e tolerar os diferentes. Em contraposição a essa ideia, as 
abordagens “queer” assinalam que todos nós somos “queer”, isto é, que ninguém é 
normal, haja vista que a normalidade é uma invenção datada que varia consoante os 
contextos históricos. Essa observação surgiu em conversa com a professora Joana 
Maria Pedro, que coorienta este trabalho.
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que suprimir ao máximo tais comportamentos, vontades e desejos 
atrelados, sob a ameaça de serem torturados até a morte. Deve-
mos repensar essa noção de crise. Afinal, não teriam também pas-
sado por crises os diferentes e inúmeros homens pretéritos pelo 
simples fato de acreditarem em outros valores ou por sentirem e 
buscarem prazer de outra forma que não fosse a da heterossexua-
lidade compulsória?

O discurso dominante que interferia na vida de Fernão Rodri-
gues, o delator de Diogo Botelho, em vez de confortá-lo em uma 
masculinidade pré-definida, mostrava uma vida tomada de ansieda-
de e de medo da possibilidade de ser queimado pela inquisição em 
virtude dos desejos ditos nefandos e das experiências em seu corpo 
tidas como torpes.167 Nesse caso, o que lhe perturbava não eram as 
lembranças dos deleites prazerosos, na maior parte das vezes obtidos 
com a sua anuência, como afirmou expressamente.168 O que confun-
dia Fernão Rodrigues e muitos outros homens e mulheres das partes 
do Brasil era a invenção desses atos no plano discursivo, isto é, o 
significado conferido às suas relações:

[...] e que por ver fazer aos cúmplices, e as outras pessoas de 
que tem dito nesta confissão, os atos que intervém no dito peca-
do pondo-se um sobre outro com modos desonestos e torpes, e 
aparelhados para a dita torpeza, entendera que cometiam o dito 
pecado de sodomia. E que o que o movera a se vir confessar dos 

167 Não estamos nos esquivando da violência sofrida por Fernão ao ter sido violado pelo go-
vernador-geral quando ainda era uma criança de onze anos. Contudo, tal como nos even-
tos analisados por Vigarello (1998) na França, nesse caso, a violência física era sublevada 
pela violência moral misturando depreciativamente agressor e vítima: “O privilégio dado 
ao tema da culpa moral sublinha o efeito de dissimulação da violência, transformando o 
ataque físico e a ferida íntima em tema secundário, quando não anódino” (VIGARELLO, 
1998, p. 51). Nesse sentido, a preocupação do inquisidor estava mais voltada para o pos-
sível escândalo gerado dos encontros do que para a violência cometida.

168 “[...] declarou que afora as vezes que fora constrangido a cometer o dito pecado 
nefando, as outras vezes que tem dito que muitas, o cometera por sua vontade”. 
ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões e reconciliações que 
se fizeram na visitação do Santo Ofício na cidade do Salvador da Baía de Todos os 
Santos, do Estado do Brasil, fls. 24v-27v, fl. 26.
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ditos casos a esta Mesa fora por gozar da graça e perdão que se 
prometia e por desencarregar sua consciência;169

Ao retornarmos aos metadiscursos expressos no Código Filipi-
no, nas diretrizes das Ordens Religiosas, nos abalizamentos das Or-
dens Militares e em várias outras instâncias controladoras, pudemos 
perceber como eles tentavam atuar como fator estruturante da subjeti-
vidade dos indivíduos. Contudo, esses processos estavam repletos de 
conflitos e contradições. O homem pré-Revolução Francesa, criado 
pelo discurso contemporâneo de estudiosos(as) preocupados(as) com 
essa “crise da masculinidade” atual, não era homogêneo, singular e 
facilmente conduzido.170 Nem todos se sentiram confortáveis com as 
representações dominantes. Tal como o homem do presente, aqueles 
homens do passado que se embrenharam em atividades de conquista 
e colonização das capitanias do Norte tinham seus desejos e suas von-
tades próprias que, não poucas vezes, destoaram do modelo hegemô-
nico masculino proposto.

Perpetuaram sim, como vimos, um fenômeno que aqui de-
finimos de macho-espelho, arraigado a uma dinâmica entre o Rei 
(masculino ideal) e uma cultura engendrada (ideal de masculinida-
de). Contudo, muitas outras vezes, romperam com esse fenômeno 
ou simplesmente não o fizeram existir. Tiveram outras experiências, 
constituíram outras formas de identificação e produziram subjetivi-
dades distintas, evidenciando outras masculinidades que não deve-
riam estar à mostra, à vista dos preservadores dos bons costumes, 
ainda que aqueles que as praticassem fossem os mesmos que as de-
vessem denunciar e punir, como o governador-geral do Estado do 
Brasil, Diogo Botelho. 

Ademais, as infinitas e destoantes formas de sentir, de desejar, 
de ansiar e de viver enredavam-se em vários predicados e caracte-
rísticas de sentidos e significados plurais, nunca fixos. Foi isso que 
buscamos demonstrar quando abordamos os usos, apropriações e en-

169 ANTT, TSO, IL, Registros de Visitações, Livro das confissões e reconciliações..., fls. 
24v-27v, fl. 27.

170 Referimo-nos aos estudos de Oliveira (2004), Nolasco (2001) e Silva (2006).



124 Estudos da Pós-Graduação

tendimentos de termos distintos e distintivos como a nobreza, a for-
ça, a coragem, a fidelidade, o esforço e vários outros que nos auxi-
liaram a perceber quão plurais eram os pensamentos, as experiências 
e as relações dos homens na América portuguesa. É-nos impossível 
afirmar que houve um homem colonial unívoco e coeso diante de 
fundamentos tão contingentes.

Essa pluralidade atual, então, não é exclusividade de nosso 
tempo. Os homens de outrora, sempre múltiplos, tiveram seus pró-
prios estímulos e subjetividades multiformes. Além disso, ainda 
que existissem parâmetros mais centralizadores, como os governos 
monárquicos e seus corpus de leis, isso não garantia a uniformida-
de das relações, condutas e comportamentos. Se formos insistir na 
existência de uma crise masculina, devemos nos ancorar em outros 
argumentos menos homogeneizantes. Tomando como referência as 
argumentações de Miriam Grossi (2004), propomos, em vez disso, a 
observação das mudanças, das transformações e das variações histó-
ricas que ampliam as possibilidades de investigação e que conferem 
visibilidade à experiência de sujeitos e relações sempre existentes, 
embora ocultados.

Foi justamente isso que se estimulou na viragem historiográfi-
ca portuguesa e que viabilizou minar a concepção em torno da exis-
tência de um absolutismo em Portugal. A partir daí também foram 
multiplicadas as investigações e os estudos para além de uma visão 
reducionista e bipolar que percebesse a relação entre o Estado do 
Brasil e o Reino de Portugal sob uma perspectiva de colônia versus 
metrópole. As orientações em torno das variadas formas de integra-
ção e interdependência entre as diferentes partes do Império estimu-
laram uma infinidade de trabalhos acadêmicos em um movimento 
de pensamento do qual nos esforçamos em participar e para o qual, 
agora, apresentamos alguma contribuição.

Essa interdependência, e não uma dependência desmedida e 
absoluta dos súditos para com o Rei, o macho superior, esteve atrela-
da a uma variação de tolerância e intolerância sempre ajustada con-
forme o grau de aproximação que os súditos tinham com o Monarca 
e, consequentemente, com as posições que ocupavam na pirâmide 
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social. Os comportamentos masculinos foram mais e menos tolera-
dos de acordo com a mistura desses diferentes estratos sociais, po-
líticos, econômicos e de gênero. Como o Soberano também depen-
dia das ações dos súditos para manter e alargar o seu Império, não 
poucas variações de ações e perfis masculinos desarmônicos foram 
consentidas e negociadas.

Claro parece-nos, portanto, que formas de hiper e hipomas-
culinidade constituíram a tônica dos processos de conquista e de 
colonização do Brasil que se arrastaram pelos séculos posteriores. 
As histórias de vida de inúmeros homens que ali conseguiram avan-
çar na obtenção de mercês régias, e criando verdadeiros potentados 
locais, dão-nos conta da negociação do Monarca com experiências 
destoantes do perfil masculino ideal.

A título de um último exemplo, e por ter merecido considerá-
vel atenção dos estudos atuais de história colonial sobre o Siará,171 
podemos referenciar o caso de João de Barros Braga. Este sujeito, 
partícipe da “guerra dos bárbaros”, consagrou-se como conquista-
dor das ribeiras do Rio Jaguaribe em um período para além do nos-
so recorte temporal (primeira metade do século XVIII) e recebeu 
vários títulos e honrarias pelos serviços prestados à Coroa. Na sua 
lista de mercês régias, estava o exercício da vereança na vila de São 
José do Ribamar, o recebimento de onze sesmarias, além de uma 
longa trajetória militar expressa em várias patentes, tais como a de 
coronel, a de capitão de cavalaria da ordenança do Jaguaribe, a de 
capitão-mor do Rio Grande e a de mestre de campo dos terços auxi-
liares (GOMES, 2010).

Ainda que, como apontou Rafael Silva (2010), os pormenores 
da vida desse sujeito sejam interessantes para entendermos como se 
desencadeou o processo de colonização do Siará ao longo do século 
XVIII, aqui queremos apenas frisar como as suas ações geraram 
bastante inquietação entre os seus pares e em relação ao próprio 
Monarca. Em sua reputação, constava ter matado mais de uma cen-

171 Referimo-nos aqui aos trabalhos de José Eudes Gomes (2010) e Rafael Ricarte da 
Silva (2010).
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tena de índios e feito outras centenas de cativos. Contudo, talvez, a 
ação que tenha causado maior rebuliço foi o fato de mandar torturar 
um índio até a morte e, em seguida, ter-lhe arrancado a cabeça com 
um machado. 

Denunciado ao Rei pelo ouvidor-geral da Paraíba, Barros teve 
que se explicar ao próprio Monarca afirmando ter agido assim em vir-
tude dos bárbaros crimes cometidos pelo gentio e com o objetivo de 
atemorizar os demais tapuias. Em um período de guerra aberta aos in-
dígenas, diferente, portanto, do momento em que atuou Pero Coelho, 
o Monarca absolveria João de Barros de qualquer culpa, ordenando 
ainda que sobre essa matéria se estabelecesse “perpétuo silêncio”.172 
Nas décadas seguintes, receberia outras mercês como a de “primeiro 
mestre de campo da história do Ceará-Grande”, mostrando como havia 
uma dependência mútua entre o centro régio e as regiões periféricas, 
que perdurou até o XIX e era expressa em tolerâncias e negociações 
(GOMES, 2010, p. 35).

A história de João de Barros Braga, embora possa parecer 
excepcional pela violência empreendida, não constituiu um ponto 
isolado na formação dos potentados locais fixados pelos sertões 
das capitanias do Norte. No Siará, por exemplo, os Gadelha, os 
Feitosa, os Mourão e vários outros grupos familiares auxiliaram 
na expansão do domínio da Coroa, muitas vezes cobrando um 
preço elevado.

Como assinalou Otaviano Vieira Júnior (2004), a autonomia 
desmedida somada à violência observada enquanto elemento de dis-
tinção masculino socialmente aceito tornaram-se obstáculos para o es-
tabelecimento do poder público nas regiões interioranas comandadas 
por homens que se expressavam de maneira semelhante à de João de 
Barros. Os “régulos do sertão” procediam a ameaças, raptos, ferimen-
tos, assassinatos e várias outras formas de hipermasculinidades por es-

172 Arquivo Público do Estado do Ceará. Coleção Limoeiro Moreira da Rocha, p. 257-
9. Carta de João de Barros Braga sobre mandar arcabuzar um índio. (05/06/1731). 
Segundo José Gomes (2010, p. 34), o parecer régio encerrando a denúncia e investi-
gação deu-se via Conselho Ultramarino, em 2 de setembro de 1732.
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tarem amparados na segurança e na proteção de suas redes familiares e 
diante dos limites da autoridade do Monarca em terras tão longínquas, 
o qual dependia desses mesmos sujeitos.173

Mas essas são outras histórias. Importa frisarmos apenas como a 
dinâmica relacional entre o Rei e os seus súditos se manteve com cer-
tos traços de continuidade ao longo dos séculos e até o início do XIX, 
haja vista a abertura para negociações em torno das masculinidades 
gestadas pelos indivíduos. Eis algumas das formas de masculinidade 
no Brasil colonial, e mesmo em outras partes dos reinos de Portugal, 
sendo criadas e testadas pelas experiências imprevisíveis dos homens 
e pondo em evidência uma infinidade de relações de gênero. 
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