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Inácio Caetano Xavier e Francisco José de Lacerda e Almeida:

Moçambique em dois relatos ou sonhos da segunda metade do século XVIII.

José Roberto Braga Portella∗

Ao longo de e por todo o Império Colonial Português, uma vasta literatura –

compreendendo uma variada gama de formatos literários: relatos, memórias, instruções,

notícias, diários -, foi sendo produzida por administradores e artistas, militares e

naturalistas, viajantes e juristas, engenheiros e cientistas. Tal produção escrita, quer seja

feita diretamente sob a ordem oficial ou voltada para tal, vem chamando a atenção de

inúmeros historiadores nos últimos anos devido às imensas possibilidades de utilização

deste material, seja como testemunho histórico propriamente dito, seja como documento

narrativo de intrínseco valor literário. Esta produção textual, ao ser tratada como fonte

documental, presta-se diligentemente para uma melhor compreensão dos processos

econômicos, sociais, políticos e culturais que apoiaram a expansão européia, em especial

a portuguesa, a partir do século XVI.

Tomando como fonte e objeto de pesquisa o material textual produzido por

funcionários, administradores coloniais, militares, cientistas e intelectuais portugueses,

sobre Moçambique ao longo da segunda metade do século XVIII, procuro desenvolver

uma análise voltada à percepção da produção de Moçambique como território/campo, em

termos tanto administrativos como discursivos. Para efeito desta comunicação utilizarei

dois autores de relatos de viagens em Moçambique que, embora separados por 40 anos

entre si, permitem perceber tal estratégia.

                                                
∗ Professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Doutorando em História na
UFPr, Linha de Pesquisa Espaço e Sociabilidades. A presente comunicação apóia-se em pesquisas
realizadas com o apoio da CAPES.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

323

Inácio Caetano Xavier, autor das Noticias dos dominios portuguezes na costa da

Africa Oriental (1758)1, combina em sua dissertação diversas modalidades discursivas

tais como a notícia, a narração, a descrição etnográfica e o relatório, construindo desta

maneira um itinerário geográfico e econômico recorrendo à retórica da exuberância da

terra contraposta por um histórico da ocupação e colonização do território, conduzindo

assim seu raciocínio através de um conflito “civilização versus barbárie”, apresentando

como conclusão a existência/permanência de uma precária organização social, em razão

da decadência moral dos colonos e clérigos, e da inapetência dos “bárbaros” pela

“civilização”. Estas só seriam superadas pela instituição de uma nova força

reorganizadora da sociedade– uma mítica Companhia do Comércio, cujo papel seria o de

orientar e disciplinar as atividades comerciais e fiscais, mas que acabaria por transbordar

para todo o conjunto de relações que se estabelecessem na colônia.

Francisco José de Lacerda e Almeida, autor de Diário da viagem de

Moçambique para os rios de Sena e Instruções e diário de viagem da Vila do Tete,

capital dos rios da Sena para o interior da África (1797-98)2, narra a primeira tentativa

de travessia científica da África austral, partindo de Moçambique em direção de Angola.

Talvez, Lacerda e Almeida seja o maior exemplo do explorador polivalente engendrado

ao longo do século XVIII. Formado em Matemática (1777) por uma Universidade de

Coimbra já reformada pelo pombalismo, assumiu suas tarefas em África munido “dos

mais modernos instrumentos destinados a obsevações e medidas exactas. Entre eles, um

cronómetro, um teodolito, um óculo, uma bússola, barras magnéticas, um sextante, um

globo celeste pequeno e um telescópio.”3 Ao longo da viagem, simultaneamente procura

ocupar-se tanto de observações astronômicas, como de colocar a ciência em prática ao

                                                
1 XAVIER, Inácio Caetano. Noticias dos dominios portuguezes na costa de Africa Oriental. IN:
ANDRADE, António Alberto de. Relações de Moçambique setecentista. Lisboa : Agência Geral do
Ultramar, 1955.
2 ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e. Diários de viagem de Francisco José de Lacerda e Almeida. Rio
de Janeiro : Instituto Nacional do Livro, 1944
3 SANTOS, Maria Emília Madeira. Viagens de exploração terrestre dos portugueses em África. Lisboa :
Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga – Instituto de Investigação Científica Tropical, 1988. p.
187.
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ensinar a fabricar sabão e anil e tratar o açucar. Suas observações de carácter

antropológico e sociológico tanto sobre os indígenas como dos portugueses, para além de

revelar um certo “relativismo”, mostra que passados 40 anos desde o relato de Inácio

Caetano Xavier, continuavam a decadência e oposição aos governantes recém chegados

por parte dos colonos e a “barbárie” dos africanos – embora esta seja vista como algo

fruto da ignorância, até mesmo do fato de serem irracionais.

De homens, sereias e negócios

Inácio Caetano Xavier foi o primeiro natural de Goa a ocupar um cargo de

proeminência em Moçambique, após a autonomia desta capitania em relação ao Estado

da Índia em 17524. Era tio materno de Sebastião Xavier, oficial-maior da Secretaria do

Governo do Estado da Índia. Depois dos estudos das primeiras letras foi para

Moçambique e Sena, “e ahi se applicou a todas faculdades, estreitando relações com

alguns homens apreciados pela sua instrução, de maneira que tinha voto em todos os

negocios e era bom poeta.”5 Em 1748, voltou à Índia onde após ter exercido “clínica com

boa reputação”, retornou para Moçambique e foi nomeado Secretário de Governo em

agosto de 1758 para um mandato de três anos, não concluído integralmente. Veio a

falecer em Moçambique na data de 10 de maio de 1761.

A importância de sua Memória foi inicialmente pressentida por dois Secretários

do Governo Provincial moçambicano – Francisco da Costa Mendes em 1849, e Joaquim

José Lapa em 1882 -, quando utilizando-se praticamente dos mesmos termos, lamentam a

perda dos escritos do 1º Secretário de Governo de Moçambique. Segundo Costa Mendes:

                                                
4 A independência limitou-se à defesa e administração, pois o comércio manteve-se como atividade quase
que exclusiva de indianos ou indo-portugueses, inclusive tal atividade permaneceu organizada pelo
Conselho da Fazenda de Goa, significando que decisões fundamentais quanto ao comércio ficavam
reservadas a Goa.
5 ANDRADE, António Alberto de. Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1955. p. 567.
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Tanto estas cartas e planos como a história d’esta parte de África, extrahida, pelo
referido Secretário (Xavier), da livraria dos Padres de S. João de Deus, foram
remetidas para o Governo em Desembro de 1758. As cópia de todo este trabalho
ficaram na Secretaria do Governo de Moçambique, em um livro próprio e para
isso destinado, porém em 1847, quando fui encarregado de organisar o seu
archivo, nada encontrei; - e sinto que tivessem desapparecido tão preciosos
documentos, porque se os encontrasse não ficariam entregues ao esquecimento.6

Joaquim José Lapa, lastimando-se de igual maneira, assim se refere aos escritos

deixados por Inácio Caetano Xavier:

Pena é, que um outro trabalho histórico, desde o tempo da conquista até 1758,
feito pelo então Secretário do Governo, Inácio Caetano Xavier, quando o
Governador Pedro de Saldanha d’Albuquerque, e que fora extrahido dos livros
existentes no convento dos Hospitalários de S. João de Deus em Moçambique,
que o auctor do autógrapho, diz, fora remettido para o Governo da Metrópole em
Desembro de 1758, não appareça, para igualmente ser publicado. Queremos, que
não será difícil encontrá-lo no archivo do Reino, para onde foi remettido,
conhecida a data em que foi enviado de Moçambique.7

A respeito da Memória de Inácio Caetano Xavier, pode-se inicialmente discutir a

intenção do autor em escrevê-la, já que na invocatória ao Senhor General e Governador

com que faz a abertura, teve o cuidado de mostrar-se aparentemente isento de interesse

em angariar vantagens de cunho individual ou patrimonialista:

Manda-me V. Senhoria fazer hua relação do estado prezente de Moçambique,
Senna, Sofalla, Inhambane e todo o Continente de Africa Oriental, que Sua
Magestade Fidelissima domina nessta costa que conste do estabelecimento dos
habitantes, ou moradores, das condições dos naturaes, do comercio dos Portos,
das producções do Paiz, das rendas reaes, do dispendio da Fazenda, das
fortificações, que tem, das forças dos Potentados confinantes, das Missões desta
seara, e de tudo o mais, que pertence a hua exacta discripção de todo este vasto

                                                
6 MENDES, F. da Costa. Catalogo Chronologico e Historico dos Capitães Generaes e Governadores da
Província de Moçambique. p. 13.
7 idem p. 14.
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Paiz; e finalmente do meio, por que se pode conseguir hum perduravel augmento
de todo este estado.8

Esta introdução induz a pensar que teria sido o Governador Pedro de Saldanha

de Albuquerque que encomendara a obra e até mesmo esquematizara os capítulos que

relatariam sobre os focos de seu interesse. No entanto, em carta de 30 de dezembro de

1758, o Governador ao comunicar a nomeação de Xavier como Secretário, sentia-se

contente com a escolha, “porque pratica a política de me não pedir favor algum nesta

Praça, rogando-me só que o patroçine na Corte onde tem seos requerimentos.”

No entanto, o Secretário foi nomeado em agosto, e a Relação foi para Lisboa

junto com os referidos requerimentos. Além disso, Saldanha de Albuquerque na mesma

carta faz referência a uma Relação que lhe parecendo “capás de ser vista, mandey della

fazer cópias que remeto a alguns amigos; e huma a meu conhado para a pôr na prezença

de V. Exª.”9 Sobressai desse modo, que foi por iniciativa própria que Xavier escreveu a

Memória, buscando assim aproximar-se do Governador e colocar-se ao seu serviço.

Percebe-se na escrita de Xavier uma intenção de mapear descritivamente o

território moçambicano procurando cobrir os aspectos físicos, humanos e econômicos,

apresentado-o através de uma organização textual que remete à idéia de um itinerário de

viagem ou roteiro cultural e etnográfico, o qual apesar de se aproximar do domínio do

maravilhoso em alguns momentos, não deixa de exemplificar as estratégias de construção

do território teorizadas por Jacques Revel10:

• Geografia física: iniciada pela ilha de Moçambique e continuada depois em cada

porto.

• Geografia humana: os colonos; os missionários; os indígenas.

                                                
8 XAVIER, Inácio Caetano. Noticias dos dominios portuguezes na costa de Africa Oriental. IN:
ANDRADE, António Alberto de. Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1955. p. 139.
9 ANDRADE, António Alberto de. Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1955. p. 23.
10 REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Lisboa: Difel, 1989.
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• Geografia econômica: as produções naturais em geral; as produções naturais em

particular; as finanças e o comércio.

Após fornecer os dados genéricos com respeito à localização geográfica de

Moçambique, Xavier dá início ao seu texto referindo-se de forma pouco lisonjeira à

condição social dos colonos portugueses, pelo pouco ou nenhum respeito tributado às

autoridades constituídas, atribuindo inclusive a decadência das mesmas à arrogância dos

colonos. Como se vê, não será à toa que Xavier virá a enfrentar forte oposição no

exercício de seu cargo e acabará sendo afastado do posto bem antes do término de seu

mandato de três anos.

O estado em que se achão todas estas terras hé totalmente decadente por falta de
hua radical cultura de que necessitão em todo o sentido, e igoalmente a Fazenda
Real, e os diferentes meios que se tem aplicado para o seu augmento, a tem
conduzido à sua maior ruina, como fallarei em seo lugar. O estabelecimento dos
moradores da Ilha, das Terras firmes e de todas as sogeitas à coroa, fallando em
geral, posso dizer, sem faltar à verdade, que mais parecem feras do que homens,
por serem opostos à vida civil, e sogeição politica, omittindo fallar na Religião;
porque tendo nome de Christãos, parece que ainda estão por escolher ley.11

Xavier, para reforçar a imagem negativa que constrói dos colonos, faz em

contraponto um elogio dos potenciais da terra, os quais não seriam devidamente

aproveitados pelos portugueses, que prefeririam ocupar-se de formas mais imediatas e

pouco trabalhosas de obtenção dos ganhos.

Hé o primeiro estudo destes homens o contrato dos Mujavos dos que vivem em
Moçambique, e dos de outras partes, algum comercio de ouro, marfim, e outros
generos, em que mais fazem trabalhar os seos cafres do que cuidarem elles
nestas dependencias por pura perguiça, que parece que a herdão dos naturaes do
Paiz; e pela mesma razão, cuidam muito pouco nas lavouras das terras, e

                                                
11 XAVIER, Inácio Caetano. Noticias dos dominios portuguezes na costa de Africa Oriental. IN:
ANDRADE, António Alberto de. Relações de Moçambique setecentista. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1955. p. 141.
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culturas dos palmares, que aqui podião ser mais e muito mais rendozos que os da
India pela bondade da terra.12

Para Xavier, os colonos, imbuídos de um espírito de resistência ao poder do

Estado, procuravam solapar toda e qualquer iniciativa de administração com base

racional e profissional. Até poder-se-ia pensar que preferissem viver num estágio

próximo do estado de natureza hobbesiano, ou talvez melhor dizendo, de uma “sociedade

contra o Estado” a la La Boétie.

A segunda aplicação destes moradores hé o procurar todos os meios de ver como
hão-de embaraçar ao Governo e dominá-lo sobremaneira; e se este em razão do
seo pessoal respeito, e por maximas, que estuda para os ter subjugados, e
sujeitos à razão, escapa de ser comprehendido nos effeitos deste seo primeiro
intento, não escapa da aleivozia com que, mancomunados o encravem na sua
rezidencia; sendo certo que desta segunda avenida nenhum escapa; porque dão
hum juramento falso com a mesma facilidade, com que costumam ordir a cada
passo hua tramoya para desordenar as acções de quem governa, sendo
indubitável que se deve haver em hua destas povoações 20 moradores, cada hum
tem dezanove moradores inimigos; porem todos o são do Governador.13

E, especificamente aos habitantes da Ilha de Moçambique, refere-se de maneira

ainda mais contundente, ao adicionar atitudes de desrespeito religioso:

Chega ainda mais avante a insolencia destes moradores, sendo que os de
Moçambique são mais pacatos, na extensão, sendo na intenção peiores; porque
depois de atropellados os respeitos humanos, tambem se tem atrevido muitas
vezes a perderem o decoro às cazas de Deos com sacrilegos insultos de bulhas,
feridas e mortes, etc., chegando o extremo da sua barbara cegueira a cometer os
mesmos desacatos diante do Sacramento exposto, como sucedeu há poucos
annos na igreja dos Dominicos em Senna que hoje está reduzida a cinzas.14

                                                
12 Op. Cit. p. 141.
13 Op.cit. p. 142.
14 Op. Cit. p. 142-3.
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Continuando com suas apreciações, pouco ou nada favoráveis com respeito aos

que então habitavam o território moçambicano, Xavier se manifesta em relação aos

religiosos não os poupando de suas duras apreciações, principalmente pelo seu desvio das

tarefas evangelizadoras, tanto junto dos colonos como aos africanos:

Estas perniciosas desordens, que devião e poderão emendar ou obviar os
Missionarios, que são mandados a dillatar o Evangelho nestas partes, aplicão
todo o seo cuidado em materias totalmente opostas à virtude, fomentando
vinganças, ódios, discórdias, ambição, sensualidade e outros disturbios.15

Para os denominados “indígenas” as apreciações são igualmente desfavoráveis.

Xavier refere-se a eles como “cafres inimigos do trabalho e da cultura”, sem religião

estabelecida e que “vivem à ley da natureza e de sua natureza.” Cultura, aqui é referida

exclusivamente como produção agrícola, a qual somente era feita para subsistência:

especialmente milho, arroz, dos qual produziam farinha, e legumes. Desta dieta fazia

parte ainda a carne de caça, feita cozida ou assada. Segundo sua descrição, vestiam-se

com peles de animais diversos, sendo que “só os distintos vestem panos, segundo a posse

de cada hum”.

Para Xavier, por não possuírem religião e viverem “à ley da natureza”, os

“indígenas” deveriam se constituir em presa fácil para a conversão aos hábitos e

costumes da civilização ocidental, o que contudo, não ocorria.

São de espirito inconstante, e faceis a reduzi-los a qualquer Religião, mas
inclinados naturalmente à nossa, e se os que tem obrigação de os converter
trabalhassem nella, e lhes dessem exemplo, principalmente na castidade que
devem contra a sensualidade, sem duvida se conseguiria delles aquella virtude a
que tanto repugna o seo habito, que na continuação delle parece natureza, porque
todo o seo disvello consiste em procurar meios de terem mais mulheres, e as tem
quantas podem; os Reys de ordinario chegão a ter 1500 e mais.16

                                                
15 Op. cit. p. 143.
16 Op. Cit. P. 146.
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A praticamente única referência explícita de Xavier em todo o Relato ao

escravismo é reveladora do antagonismo que estabelecia entre os “civilizados” e os

“bárbaros”.17

Fazem comercio de seos proprios filhos, vendendo-os, e elles tambem se
vendem muitas vezes, e este será o misterio por que em todos os seos idiomas,
que quaze todos desta costa entendo, não se articula palavra que diga amor.18

Seus comentários se estendem um pouco mais quando faz menção aos aspectos

militares, onde ao lado de informar quanto ao poderio do armamento utilizado pelas

diversas nações africanas, não deixa de repetir sua opinião quanto à superioridade do

europeu:

Hé o modo da peleja destes de peito a peito em campo aberto; formão sempre
duas fillas ou esquadrões, a da vanguarda honde fica o segundo Cabo, serve de
contender com o inimigo, e a segunda, que hé a retaguarda se emprega de
animar a primeira, refazella da gente morta, e principalmente de matar a todo o
que atraza o pé, ou foje. As armas de que uzão são arcos, frechas, jagayas,
machados, punhaes, páos tostados, que chamão gorimondos, jagayas de
arremesso, e flechas de mão, rodellas de couro cru, e estas uzão só os
Borobres…porem tanto os belicosos, como os pouco guerreiros temem tanto de
hua espingarda, ou qualquer arma de fogo, que os que não são domesticos,
julgão que a polvora he feitiço.19

O inventário dos recursos naturais encontrados por todo o território

moçambicano, feito por Xavier, inclui a diversidade de pedras preciosas e metais (dentre

as quais, lista ouro, prata, cobre, ferro, calaim, cristal, pérolas, aljofares e âmbar), animais

silvestres (dentre os quais, cita o unicórnio), animais domésticos, aves silvestres, aves

                                                
17 Michel Foucault faz uma distinção entre selvagem e bárbaro. “O bárbaro se opõe ao selvagem, mas de
que maneira? Primeiro, nisto: no fundo, o selvagem é sempre selvagem na selvageria, com outros
selvagens; assim que está numa relação de tipo social, o selvagem deixa de ser selvagem. Em
compensação, o bárbaro é alguém que só se compreende e que só se caracteriza, que só pode ser definido
em comparação a uma civilização, fora da qual se encontra.” FOUCAULT, Michel. Em defesa da
sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. P 233.
18 Op. Cit. P/. 146-7.
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domésticas, aves marinhas, animais marinhos (dentre os quais, cita as sereias),

mantimentos, frutos e madeiras.

Esses recursos são também localizados pelas diversas localidades, quando então

Xavier indica as áreas, que a seu ver, deveriam ser objeto de proteção militar em razão

das investidas que holandeses e ingleses ocasionalmente faziam, principalmente as

localizadas no sul de Moçambique, já que ao norte e ao leste eram mantidos acordos

territoriais e comerciais com as diversas nações africanas e seus régulos que lá

habitavam.

O escoamento das riquezas moçambicanas, em especial seus recursos minerais,

através dos portos com o consequente recolhimento de impostos, se constituía na

principal fonte financeira da Fazenda Real. Entretanto, Xavier indica incisivamente que

as atividades de contrabando, negócios clandestinos e corrupção eram a regra, pois

envolviam tanto “pessoas grandes, como pequenas”, já que as autoridades responsáveis

não executavam as ordens reais com o zêlo e exação necessários.

E esta talvez pode ser o espirito da razão que deo fundamento a aquelle vulgar
adagio, que eu venero por sentença, que diz – O dinheiro de Moçambique não
luz nem chega aos filhos – e eu tenho visto por experiencia o repetido
cumprimento delle. E assim, Senhor, havia de succeder, porque como pode luzir
hum metal que se adquirio por principios tão escuros?20

Para procurar escapar das iniciativas meramente individuais de algum “bom

servidor de Sua Magestade”, quanto às providências para superar “aquelles vicios e

obviar estes desvios”, Caetano Xavier propõe um “humilde parecer sobre os meios,

que a minha tosca comprehenção alcança para ser lucrozo o comercio destes Portos.”

Tal proposta é a de formação de uma nova Companhia de Comércio, aliada a “hua

                                                                                                                                                
19 Op. Cit. P. 145.
20 Op. Cit. P. 182.
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guerra geral a todos os Principes confinantes das terras da Coroa, e ainda estas

mesmas necessitão de castigo porque a obediencia que dão he apparente.”21

Ao compasso destas utilissimas deligencias cresceria notavelmente o comercio,
e por consequencia as rendas reaes, porque fazer despeza em hua Colonia, sem
aplicar meios para crescer a sua receita que he o que nestes annos da separação
tem sucedido mais que augmento he buscar ruina à terra.22

A “solução” Companhia de Comércio para as vicissitudes das relações mercantis

coloniais, é inúmeras vezes apresentada pelos mais diversos autores setecentistas ao

longo de todo o Império Colonial. Para “estas terras bem cultivadas, que podem dar mais

interesses em vinte annos do que darão em cem as da America”, Xavier justifica-a com os

seguintes argumentos:

Hua Companhia de mercadores de Lisboa, e dos mais, que quizerem poderá
fazer respirar de decadencia este agonizante Estado. A primeira razão he, porque
já se experimentou que o estabelecimento antigo de outra companhia só colheo
interesses do comercio deste Portos, como já fica rellatado. A segunda, porque
na formalidade della, os mesmos interessados trabalhão pessoal, e occularmente
no trafego de seo negocio, em que com facilidade não pode haver dollo. A
terceira, porque todos os estrangeiros, como são Francezes, Inglezes,
Holandezes e Dinamarquezes, que tem comercio e terras nas partes da India, só
por companhias se governão, desfrutando todos grandes interesses, e se
achassem que outro methodo era mais conveniente, o não deixarião de abraçar
para sua utilidade.23

Dessa maneira, a Companhia de Comércio aparece em Xavier, como uma

espécie de elemento catalisador, em torno do qual solucionar-se-iam as questões fiscais,

territoriais, sociais e políticas que conturbavam Moçambique em meados do século

                                                
21 Op. cit. P. 184-5.
22 Op. Cit. P. 186.
23 Op. Cit. P. 184.
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XVIII. Pois se constituiria a Companhia de Comércio no “elemento organizador” da

sociedade, expressão icônica da vitória da civilização européia em solo africano.
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De ciência, equívocos e sonhos

Francisco José de Lacerda e Almeida, brasileiro de São Paulo, nasceu em 1750 e

faleceu em Lunda na África em 1798, vítima de doença associada ao clima. Formado em

Matemática pela Universidade de Coimbra em 1777, foi membro da comissão designada

para estabelecer as fronteiras entre Espanha e Portugal na América do Sul. Seus Diários e

mapas, onde narra suas viagens desde sua partida de Lisboa em 1781, constituem um

trabalho de folêgo pelo qual veio a ser aceite como membro pela Academia Real de

Ciências em 1790. No ano de 1797 foi nomeado Governador dos Rios de Sena, com

amplos poderes para organizar e dirigir a primeira tentativa de travessia científica da

África, pelo Ministro das Colônias D. Rodrigo de Souza Coutinho, ele próprio um

entusiasta do Iluminismo e discípulo de D’Alembert.

Os resultados das observações empíricas de Lacerda e Almeida, mesmo sendo

fruto de equívocos e inexatidões geográficas, eram decorrentes de observação direta e

método rigoroso: “...por agora fica-me a consolação de ser fraco geógrafo, porém dos

mais verídicos, porque a mentira e a geografia, principalmente da América, África e Ásia,

sunt duo in carne una.”24

Essa tentativa de exploração científica de um caminho terrestre entre Angola e

Moçambique foi precedida de vários estudos (iniciados em 1745) e da garantia de

utilização de instrumentos e apetrechos em número e qualidade necessários à tarefa. No

entanto, o esforço de enviar uma verdadeira missão científica para atravessar a África não

foi acompanhado das devidas medidas de segurança e proteção, revelando uma certa

urgência desorganizada por parte do governo português. Como exemplo, cito a escolha

equivocada do ponto de partida (Moçambique), que revela um desconhecimento da

situação real das colônias austro-africanas. Angola por conta da sua expansão comercial

espraiava-se mais na direção do interior continental e ambicionava chegar até às minas de
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ouro do Monomotapa. Na Zambézia, mesmo em momentos de expansão, quase nunca se

pensara em comunicação terrestre com a costa ocidental, e num período de longa retração

comercial, como o que se vivia desde a segunda metade do século XVII, suas fronteiras

haviam recuado muito, o que sem dúvida constituía-se num elemento complicador a mais

para a melhor consecução do ambicioso projeto.

Além dessas escolhas equivocadas de ordem organizacional, mais grave foi o

erro de persistir em relacionar os cursos dos rios Zambeze e Cunene - acreditando que

tratava-se de um único rio -, e imaginando assim uma favorável via fluvial que

atravessaria a África austral. No entanto, desde 1790 os mapas de Pinheiro Furtado

representavam as nascentes do Cunene e a região circundante com seu deságue nas

proximidades de Cabo Negro no sul de Angola.

Assim, a expedição encarregada de estabelecer o caminho terrestre entre os

oceanos Índico e Atlântico – com o intuito de recuperar e incrementar o comércio com a

Ásia -, partia de um pressuposto equivocado e sem qualquer justificação plausível25.

Lacerda e Almeida procurou em vão por informações junto aos colonos e cafres,

sobre quais seriam os melhores caminhos para levar adiante sua missão. Esta falta de

informações não era gerada apenas por uma mera atitude de má vontade ou oposição ao

recém-chegado Governador armado de amplos poderes. Aliado a este fato, havia a pura e

simples falta de condições em informar sobre tal questão, e a consequente ausência de

quem pudesse servir de guia para a expedição. Assim sendo, Lacerda e Almeida decide

por estabelecer um itinerário de viagem a ser baseado em suas observações astronômicas.

Durante o período de preparação em África e ao longo da viagem, Lacerda e

Almeida tem a oportunidade de exercitar uma etnografia crítica dos habitantes e do

ambiente moçambicanos bastante aproximada daquela feita por Inácio Caetano Xavier 40

anos antes. Deve-se lembrar que esta aqui denominada etnografia crítica encontra-se

                                                                                                                                                
24 ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e. Diários de viagem. Rio de Janeiro : Instituto Nacional do
Livro, 1944. p. 249.
25 Para maiores detalhes sobre esta questão ver SANTOS, Maria Amélia Madeira. Viagens de exploraçào
terrestre dos portugueses em África. Lisboa : Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga-Instituto
de Investigação Científica Tropical, 1988. p. 191-3.
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presente também em outros autores de relatos, sejam estes administradores coloniais ou

naturalistas e viajantes.

Lacerda e Almeida comenta em relação ao clima moçambicano como este é

pouco salubre para os europeus em razão de haver

neste país as duas poderosas causas da corrupção a saber, o calor e a umidade,
não é para admirar a pouca salubridade do clima. As águas tambem não podem
deixar de ter nisto uma boa parte, pois aquelas que servem para os usos
ordinários são tiradas das covas feitas na terra com pouca profundidade;...Nos
ditos poços ou covas aparecem muitos insetos, e são como viveiros de sapos.26

Acarretando em que

Tudo isto concorre para produzir nos homens sezões, febres biliosas, podres,
disenterias, catarrais, enfim moléstias provenientes da podridão. A sarna é geral
e se conserva por meses. Outro pior inconveniente tira daqui sua origem: os
homens não se multiplicam.27

E já em pleno sertão africano quase no final da expedição, tudo se soma: a

doença, a dificuldade da missão, o ambiente hostil.

O despovoado deste lugar, a fome que vai sofrendo a gente, os pantanais, a
abertura do caminho ou estrada, e muitas vezes a sede que sofremos, alem de
tudo isto as minhas indisposições, febres, o muito frio que de noite ainda faz, e o
intenso calor do sol, tem ajudado a parecerem estes lugares agrestes e tristes. Se
ao menos houvesse caça que suprisse a falta de milho, aves e pássaros pequenos,
que lisonjeassem nossos ouvidos com seu canto, não se teria feito esta travessia
tão enfadonha.28

                                                
26 ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e. Diários de viagem. Rio de Janeiro : Instituto Nacional do
Livro, 1944. p. 132.
27 Op. Cit. P. 132.
28 Op.cit. p. 244-5.
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Lacerda e Almeida faz referência à produção de alimentos e ao que era

encontrado na natureza e fazia parte da dieta dos habitantes, sem deixar de exercitar seu

papel de cientista iluminista.

Arroz é o grão que mais se semeia nas terras de Quilimane; ela é muito própria
para produzir todos os legumes e neles consiste o seu negócio, pois o marfim
vem em pouca quantidade da terra da coroa chamada Boror. O método que
seguem na sementeira do arroz é o seguinte. Depois de limpa a terra fazem uns
pequenos e superficiais buracos, distantes uns dos outros 10 a 12 polegadas, e
em cada uma destas covas deitam alguns grãos de arroz, conforme cae dos
dedos, e o cobrem com o pé.
O milho miudo, a meixueira, o naxixim (este semelhante a semente de mostarda
e aquele semelhante a alpista, posto que mais pequeno) são os milhos que
servem de pão e base do sustento dos cafres. O milho burro (assim chamam ao
de Portugal) só o comem enquanto está verde, e por apetite. A produção de trigo
não é boa. Do coco, gergelim, amendoim, e da semente da mostarda fazem
azeite para tempero e para luzes. As abóboras, pepinos, melancias, batatas e
inhames, comem cozidos. Há com abundância laranja, mangas, cajús, bananas
(a que chamam figos), limas e goiabas (que tambem chamam peras). A fruta de
caroço tem o inconveniente de os ter em muito e muito grandes, por não usarem
da enxertia. Eu os ensinei a enxertar e pedi que o fizessem daqui ao diante e
cuidassem mais na agricultura, o que duvido muito que o façam, por faltarem as
duas poderosas causas que despertam os homens, que vem a ser a necessidade e
o interesse que lhes vem da exportação dos seus efeitos. O mar abunda de bom
peixe, camarões e caranguejos; e os campos, que são vastíssimos, de excelentes
aves e quadrúpedes. Um bom pescador e outro caçador sustenta uma numerosa
família de carne e peixe, apanhados (para assim dizer) ao pé da porta.29

Como se salienta, Lacerda e Almeida não se limita a observar e descrever.

Intervém, e não só como Governador, procurando colocar seus conhecimentos ao serviço

de uma maior e melhor produção, bem de acordo com o iluminismo economicista

pombalino referido por José Luís Cardoso30. Tal postura - a ciência tudo pode resolver -,

não o impede de manter uma visão pessimista dos homens, tanto pela pouca atenção com

que seus conselhos e ordens eram recebidos, como pelas profusas e espalhadas relações

                                                
29 Op. Cit. P. 133. Os grifos são meus.
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corruptas entre os habitantes de Moçambique, quer fossem portugueses ou africanos. Seu

comentário registrado em diário referente ao dia 2 de dezembro de 1797 é bastante

expressivo a este respeito.

Não posso deixar de falar no fato que hoje observei o qual me vai confirmando
na opinião em que estou de que esta colônia é saqueada por aqueles mesmos que
devem evitar os roubos, pois os pequenos seguem sempre o exemplo dos
grandes. O leitor sirva de juiz neste caso que passo a referi com toda a
fidelidade. Pouco depois de estar em marcha vi que alguns marinheiros do meu
balão se deitaram à água e faziam algum rumor. Perguntei a um criado meu pelo
motivo daquela novidade e me respondeu que os cafres estavam tirando do rio
panelas, galinhas e peixe seco; isto dizia porque não via que uma pequena canoa,
ou almadia como aqui chamam estava escondida com a proa do balão por ser a
vala muito estreita, como fica dito. Não pude deixar de rir com a simplicidade do
criado em supor que o rio dava panelas, galinhas e peixe seco. Informando-me
da causa, disse-me o lingua que os cafres tinham por costume roubar todas as
almadias que encontravam quando tinham a fortuna de andar na companhia do
ilmo. sr. Governador. Mandei logo fazer fiel entrega do que tinha sido roubado,
e fui obedecido de má vontade. Todavia, fiquei julgando que com esta fraca
desculpa queriam encobrir o seu uso e costume de furtar quando podem; mas
informando-me com alguns principais moradores, que por obséquio me
quiseram acompanhar por alguns dias, da verdade do que eles diziam, o
confirmaram e ajuntaram, pois a mesma almadia foi outra vez roubada pelos
cafres do balão que se seguia. Dei então outras ordens e providências para que
estes piratas não continuassem a fazer seus roubos e saque geral.31

Lacerda e Almeida não dicotomiza seu pessimismo de uma visão que atribui aos

africanos ingenuidade e infantilismo. E reforça essa opinião desfavorável dos cafres com

observações, um tanto divertidas poderia-se pensar aligeiradamente, sobre a musicalidade

dos africanos. Observações nas quais sobressai-se mais uma vez seu peculiar relativismo

cultural.

                                                                                                                                                
30 Cardoso, José Luís. O pensamento económico em Portugal nos finais do século XVIII, 1780-1808.
Lisboa : Editorial Estampa, 1989.
31 ALMEIDA. Op. Cit. P. 136.
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Para podermos atravessar a baía com mar de bonança nos fizemos à vela muito
de madrugada, bem a meu pezar, porque o sono me oprimia; mas um banho de
água fria que dei aos olhos, uma boa pitada de tabaco, e finalmente a mal
concertada melodia das flautas e trompas que tocavam os cafres de alguns
senhores que me acompanhavam e que por obséquio mandaram para o meu
balão, desterrou o sono e me pôs em estado de configurar com a claridade da lua
que tudo deixava ver.32

E logo adiante em seu Diário, assim descreve uma recepção feita à expedição

onde “as ordens de Sua Majestade relativas às terras da coroa...não são entendidas ou

para melhor dizer executadas e observadas, com grande prejuízo destas colônias e retas

intenções de Sua Majestade.”33

Apenas os mussenzes (cafres forros que habitam nas terras da coroa) avistaram o
meu balão, romperam a sua música, composta de mais de vinte tambores
distribuídos em diversas orquestras, tocando-os à maneira dos timbales. Esta
horrenda e enfadonha trovoada, acompanhada de salvas, de horrissonos gritos e
palmadas de uma multidão de cafres de todos os sexos e idades, representava a
ruina do universo.
Quatro turbas de velhas e de alguns cafres moços estavam disposto para darem
princípio à dansa, a que são muito inclinados e sempre estão prontos, porque não
perdem o tempo em adornar-se. Ela conssistiu em diferentes movimentos
desordenados, convulsos e extremamente nervosos, acompanhados de
carantonhas e saltos, que em certo modo desafiam os dos dansarinos.
Eu estou persuadido que se os cafres tivessem mestres e lhes introduzissem o
gosto e as maneiras dos cabritos, se poderiam formar deles, com pouca despesa,
algumas companhias, que fariam aos romanos perder o crédito que teem de
saltatrizes.
Muito atraiu minha atenção uma velha, a qual com o neto às costas (não quero
adiantar-me em dizer bisneto) e seguro por um pano que ela trazia cingido ao
corpo, desde os peitos até cobrir as partes pudendas, dava saltos como se
estivesse desembaraçada daquela carga e estivesse na flor da sua idade. O neto,
que teria um ano, acompanhava a folia com o riso, único mas verdadeiro e
sincero sinal de alegria que a natureza concede aos homens nesta tenra idade.34

                                                
32 Op. Cit. P. 139.
33 Op. cit. p 142.
34 Op. cit. p. 143.
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Outro tipo de manifestação sobre a qual Lacerda e Almeida exerce apreciações

recheadas de um relativismo que acaba por ressaltar a dicotomia europeu/civilizado

versus africano/bárbaro, é sobre o costume da antropofagia.

Já não vejo aos que se deixaram ficar no seu próprio país com tanto horror pela
razão de serem Antropófagos, pois talvez a necessidade, que não tem lei, como
se costuma dizer, os terá obrigado a cevarem-se de carne humana, quando se
lhes oferece ocasião de guerra; se todavia este abominavel costume não provem
da inteira satisfação da sua ira e vingança. Por outra parte, eu tambem os
desculpo de obrarem esta ação, que a natureza repugna, pois o crime é tanto
mais agravante, quanto maior é o conhecimento que dele tem o homem. Qual é o
discernimento destes Africanos? Até me parece que ignoram serem racionais.35

Ao longo da viagem, Lacerda e Almeida enfrentou inúmeros problemas com os

cafres, principalmente uma larga rotina de fugas, com o consequente abandono e perda de

carga e material da expedição, à medida que se avança pelo interior do continente

africano. Além disto, percebeu traços do que considera uma influência negativa sobre os

portugueses que conviviam há mais tempo com os africanos. O que lhe deixava cada vez

mais com a sensação de que a viagem se prolongasse por bem mais tempo que o

planejado. E aliado ao fato de suas febres se tornarem mais frequentes e fortes, o faz

temer pela sua sorte e da própria expedição.36

A necessidade que tenho de sofrer os cafres, e este seu péssimo costume, para
que me não deixem só nestas terras; o pasmo em que me põe a conformidade,
que acho no modo de pensar dos cafres, como de alguns brancos, que me

                                                
35 Op. Cit. P. 248.
36 Numa tentativa de assegurar a plena consecução da missão, Lacerda e Almeida deixa instruções escritas
caso morra. “Não deverão vossas merces voltar, antes seguirão sua viagem, fazendo todos os dias o seu
competente, e circunstanciado diário, no qual devem declarar com toda a verdade (a qual muito lhes
recomendo livre de exagerações para fazerem grandes os seus serviços) todas as novidades, que
acontecerem relativamente à comtiva, qualidade do terreno por onde passarem, suas produções, minas,
população, carater e costumes dos seus habitantes, rios que encontrarem, sua largura, profundidade, e parte
para onde correm relativamente a quem vai destes rios; quais os gêneros, e efeitos, que os Portugueses
poderão introduzir para permutação dos próprios do país; e finalmente tudo quanto virem, deve ser notado,
ainda as mesmas coisas, que lhes pareçam insignificantes, e de pouca consideração; devendo vossas merces
antes perder por difusos do que por concisos”. p. 178.
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acompanham, e que me foram inculcados, como inteligentes nos usos e
costumes cafreais, me fazem uma efervecência no sangue, que não posso
dulcificar com a reflexão, e uso da razão tal qual Deus medeu, pois olho para o
futuro: a inteligência dos usos e costumes de que se jactam estes chamados
práticos, eu ainda não descobri neles outras mais, do que terem adotado os seus
usos, costumes, religião, superstição, e todos os seus abomináveis vícios, que
unidos aos próprios os fazem detestáveis.37

Logo após chegar à vila de Sena e ter sido “ensopado com um asperges,

incensado, dado a beijar um Crucifixo”, Lacerda e Almeida não demora muito para

praticar sua etnografia crítica em relação aos seus habitantes e seus maus hábitos.

Assim o permita este Senhor todo poderoso, pois na verdade esta é uma vila de
levantados, desobedientes, e malcriados e de inimigos recíprocos do Estado e de
Deus, de superticiosos no último grau de perfeição, de invejosos, de ladrões,
enfim um distrito onde se acham todos os vícios e nenhuma virtude.38

Para Lacerda e Almeida o principal vício era a desobediência às ordens régias de

que “nenhuma pessoa seja possuidora de mais de um prazo da coroa”. E isto era causado

pela sensação de impunidade vigente gerada pela

cega ambição e paixões particulares de quem tem governado estas capitanias,
procurando amontoar tesouros, atropelando as leis, deixando que os ricos
fizessem tantas absolutas que lhes parecesse e que oprimissem os
pobres,...confiados em dizer que “Portugal está muito longe”.39

Impunidade que nem sequer as visitações inquisitoriais pareciam dar cabo, pois

Lacerda e Almeida narra o caso de José Gomes Monteiro, sargento mor de milícias, que

foi degredado para Manica

Por andar concunbinado com outra mulher casada, das principais da terra, com
geral escândalo e injúria feita a seu marido, que lhe não merece tào vil

                                                
37 Op. cit. p. 223-4.
38 Op. Cit. p. 147-8. É notável a semelhança entre estas palavras e as de Inácio Caetano Xavier acima.
39 Op. Cit. P. 148.
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procedimento, pois a trata muito bem e é um pacífico morador desta vila, e o
mais rico dela, segundo dizem, porque tem dinheiro e não deve.
Eles foram pronunciados na visita, e por ser o marido tal qual acabo de dizer e a
mulher uma das principais da terra, a coisa ficou sopita. 40

Como Governador, Lacerda e Almeida manda prender José Gomes, após

informar-se do caso, e exilá-lo em Zumbo. O sargento mor faz vários requerimentos no

sentido de ser solto “debaixo de frívolos pretextos”, e ao não ser atendido

Recorreu àspoderosas armas que raras vezes deixam de alcançar vitória e
mandou-me oferecer 5.000 cruzados em bom ouro. Oh! Meu Deus! Só eu posso
avaliar a alegria e o prazer em que nada meu coração, não só por me não ter
deixado corromper, como porque no íntimo dele desprezei e desprezo com
horror semelhante proposta.

O pessimismo demonstrado em relação aos africanos se estende aos portugueses,

e Lacerda e Almeida busca distanciar-se também destes.

Sendo certo que Deus abençoa toda a boa obra, e que medra tudo quanto se faz
com os olhos no Senhor, como pode prosperar esta colônia sendo o centro das
injustiças, crueldades, barbaridades e impiedades? Atrevo-me a asseverar que os
portugueses nesta colônia são mais bárbaros do que os cafres, porque estes
obedecem às ordens do seu soberano com uma pontualidade capaz de servir de
exemplo, e não se pode chamar bárbara uma nação que por falta de
conhecimentos comete alguns erros, que são bárbaros entre as nações
civilizadas, mas não entre eles, porque o fazem segundo os seus usos, costumes,
leis e inteligência. Devo finalmente dizer que nestas terras, não há nem católicos
stricte sumptum, nem fanáticos, porque os templos sempre estão despovoados.41

                                                
40 Op. Cit. P. 153.
41 Op.cit. p. 159.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

343

Conclusão

No decorrer da análise do relato de Inácio Caetano Xavier, acompanhou-se um

exemplo da produção textual de Moçambique colonial. Pode-se dizer que para além das

estratégias próprias de construção textual, o método da escrita organiza o próprio texto e

faz transparecer seus objetivos através da técnica de formular problemas para os quais

oferece-se uma solução ao final.

Neste caso: a precária organização social - em razão da alegada decadência

moral dos colonos e clérigos, e a inapetência dos “bárbaros” pela “civilização”-, para a

qual formula-se como “solução” uma reorganização a partir de uma mítica Companhia de

Comércio, cujo papel seria o de orientar e disciplinar as atividades comerciais e fiscais,

mas que acabaria por transbordar para todo o conjunto de relações que se estabelecessem

no território colonial.

Lacerda e Almeida não realizou a travessia da África porque a morte disso o

impediu, mas indicou o caminho, não sendo assim um fracasso total a sua expedição.

Suas observações a respeito do ambiente africano e dos homens que foi encontrando ao

longo de sua experiência em Moçambique, são por um lado mais sofisticadas que as de

Xavier, mas no entanto, não escapam da mesma temática do conflito civilização versus

barbárie, da corrupção e decadência.

Não há uma solução ao final tal como em Xavier e sua proposta da Companhia

do Comércio. Mas sim, o acreditar no primado da Razão, a fé em que a ciência tudo pode

resolver - até mesmo a música e as danças africanas poderiam tornar-se mais ao gosto dos

europeus/civilizados. E este também é um discurso construtor de território/campo, na

medida em que intervém modificando as relações estabelecidas, seja entre os homens e o

ambiente ou entre os próprios homens. Lacerda e Almeida não apenas desejava

Moçambique mais justa, temente a Deus, e racionalmente explorada economicamente,

tanto como administrador como cientista procurou motivar e educar os moçambicanos

para tal, mesmo às custas de seu pessimismo e de sua saúde.


