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RESUMO 

 

Em 1492, com o objetivo de adquirir riquezas e expansão territorial, os espanhóis 

chegaram à América Latina. Para tanto, rapidamente implantaram o seu sistema de 

governo, cultura e religião. Este processo só foi possível por meio da guerra. Para 

legitimá-la, foi necessário a reelaboração e a inversão de um antigo conceito de 

guerra e a sua consequente instauração nas terras recém ocupadas. O uso do 

conceito de “Guerra Justa” na América Latina, entre os anos1492 a 1566, 

fundamentava-se na história das conquistas romanas, filosofia de Aristóteles, 

teologia de Agostinho e Tomás de Aquino, nas leis jurídicas, Escrituras Sagradas e 

nas armas. Ao ser aplicado nas províncias indígenas, o conceito de “Guerra Justa” 

proporcionou efeitos trágicos pela sua violência. Ocorreram mortes de inocentes, 

invasão das terras, posse das riquezas, escravidão, destruição da cultura e da 

religião dos indígenas. Diante destes fatores, as divergências e debates tornaram-se 

inevitáveis. Juan Ginés de Sepúlveda, o autor do Democrates Alter, tratado que 

hospeda o conceito de “Guerra Justa”, teve como opositor tanto na Espanha quanto 

na América Latina, o frei dominicano Bartolomé de Las Casas que lutou a favor dos 

indígenas frente a injustiça da guerra deflagrada pelos conquistadores espanhóis e 

da cristianização por meio das armas. Entre esses dois controversistas encontra-se 

outro teólogo-jurista, catedrático da Universidade de Salamanca, Francisco de 

Vitoria. Vitoria elaborou o Derecho Natural y de Gentes, obra que concedeu a 

Sepúlveda e Las Casas argumentos para fundamentar suas doutrinas. A julgar pelos 

resultados duradouros da conquista, Sepúlveda atingiu seus objetivos. A cristandade 

foi implantada em substituição às religiões dos nativos e os interesses políticos e 

econômicos dos conquistadores, entrementes, foram concretizados. Las Casas, por 

sua vez, ao discordar desse método, propôs, em sua obra, Del único modo de atraer 

a todos los pueblos a la verdadera religión,  uma cristianização pacífica que se 

conduzisse somente por meio da pregação do evangelho e da fé cristã. Para 

chegarem a essa posição, ambos os controversistas analisaram as fontes e 

tradições literárias aristotélica, agostiniana e tomista, em especial. O projeto 

missionário colonial vislumbrado por Sepúlveda e Las Casas, definiu as duas 

hermenêuticas eclesiásticas presentes na América Latina que se estenderam até o 

século XIX quando aportou-se na América uma nova proposta de missão através 

dos protestantes. 

Palavras chaves: América Latina, colonização, conquista, cristianização, indígenas, 

guerra justa.  



 

 

 

RESUMEN 

 

En 1492, los españoles llegaron al así llamado Nuevo Mundo, más tarde, América 
Latina, en búsqueda de riquezas. Para tal fin, rápidamente implantaron su sistema 
de gobierno, cultura y religión. Ese proceso solo fue posible por medio de la guerra. 
Para legitimarla, fueron necesarias la reelaboración y la inversión de un antiguo 
concepto de guerra y su consecuente instauración en las tierras recién ocupadas. El 
uso del concepto de guerra justa en la América Latina, entre los años 1492 a 1566, 
se fundamentaba en la historia de las conquistas romanas, en la filosofía de 
Aristóteles, en la teología de Agustín y Tomás de Aquino, en las leyes jurídicas, en 
las Escrituras Sagradas y en las armas. Al ser aplicado en las provincias indígenas, 
el concepto de guerra justa proporcionó efectos trágicos por su violencia. Ocurrieron 
muertes de inocentes, invasión de las tierras, posesión de las riquezas, esclavitud, 
destrucción de la cultura y de la religión de los indios. Ante esos factores, las 
divergencias y debates se volvieron inevitables. Juan Ginés de Sepúlveda, autor del 
Democrates Alter, tratado que hospeda el concepto de guerra justa, tuvo como 
opositor, tanto en España como en la América Latina, el fraile dominicano Bartolomé 
de Las Casas, que luchó a favor de los indios frente a la injusticia de la guerra 
declarada por los conquistadores españoles y de la domesticación por medio de las 
armas. Entre esos dos contrincantes, se encuentra otro teólogo-jurista, catedrático 
de la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria. Vitoria elaboró el Derecho 
Natural y de Gentes, obra que concedió a Sepúlveda y Las Casas argumentos para 
fundamentar sus doctrinas. A juzgar por los resultados duraderos de la conquista, 
Sepúlveda alcanzó sus objetivos. La cristiandad fue implantada en substitución de 
las religiones de los nativos y los intereses políticos y económicos de los 
conquistadores, entre tanto, fueron concretados debido a Sepúlveda proponer la 
evangelización de los indios por medio de las armas y de la guerra. Las Casas, a su 
vez, al discrepar de ese método, propuso, en su obra, Único modo de atraer todos 
los pueblos a la verdadera religión, una cristianización pacífica que condujese 
solamente por medio de la predicación del evangelio y de la fe cristiana. Para llegar 
a esa posición, ambos contendientes analizaron las fuentes y tradiciones literarias 
aristotélica, agustiniana y tomista, en especial. El proyecto misionero colonial 
vislumbrado por Sepúlveda y Las Casas definió las dos hermenéuticas eclesiásticas 
presentes en América Latina que se extendieron hasta el siglo XIX cuando se 
presentó en América una nueva propuesta de misión por medio de los protestantes. 

Palabras-llave: América Latina, colonización, conquista, cristianización, indígenas, 
guerra justa.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In 1492, the Spanish arrived in the so-called New World, known today as Latin 

America, in search of wealth. For such a purpose, they quickly implemented their 

government system, culture and religion through war, whose historical concept was 

reformulated and applied. The concept of fair war in Latin America, between 1482 

and 1566, was developed from the history of the Roman conquest, the Aristotelian 

philosophy, Augustine’s and Thomas Aquinas’ theology, the Scripture and weapons. 

Upon advancing in areas occupied by the indigenous peoples, the concept of fair war 

brought about harmful effects. Deaths of innocents, trespassing of lands, wealth 

possession, slavery, destruction of culture and religion of the indigenous and all sorts 

of violence took place against the indigenous peoples. As part of this scenario, Juan 

Ginés de Sepúlveda, the author of Democrates Alter, which embraced the concept of 

fair war, had the Dominican friar Bartholomew de Las Casas as his opponent, who 

valiantly struggled in favor of the indigenous peoples. Another theologian, Francisco 

de Vitoria, from the University of Salamanca, also belongs to the historical portrait. 

Vitoria created the Derecho Natural y de Gentes, which supported Sepúlveda and 

Las Casas in their doctrines. Effectively, Sepúlveda achieved his goal.  Christianity 

was implemented through violence. In response, Las Casas wrote Del único modo 

de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, a peace-oriented form of 

Christianity. Both missionary projects conceived by Sepúlveda and Las Casas 

defined the two ecclesiastic hermeneutics in Latin America until the XIX Century, 

when a new mission proposal was brought forward by the protestants.  

Key words: Latin America, colonization, conquest, Christianization, indigenous 

peoples, fair war 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a chegada dos espanhóis na América Latina, em 1492, resultou em 

uma experiência trágica para os povos indígenas, mas vantajoso para os 

conquistadores. Nesse território aconteceu um grande evento: o encontro de duas 

culturas. Esse acontecimento instituiu, a rigor, uma mudança acentuada no modus 

vivendi dos povos indígenas, ou seja, a conquista propriamente dita foi um processo 

traumático. O enfrentamento entre culturas extremamente diferentes resultou em um 

embate desigual. Os espanhóis não hesitaram em demonstrar logo com atos 

pontuais, “o racismo, o mito da superioridade europeia, a exploração econômica e a 

imposição da cultura externa, a síndrome da colonialidade do poder” (DUSSEL, 

2007, p. 150). 

O fator preponderante no processo da conquista colonial se encontra no modus 

operandi dos conquistadores. Isto é, o método utilizado para implantar a empresa 

colonial, efetivar a conquista e impor a religião católica no mundo indígena, é que faz 

toda a diferença. Entra em cena o uso das armas fundamentado por doutrinas e 

teorias. Essas armas, representadas pela espada, canhão, baioneta, sabre, cavalos, 

cães, fúria soldadesca e pela “cruz”, cumpriam vigorosamente e sem piedade o seu 

papel sangrento entre os indígenas. Era preciso, aos conquistadores, mostrar qual o 

objetivo da expedição. Assim, a história da conquista colonial hispânica efetivou-se 

com a derrota militar, sem precedentes, dos indígenas. Para Bruit, “fazem parte 

dessa história visível a evangelização dos índios, a extirpação das idolatrias, a luta 

contra o demônio [...] a procura do ouro, o enriquecimento rápido e a exploração até 

à exaustão e a morte dos povos americanos” (BRUIT,1995, p. 31). Grosso modo, 

esta prática estava teoricamente ancorada no conceito de “Guerra Justa”. 

A “Guerra Justa” é um mecanismo praticado e debatido de maneira intensa pela 

teologia medieval, pois, “respondia a demandas específicas da cristandade de 

então” (WIRTH, 2011, p. 35). Esse era um método pedagógico violento de 
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conversão exercido pelas nações cristãs e amparado por justificativas teológicas e 

jurídicas. Por exemplo, uma justificativa muito utilizada pelo Estado e pela Igreja 

dizia que uma guerra era considerada justa quando fosse desencadeada 

objetivamente para reconquistar territórios cristãos, especialmente aqueles que se 

encontravam sob o domínio dos muçulmanos. Esse argumento tornou-se a mola 

propulsora que deu sentido às cruzadas, as quais sob a gestão dos cristãos, 

tentavam aniquilar os muçulmanos, conhecidos como “infiéis”.  

Na América Latina, a cristandade, estrategicamente, deveria primeiramente, 

subjugar os indígenas pela guerra, afastá-los de suas práticas religiosas como os 

ritos sacrificiais que ofereciam aos seus deuses. Cumprida essa tarefa, os 

conquistadores se encarregavam de pregar-lhes a fé e persuadi-los a se tornarem 

cristãos pelo ato do batismo. Uma vez instituído esse ato, os indígenas perderiam a 

referência religiosa que possuíam e adeririam, obrigatoriamente, à religião dos 

europeus.   

A justificativa desta pesquisa se deve à busca pela compreensão referente ao 

formato de cristianização, instaurado entre os indígenas pelos espanhóis através da 

guerra e da escravidão, em um período em que prevalecia a corrida pelas riquezas e 

a ocupação de territórios alheios, decretada pela Espanha. O modelo utilizado para 

a consolidação desse projeto seguiu ao da tradição construída pela cristandade, em 

outros espaços territoriais, durante a Idade Média. 

Não é intenção deste trabalho responder todas as questões levantadas pela 

historiografia latino-americana sobre a pertinência da guerra no período colonial, 

instituída como o principal mecanismo elaborador de uma evangelização cristã 

eficaz, mas, conforme as possibilidades e recursos literários, verificar e analisar 

como ocorreu o processo pontuando as controvérsias, os debates, os principais 

personagens envolvidos diretamente, levantar as teorias que sustentaram as ações 

dos conquistadores, enfim, averiguar as instâncias que viabilizaram as atividades da 

empresa colonial e a implantação da cristandade. Para tanto, foi necessário 

estruturar o trabalho em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, foi fundamental o levantamento das teorias e doutrinas 

concernentes à guerra na filosofia de Aristóteles, especificamente, em sua obra A 

Política, livros I e II, em Santo Agostinho, na De Civitate Dei e na Suma Teológica de 
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Tomás de Aquino. A razão disto se dá pelo fato de que Juan Ginés de Sepúlveda, 

Francisco de Vitoria e frei Bartolomeu de Las Casas debateram o tema da guerra 

utilizando essas fontes.  

O segundo capítulo pretende compreender o solidificado pensamento histórico, 

filosófico, teológico e jurídico sobre a pedagogia da guerra contra os indígenas, 

durante o processo da conquista colonial na América Latina, propalado por 

Sepúlveda. Será abordado o conceito de “Guerra Justa” e seus pressupostos na 

obra Democrates Alter. Esse tratado foi alvo de debates e controvérsias entre 

religiosos, teólogos, juristas e autoridades acadêmicas ligadas às universidades de 

Alcalá e Salamanca. Essa obra contém a reelaboração do conceito clássico de 

“Guerra Justa” e a sua inversão. Com vistas a ser aplicado contra os indígenas, o 

Democrates Alter, “seguindo o método socrático, foi o porta-voz das doutrinas de 

Sepúlveda [...] A principal tese que tentou provar em seu escrito foi que a guerra era 

lícita (justa) porque, de acordo com a Política, eles eram bárbaros e escravos por 

natureza” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 79). 

O capítulo seguinte surge aqui como uma importante fonte teórica que proporcionou 

a Sepúlveda e Las Casas elementos teológicos e jurídicos para as suas teses. 

Portanto, o objetivo deste capítulo constitui-se do registro do pensamento teológico e 

jurídico de Francisco de Vitoria sobre o direito de declaração de guerra entre as 

nações. A obra Derecho Natural y de Gentes traz consigo as impressões, debates, 

discussões e fundamentações legais sobre os critérios da guerra ofensiva e 

defensiva. Para o cenário colonial da América Latina, a ênfase se encontra na 

reflexão alusiva ao conceito de “Guerra Justa” como um direito concedido tanto aos 

espanhóis como aos indígenas. 

Já o capítulo quatro apresenta como destaque o pensamento de frei Bartolomeu de 

Las Casas sobre a “Guerra Justa” a favor dos indígenas e o projeto missionário com 

vistas à cristianização pacífica desses povos. As obras analisadas neste contexto 

são: i) Liberdade e Justiça para os povos da América: Oito Tratados impressos em 

Sevilha em 1552; e, ii) Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. 

Las Casas propõe um conceito de guerra defensiva a partir das mesmas fontes 

literárias clássicas e da tradição consultadas pelo seu opositor Juan Ginés de 

Sepúlveda e o estabelece como direito inalienável dos indígenas. Ele descarta a 
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pedagogia da guerra como um princípio salutar para conquistar os indígenas, suas 

terras e riquezas e implantar a religião católica. Para isto, Las Casas se torna a voz 

dos indígenas junto ao sistema colonial e à cúria católica de seu tempo e, com 

evidências, mostra aos seus compatriotas outro caminho possível para a conquista 

espiritual – a pregação da fé de Cristo e a convivência cotidiana como expressão 

desta fé.  

Finalmente, o quinto capítulo. Este ressalta o projeto missionário de Las Casas, 

propriamente dito, contido na obra Del único modo de atraer a todos los pueblos a la 

verdadera religión, em seu primeiro capítulo, o qual contrasta com a proposta de 

Sepúlveda em todas as direções. O projeto apresentado por Las Casas era de 

cunho universal e não especificamente destinado ao mundo indígena da América 

Latina. Mas, poderia ser adaptado devidamente à realidade dos indígenas, por se 

tratar de elementos formulados para a evangelização de toda a humanidade. O 

presente capítulo traz ainda a análise do paradigma missionário medieval debatido 

por David J. Bosch em sua obra Missão Transformadora: mudanças de paradigma 

na teologia da Missão. Bosch procura identificar o paradigma que franqueou às 

nações europeias durante o período mercantilista cristianizar os povos conquistados. 

O terceiro autor a ser analisado nesse capítulo é Roberto E. Zwetsch. A sua obra 

Missão Como Com-Paixão: por uma teologia da missão em perspectiva latino-

americana objetiva apontar o itinerário trilhado pela missão protestante até chegar à 

América Latina, no século XIX, como uma proposta neocolonial em oposição à 

missão católica colonial aportada no referido continente no final do século XV e 

sobrevivido cerca de trezentos anos. Zwetsch trata da origem protestante em terras 

ameríndias, mas também discorre sobre as formulações teológicas da missão que 

se desenvolveram ao longo da história protestante nessas terras. Ele conclui o seu 

trabalho definindo a Missão Como Com-Paixão e como ela pode se concretizar no 

contexto multirreligioso latino-americano. Em resumo, este quinto capítulo se 

justifica, pois pretende apontar para certas convergências entre as intuições de Las 

Casas e as propostas de autores contemporâneos preocupados com a missão cristã 

na atualidade. 

A minha esperança é a de que tenha conseguido cumprir a tarefa acadêmica dessa 

pesquisa com suficiente clareza, conforme sugere o objeto. Acredito que a minha 

contribuição para as Ciências da Religião, através deste trabalho, possibilite ao leitor 
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uma melhor compreensão sobre processo de cristianização implantado na América 

Latina, a partir de 1492. 
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1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E AS DIRETRIZES PARA A 

PEDAGOGIA DA “GUERRA JUSTA” EM ARISTÓTELES, SANTO 

AGOSTINHO E TOMÁS DE AQUINO. 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

O corpo deste capítulo registra fundamentos e justificativas relativas ao conceito 

antigo de “Guerra Justa”  utilizado pelos impérios no transcorrer da história. 

Vinculados a esses fundamentos e justificativas, encontram-se Aristóteles (384-322 

a.C.), com a obra A Política, livros I e III, Santo Agostinho (354-430 d.C.), com a De 

Civitate Dei e Santo Tomás de Aquino (1225-1274), com a sua Suma Teológica.  

Os três pensadores são correlatos segundo a compreensão que adquiriram e 

desenvolveram sobre o conceito de guerra originário na antiguidade. Para eles, 

criteriosamente, a realização de uma guerra pode ser justa e legítima quando as 

nações obedecem com rigorismo às convenções para isto estabelecidas.  

Aristóteles, na obra A Política, livros I e II, desenvolveu o conceito de guerra tendo 

como parâmetro a sua compreensão sobre os princípios naturais presentes no 

universo, espaço em que os seres humanos e os animais instauram seus reinos 

consolidando-os a partir de uma hierarquia específica e inviolável. Com isso, 

Aristóteles, engenhosamente, constrói molduras reflexivas ao que se denomina, ao 

longo da história, de filosofia natural. Para ele, a natureza distinguiu uma classe 

superior e outra inferior, e que esta última deve servir à primeira. Aristóteles aplica 

essa forma de pensar aos gregos e “bárbaros” inicialmente. Em sua concepção, os 

gregos sempre constituíram a classe dos superiores, e todo o restante 

correspondente aos povos “bárbaros”, isto é, a uma classe étnica social, política, 

econômica e religiosamente formada por indivíduos inferiores, portanto, propensos a 

servirem aos superiores como escravos. É neste sentido que o filósofo atestará 

favoravelmente à prática da guerra sendo ela um evento legal. A defesa da invasão 
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de um império ao território alheio reside no termo “superior” e na capacidade de usar 

a força, e é interpretada por Aristóteles como virtude da superioridade. Essa invasão 

recebe o apoio do direito, o qual é, muitas vezes, identificado como a “lei do mais 

forte”. Dessa invasão outorgada pela lei e pelo direito, resulta a escravidão da 

guerra, isto é, os vencidos se transformam em propriedades dos vencedores. 

Segundo Aristóteles, a guerra é uma arte que destina o caçador à captura e 

aquisição do animal perseguido. 

Em sua obra De Civitate Dei (A Cidade de Deus), Santo Agostinho considera a 

guerra um elemento necessário à sustentação do império desde que seja justa e, ao 

mesmo tempo, caso não siga os critérios legítimos aprovados pelas convenções, 

esse império pode transformá-la em um ato funesto e desastroso. Em sua discussão 

sobre a “Guerra Justa”, Agostinho deixa claro que esse tipo de evento é decorrente 

do pecado. No entanto, a moral cristã não a julga culpável e nem desnecessária. Por 

outro lado, as guerras possuem um caráter corretivo e restaurador, ou seja, podem 

ser justas quando deflagradas contra os povos que praticam iniquidades.  

Como um estudioso dedicado, Tomás de Aquino não cede à tentação de seguir 

outra direção sobre o tema da “Guerra Justa”. Para ele, Aristóteles e Agostinho 

estavam em consonância sobre um assunto deverasmente delicado, e não somenos 

controvertido. Em sua Suma Teológica, Tomás de Aquino admite a guerra como 

fator essencial para as nações, mas quem utiliza o aparato bélico deve cumprir as 

convenções protocolares. Esse protocolo considerado legal aponta três artigos 

básicos: i) o príncipe é o único que pode declarar a guerra e, para isto, é preciso,  ii) 

a comprovação de um motivo de culpa no inimigo, e  que seja iii) justificada a reta 

intenção, e nesta intenção deve constar a promoção do bem e que rigorosamente 

leve a evitar o mal. Ao discutir o conceito de guerra, Tomás de Aquino se posta 

como um intelectual cuidadoso e racional em suas afirmações, porém, nunca nega o 

seu compromisso com a fé e com a Igreja. 

Assim, parece não haver disparidades sobre o tema da guerra tratado pelos 

referidos pensadores em épocas e espaços diferentes. A comprovação dessa 

articulação será percebida durante a exposição do conteúdo proposto. 
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1.2  ARISTÓTELES  

 

O pensamento de Aristóteles, isto é, toda a razão e toda a ciência grega propõem 

reflexões críticas referentes aos meandros ideológicos, politicamente estruturados, 

que se destinam aos impérios no projeto de dominação dos povos considerados por 

ele, em sua escala de valores, inferiores. Na obra A Política, o Estagirita estabelece 

disposições argumentativas e justificadoras para a legitimação desse processo. Os 

livros I e III são as fontes prioritárias que revelam os indicativos necessários para a 

compreensão histórica do conceito de “Guerra Justa”  na antiguidade grega e outros 

aplicativos temáticos consoantes ao tema.      

 

1.2.1 Vida e Obra 

 

Considerado “o mais sistemático e imparcial dos filósofos gregos” (CARTLEDGE, 

2009, p. 130), Aristóteles nasceu em Stágiros (hoje Tessalônica), “território 

macedônio, em 384 a.C. e morreu em Cálcis, (atual Evripo), na Eubeia, em 322 a.C.” 

(SUSEMIHL, 1988 apud ARISTÓTELES, 1988, p. 5). Era filho de Festis, originária 

de Cálcis e Nicômacos, um médico amigo de Amintas II, rei da Macedônia. O filósofo 

ficou órfão de pai “com a idade de 7 anos e foi educado pelo tio e tutor, Proxeno” 

(CHAUÍ, 1994, p. 235). Segundo informações de seus seguidores e estudiosos, 

provavelmente, Aristóteles tenha vivido parte de sua infância na corte dos reis 

macedônios, em Pela, e que tenha herdado de seu pai o interesse pelas ciências 

naturais, aspecto perceptível em sua obra.  

A vida de Aristóteles como pensador começou a definir os seus contornos de 

adultização “aos dezoito anos, quando foi para Atenas e ingressou na academia 

dirigida pelo filósofo Platão, onde permaneceu por cerca de vinte anos, até a morte 

de seu Mestre” (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990, p. 123). Por descontentamento, 

Aristóteles abandonou a escola e aceitou o convite de um colega de Academia, 

Hermias, futuro governante de Atarneus e Assos, na Mísia (Ásia Menor) onde residiu 

e atuou como preceptor até a morte de Hermias.  
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Em 343-342 a.C., Filipe, rei da Macedônia, convidou-o a voltar a Pela para ser 

professor de seu filho, Alexandre, que mais tarde se tornaria conhecido como 

“Alexandre Magno” ou “Alexandre, O Grande”, fundador do Império Helênico. Existe 

uma suspeita de que o interesse de Aristóteles pela política originou-se a partir 

desse contato direto com o imperador Alexandre. Suas atividades docentes na corte 

terminaram quando Alexandre assumiu a regência do império em 340 a.C., aos 19 

anos. Após encerrar a sua missão, Aristóteles retornou a Stágiros.  

Em 335 a.C., pouco depois da morte de Filipe, Aristóteles regressou a Atenas. 

Instalou-se nos arredores da cidade, onde fundou sua escola, e lá ensinou zoologia, 

botânica, constituiu um museu, colecionou manuscritos, realizou pesquisas 

musicais, compilou obras históricas básicas do pensamento helênico anterior 

englobando a física, psicologia, cosmologia, matemática, astronomia, teologia, 

medicina e mapas para auxiliar suas aulas. Consta que Alexandre teria contribuído 

com uma elevada soma para a sustentação de seu projeto acadêmico.  

“Durante sua segunda estada em Atenas, morreu Pítias, sua primeira mulher, e 

Aristóteles passou a viver com Herpílis, com quem teve um filho, Nicômacos, a quem 

dedicou uma de suas Éticas” (SUSEMIHL, 1988 apud ARISTÓTELES, 1988, p. 6).  

Após a morte de Alexandre, recrudesceram em Atenas sentimentos 

antimacedônicos e Aristóteles sofreu uma acusação impiedosa, sendo obrigado a se 

retirar da cidade, o que o levou a deixar a escola sob os cuidados de Teofrasto, um 

de seus colaboradores. Aristóteles morreu em Cálcis, aos 62 anos. 

De acordo com os dados históricos de seus estudiosos, muitas obras de Aristóteles 

perderam-se definitivamente, ao longo da história, “outras foram encontradas no 

século XIX, outras estão sendo procuradas, e ainda outras recompostas a partir de 

fragmentos de citações, e outras ainda têm autoria questionada” (CHAUÍ, 1994, p. 

241).  

Segundo levantamento realizado por Chauí, reproduzido aqui, de forma sintetizada, 

as obras de Aristóteles podem ser classificadas de duas maneiras: ou pela ordem 

cronológica ou pelo conteúdo (exotéricas e acromáticas). Elas podem ser 

conhecidas a partir da seguinte súmula: produzidas no período da Academia (367-

347 a.C.) – (Eudemo, diálogo sobre a alma bem próxima de Fédon, obra de Platão; 
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Protrépticos, uma carta); produzidas em Assos e Mitilene (347-335 a.C.)- (Sobre a 

Filosofia, diálogo dividido em três partes: histórica, crítica às teorias de Platão e à 

própria filosofia e à ideia do Primeiro Motor Imóvel; Metafísica; Ética a Eudemo; 

Política; Física; e, Sobre o Céu); produzidas no período do Liceu (335-332 a.C.)- 

(Escritos de Lógica conhecidos como Órganon; escritos de Metafísica para indicar o 

conjunto de escritos que vinha depois da (meta-) dos escritos da física; Escritos de 

Física, História Natural e Psicologia; Escritos de Ética e Política, isto é, a Ética a 

Eudemo, a Grande Ética, e a principal obra, a Ética a Nicômaco ou Ética 

Nicomaquéia, e A política distribuída em oito livros; escritos sobre as artes e sobre a 

história, nos três livros de Retórica e um de Poética que trata da natureza da 

tragédia) (CHAUÍ, 1994, p. 242-246). 

 

1.2.2. A Importância da Obra A Política, de Aristóteles, na Idade Média. 

 

A Política, de Aristóteles, segundo Mário da Gama Kury, tradutor e apresentador 

desse escrito no Brasil pela Universidade de Brasília – UnB, apresenta a seguinte 

estrutura:  

primeiro, os livros I, II e III, a guisa de introdução (a teoria do Estado em 
geral e a classificação das várias espécies de constituições); segundo, os 
livros IV, V e VI, tratando da política prática (natureza das constituições 
existentes e dos princípios para seu bom funcionamento); terceiro, livros VII 
e VIII, examinando a política ideal (estrutura da melhor cidade, obviamente 
inacabado) (SUSEMIHL, 1988 apud ARISTÓTELES, 1988, p. 8). 

Para ele, “A Política é uma das obras de Aristóteles mais interessantes para o leitor 

moderno, talvez pela permanente atualidade dos temas nela tratados” (SUSEMIHL, 

1988 apud ARISTÓTELES, 1988, p. 9). No entanto, “os medievais, em geral, 

pensaram que Aristóteles compusera orgânica e completamente as suas obras. Eles 

não imaginaram a gênese interior do corpus nem das condições concretas de sua 

composição [...] A composição nada tinha de intrinsecamente ligado” (DE LIBERA, 

1998, p. 359). 

Diversos aspectos discrepantes encontrados no corpus aristotélico dificultaram 

apurar a originalidade das obras do Estagirita. Assim, após estudos elaborados por 

parte de seus leitores, segundo De Libera, descobriu-se que 
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a partir do século XII o Aristóteles latinus apresenta aspectos linguísticos, 
culturais e filosóficos diferentes. O Aristóteles greco-latino foi adquirido em 
duas etapas. Primeiramente, o período tardo-antigo e da alta Idade Média, o 
Aristóteles de Boécio e, no século XII, as novas traduções greco-latinas de 
Tiago de Veneza, muitas vezes lacunares ou difíceis. A partir do século XIII, 
o trabalho de Guilherme de Moerbeke abre um período de revisão e de 
críticas textuais. Entre esses dois extremos encontra-se, no início do século, 
o Aristóteles greco-árabe, o de Averróis – com Miguel Escoto (DE LIBERA, 
1998, p. 359-360).  

As obras de Aristóteles ficaram esquecidas por muitos séculos. No entanto, 

Será por intermédio dos árabes – com a conquista da região do 
Mediterrâneo e da península Ibérica e com os contatos com os europeus 
durante as Cruzadas – e dos judeus – também do Mediterrâneo e da 
península Ibérica – que a obra aristotélica voltará a ser lida na Europa, mas 
já traduzida para o árabe e para o hebraico (CHAUÍ, 1994, p. 240). 

Devido ao fato de ter sido traduzido e comentado pelos árabes, por Averróis, “os 

teólogos medievais não hesitam, então, em distinguir um Aristóteles “verdadeiro” – o 

que está em conformidade com a teologia cristã – e um Aristóteles herético – o do 

averroísmo” (CHAUÍ, 1994, p. 241).   

Mesmo sendo contestado, principalmente pelas autoridades eclesiásticas1, 

Aristóteles tornou-se essencial para os pensadores medievais. Muitas de suas ideias 

transformaram-se em dogmas pela e para as intenções da própria Igreja. Um dos 

grandes responsáveis por isso foi o teólogo Santo Tomás de Aquino (1225-1274 

d.C.). Mas, para precisar o lugar de Aristóteles no período medieval, sabendo que a 

sua obra não é a única nesse momento, De Libera destaca pelo menos três fatos 

importantes:  

1) o conhecimento de Aristóteles pelos latinos é fenômeno tardio – começa 
aproximadamente setecentos anos após a queda do império romano do 
Ocidente, 2) é um fenômeno ambíguo, levando em conta os numerosos 
apócrifos – herméticos incluídos – incorporados pela tradição interpretativa, 
3) é um fenômeno supradeterminado, levando em conta a redescoberta do 
texto aristotélico pelos comentários ou pelas leituras do peripatetismo árabe 

                                                           
1 A primeira censura data de 1210, quando o concílio da Província Eclesiástica de Sens proíbe a 
leitura dos “livros naturais de Aristóteles e seus comentários, tanto em público (publice) como em 
particular (secreta) sob pena de excomunhão” – os Libri naturales são tanto a Metafísica e o De 
anima como a Física propriamente dita. A segunda proibição ocorre em 1215 com a promulgação dos 
Estatutos da Universidade de Paris pelo cardeal-legado Roberto de Courçon, encarregado da 
reorganização dos estudos em Paris por seu amigo, o papa Inocêncio III. Imposta à Faculdade de 
Artes e pela Faculdade de Teologia. Mas, tais proibições não contemplam outras obras, por exemplo, 
a Lógica. Essas proibições tiveram uma trégua a partir de 1231 d. C. quando o papa volta atrás “até 
que os livros naturais tenham sido examinados” por uma comissão especial “e purificados de 
qualquer suspeita de erro”. DE LIBERA, Alain. A Filosofia Medieval. São Paulo: Loyola, 1998, p. 
365-366. 
 



26 
 

– na verdade, um aristotelismo neoplatonizante (DE LIBERA, 1998, p. 363-
364). 

De Libera segue em sua exposição, pontuando outros dois elementos mais 

intricados que devem ser vinculados a esses.  

O primeiro é que a própria categoria “aristotelismo” é desconhecida na 
Idade Média. O segundo é que o avanço de Aristóteles foi 
institucionalmente combatido desde o final do século XII até a segunda 
metade do século XIII e intelectualmente trazido outra vez à baila a partir da 
segunda metade do século XIV (DE LIBERA, 1998, p. 364). 

Diante dos contratempos enfrentados no transcorrer da Idade Média, a obra de 

Aristóteles pôde sobreviver. Nesse período, será Tomás de Aquino, como já foi dito, 

quem dará relevância ao pensamento do filósofo, obviamente, resguardando os 

devidos cuidados hermenêuticos, fazendo-o cooperar com a teologia católica e com 

os dogmas da Igreja, aspectos que perpassarão a história da Cristandade. “Tomás 

de Aquino, por sua vez, em comentário aos textos de A Política, repetiu as mesmas 

palavras do filósofo...” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 40). “A integração da concepção 

aristotélica da ciência à definição da fé como argumento ultrapassa todas as 

oposições entre ciência profana e ciência sagrada acumuladas contra a filosofia 

desde o final da Antiguidade tardia” (DE LIBERA, 1998, p. 377). 

Após serem elucidados os entraves referentes à obra de Aristóteles na Idade Média, 

resta alavancar agora o pensamento do filósofo sobre a guerra e a escravidão muito 

discutido a partir do livro A Política. Nesse escrito, alguns temas centrais tornaram-

se, na história, elementos justificadores de conquistas territoriais e humanas pelas 

nações e impérios cristãos sobre os seus oponentes classificados como “inferiores”. 

Por essa razão, surgiram muitos seguidores de Aristóteles que outorgaram, após 

análises de seus escritos, os conceitos que elaborou em sua época sobre a 

importância da guerra e da escravidão para o Estado.   

A partir de Jorge Gutiérrez, firma-se aqui uma breve síntese de pensadores 

aristotélicos que, no final do século XV e século XVI, com A Política, autenticaram as 

ações europeias, em especial, no contexto espanhol, diante de povos 

desconhecidos, mesmo tendo concepções diversificadas sobre as doutrinas do 

Estagirita. Para Gutiérrez, “a doutrina da escravidão natural era conhecida 

praticamente em toda Idade Média” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 39). Tomás de Aquino, 

por exemplo, afirmava que os escravos apresentam duas características: eles são 
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movidos pela inteligência de um outro e agem para o fim de um outro. A natureza 

sempre supre a falta de inteligência do escravo outorgando-lhe maior força física. 

Tomás aceitou a doutrina aristotélica de que a categoria de escravo e a de senhor 

eram outorgadas pela própria natureza. Quanto à guerra, para Tomás, esse evento 

“era o último recurso e o meio de estabelecer a justiça violada quando faltavam 

todos os meios pacíficos e não havia uma autoridade superior a quem acudir em 

demanda de justiça” (CARRO, 1948 apud GUTIÉRREZ, 2007, p. 40-42). O jurista, 

teólogo e historiador escocês e da Ordem Dominicana John Major (1470-1550), 

aplicou a doutrina da escravidão natural e o direito de guerra dos espanhóis contra 

os indígenas, fundamentando-se principalmente no pensamento de Aristóteles. Com 

essa posição, “Major estava iniciando uma controvérsia intelectual que durou mais 

de meio século, e na qual envolveram alguns dos mais altos intelectuais da 

Espanha” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 44). “Foi, no entanto, à doutrina aristotélica de que 

os gregos devem imperar sobre os bárbaros que Major recorreu principalmente para 

afirmar o domínio da Espanha sobre os índios” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 46).  

O jurista espanhol Dr. Palácio Rubios foi o autor do Requerimiento2 em 1513. Esse 

documento destinado às expedições espanholas no século XVI tinha como base as 

doutrinas de Aristóteles, justificava “que os índios, pelo fato de serem ineptos e 

imbecis, e incapazes de se governar, nasceram para ser escravos dos homens mais 

sábios” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 50).  

Na mesma direção, Bernardo de Mesa assegurava “que os índios eram desprovidos 

de razão e, consequentemente, podiam ser escravizados” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 

50).  

O Bispo Juan de Quevedo foi um fiel escudeiro da tradição escolástica sobre a 

escravidão natural. Fundamentado em Aristóteles, Quevedo não negava que os 

indígenas poderiam ser submetidos à escravidão natural, mas, para isso, tinha que 

ser considerada a formalidade jurídica. Acrescentava ainda que alguém poderia se 

tornar escravo por natureza ou por guerra (GUTIÉRREZ, 2007, p. 57-58, 64).  

                                                           
2 Com fins legitimatórios e exclusivos para a posse das terras pertencentes aos índios, o 
Requerimiento outorgava aos espanhóis os direitos plenos no processo de sua ocupação por meio da 
guerra, especialmente. Segundo Mires, “En caso de que los indios no aceptaran ser dominados, los 
españoles tienen el derecho de causar a ellos todos los males que pudieren”. MIRES, Fernando. La 
colonización de las almas: Missión y Conquista en Hispanoamérica. San José: DEI, 1987, p. 49. 
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O neotomista Francisco de Vitoria (1483-1546) era teólogo, jurista e professor da 

Universidade de Salamanca. Membro da Ordem Dominicana, tratava a questão da 

escravidão natural e da guerra conforme Aristóteles. Para Vitoria, os escravos por 

natureza eram seres que não tinham razão suficiente para se governarem. Sua 

razão era apenas suficiente para entender as ordens de seu senhor, e sua força 

estava muito mais no corpo que no espírito, eram como animais, brutos e incapazes 

de governarem-se. “Vitoria afirmou que essa era a doutrina que Aristóteles tinha 

exposto em A Política” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 65-69). Quanto aos que têm direito de 

mandar, Vitoria diz que alguns, por natureza, são senhores, e estava se referindo 

àqueles que são dotados de inteligência superior. “Mas, essa capacidade não lhes 

dava o direito de arrogar-se o império sobre os outros” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 71).  

Domingo de Soto (1492-1560), teólogo dominicano, nomeado teólogo imperial do 

Concílio de Trento (1545-1563), catedrático da Universidade de Salamanca e 

confessor de Carlos V por vários anos, admitiu que o domínio natural não se 

acrescentava pela graça nem era diminuído pelo pecado. A sua posição em relação 

“à doutrina da escravidão natural foi similar à de Vitoria” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 73-

74).  

A lista se encerra com o personagem Francisco Suárez (1548-1617). Pertencente à 

Companhia de Jesus (Jesuítas), filósofo e professor na Universidade de Salamanca, 

Suárez foi uma das principais expressões filosóficas da Contrarreforma espanhola. 

Posicionou-se contrário à doutrina da escravidão natural com base no texto de 

Aristóteles. “Ele defendeu veementemente os direitos naturais de todos os seres 

humanos: a liberdade, a vida e a propriedade” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 74-76). 

Assim, conclui-se que tais pensamentos deixaram diversas consequências na 

política expansionista e mercantilista europeia, e uma delas, segundo Gutiérrez, “foi 

que a doutrina da escravidão natural se difundiu mediante um bom número de 

escritos teológicos, canônicos e civis” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 43). 
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1.2.3 A Escravidão Natural e a Necessidade da Guerra contra os “Bárbaros” 

 

Paralelamente ao desenvolvimento de seus pensamentos teórico e prático sobre 

política por meio de conferências que constituíram a obra A Política, a qual 

sobreviveu ao longo dos séculos, “Aristóteles também dirigia um importante 

programa de pesquisas em que seus discípulos e ele publicaram o Politeiai3, 

estudos do desenvolvimento histórico e das estruturas correntes de 158 cidades ou 

cidades-estado gregas e algumas não gregas” (CARTLEDGE, 2009, p.130).  Daí 

concebeu muitas de suas ideias, por exemplo, sobre a necessidade de se pertencer 

a uma cidade, ou ser cidadão. E com essa posição, a pessoa passava a ter direitos, 

como participar de decisões comunitárias, atuar como jurado e ocupar cargos 

públicos e políticos. Também observou as contradições sociais e econômicas 

existentes entre os cidadãos, especialmente pela profissão. Outra discussão 

levantada por Aristóteles referia-se “a uma divisão tripartite entre os ricos, pobres e 

um forte grupo moderador de ‘pessoas de posses medianas’ [que] sustenta 

firmemente o governo e a estabilidade de um Estado” (CARTLEDGE, 2009, p. 132). 

Mas, o filósofo, em suas pesquisas políticas sobre as cidades, detectou um 

importante indicador responsável pelos constantes conflitos internos entre as 

populações, isto é, entre ricos e pobres, entre os que possuíam propriedades e o 

restante: era a questão do domínio de um grupo e o tipo de constituição 

                                                           
3 Quatro características marcavam esse programa: 1) era quase totalmente helenocêntrico. Via a 
Polis grega como a forma política “natural” e característica para os seres humanos; 2) esse foco na 
Polis desvalorizava os grupamentos maiores das comunidades, que tendiam a ser chamadas não de 
poleis, mas sim de ethnê; enquanto na Polis, pelo menos na teoria, era politicamente um corpo 
autônomo, as diferentes comunidades ligadas em um ethnos outorgavam certos poderes a uma 
assembleia comum; 3) enfatizava a diversidade tanto quanto a similaridade. As poleis, quaisquer que 
fossem os seus inter-relacionamentos geográficos, começaram com padrões econômicos, religiosos e 
culturais diversos; e, 4) as poleis seguiram padrões de desenvolvimento comparáveis, como resultado 
de um complexo processo de influência mútua voluntária. As mudanças políticas aconteceram mais 
como resultado de uma pressão deliberada aplicada por Estados mais poderosos, como Atenas, 
Esparta e Tebas, quando queriam dominar os Estados vizinhos e forçá-los a adotar sistemas políticos 
semelhantes aos seus, como a democracia ou a oligarquia. Esses desdobramentos e mudanças nas 
constituições das poleis muitas vezes resultaram de intensos conflitos econômicos e políticos, e não 
raro envolveram violência. Essa tendência da política grega se transforma numa preocupação para 
Aristóteles que ele chama de stásis. O termo stásis originalmente significava, em grego antigo, uma 
posição ou opinião política; mas logo passou a denotar uma facção política em luta ou, numa cidade, 
a perigosa condição de inquietação e conflito ou até mesmo total guerra civil.  CARTLEDGE, Paul 
(Org.). Grécia Antiga. 2. ed. São Paulo: Ediouro, 2009, p.130-132. 
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estabelecida que garantia a hegemonia da “oligarquia pelos ricos e a democracia 

pelos pobres” (CARTLEDGE, 2009, p. 133).   

Quanto ao trabalho servil na Grécia de Aristóteles, por exemplo, em Atenas, “os 

escravos públicos (dêmosioi douloi) eram propriedade da polis e formavam uma 

espécie de elite [...] Naturalmente, os escravos não eram cidadãos” (CARTLEDGE, 

2009, p.178).   

Em sua apresentação, Kury diz que “para uma fruição mais completa da obra 

convém ter em vista certas peculiaridades da época em que foi concebida; entre 

elas sobressai a naturalidade com que Aristóteles admite a escravidão e a justifica” 

(In: ARISTÓTELES, 1988, p. 9).  Por que Aristóteles, além de admitir a necessidade 

da escravidão, procura empenhar-se em situá-la sob critério justificável? Kury 

explica que o filósofo se comporta desta maneira porque economicamente  

na antiguidade os escravos eram o instrumento de produção por excelência, 
equivalente às maquinas de hoje, e que certamente pareceria a Aristóteles 
mais justo, ou menos injusto, poupar nas frequentes guerras estes 
instrumentos únicos de trabalho, para depois escravizá-los, em vez de 
matá-los cruelmente em sua condição de prisioneiros (In: ARISTÓTELES, 
1988, p. 9).  

Neste sentido, no livro I de A Política há elementos que podem ser destacados como 

o principal pensamento histórico-filosófico mais bem utilizado por juristas e teólogos 

favoráveis às conquistas coloniais, especialmente, no final da Idade Média e no 

perpassar do século XVI. Com a sua filosofia, Aristóteles desponta nesse período 

como uma das mais importantes ou quem sabe a principal fonte literária legitimadora 

da guerra e da escravidão natural. Por esta razão, na história, o Estagirita foi 

considerado o filósofo escravista grego do Mediterrâneo oriental, situado no 

horizonte do Oceano Atlântico. Dussel afirma que Aristóteles declarava os asiáticos 

e europeus como “bárbaros”  porque “humanos” eram somente “os viventes nas 

cidades [helênicas]” (DUSSEL, 2008, p. 166). 

Neste item será extraído o pensamento de Aristóteles sobre a doutrina da 

escravidão natural, da guerra e outros temas vinculados. A relevância dessa 

doutrina no pensamento filosófico de Aristóteles em relação às nações europeias 

deve-se ao fato de que muitos povos conquistados passaram a ser considerados 

periféricos, isto, no auge da expansão mercantilista. Inevitavelmente, o que restou 
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foi a sua transformação em escravos sob a fundamentação da filosofia naturalista de 

Aristóteles. Disto também decorrerá o conceito de “Guerra Justa”. 

Aristóteles inicia o seu escrito observando e analisando a figura de uma cidade que 

ele denomina de comunidade. Ele diz que essa “comunidade é formada com vistas a 

algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao 

que lhes parece um bem [...] a política” (ARISTÓTELES, I, 1, 1252a, 1988, p. 13). 

Daí Aristóteles estabelece a sua linha de raciocínio sobre a dinâmica da cidade. 

Para ele, a cidade é uma comunidade política que se parece com uma família. Ora, 

na família existe um chefe que manda e ordena todas as coisas. Um dos pilares 

iniciais sobre a estrutura familiar é que dentro da família existe uma hierarquia. 

Aristóteles visualiza a cidade não diferentemente da família, ele acrescenta que, 

“com a cidade também, examinando os elementos dos quais ela se compõe, 

discerniremos melhor, em relação a estas diferentes espécies de mando, qual é a 

distinção entre elas e saberemos se é possível chegar a uma conclusão em bases 

científicas” (ARISTÓTELES, I, 1, 1252a, 1988, p. 13). Ele afirma que há, entre os 

seres, uma necessidade de união devido à incapacidade das pessoas de existirem 

isoladamente, ou seja, a união da mulher e do homem para a proliferação da raça 

humana e a ligação de um comandante ao seu comandado para a preservação 

recíproca de uma cadeia hierárquica no sistema político do Estado “(quem pode usar 

o seu espírito para prever é naturalmente um comandante e naturalmente um 

senhor, e quem pode usar o seu corpo para prover é comandado e naturalmente 

escravo); o senhor e o escravo têm, portanto, os mesmos interesses” 

(ARISTÓTELES, I, 1, 1252b, 1988, p. 14). Aristóteles, utilizando o seu conhecimento 

sobre a estrutura interna dos “bárbaros”, diz que, entre eles, “porém, a mulher e o 

escravo ocupam a mesma posição; a causa disto é que eles não têm uma classe de 

chefes naturais, e em suas nações a união conjugal é entre escrava e escravo” 

(ARISTÓTELES, I, 1, 1252b, 1988, p. 14). Isso pressupõe que, para Aristóteles, por 

natureza, o bárbaro e o escravo tivessem identificação parecida sem correr o risco 

de ser confundidos.  

Retomando a figura da administração familiar, isto é, doméstica, conforme ressalta 

Gutiérrez, Aristóteles continua seguindo em sua trilha e afirma que   

a função do chefe da família se desmembra em partes correspondentes aos 
elementos dos quais a família por sua vez se compõe, e a família, em sua 
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forma perfeita, é composta de escravos e pessoas livres. Tudo deve ser 
investigado primeiro em seus elementos mais simples, e os elementos 
primários e mais simples de uma família são o senhor e o escravo, o marido 
e a mulher, o pai e os filhos (ARISTÓTELES, I, 2, 1253a, 1988, p. 17). 

Gutiérrez acrescenta que “cada uma dessas partes era, respectivamente, 

denominada: heril, conjugal e procriadora” (ARISTÓTELES, I, 3, 1253b, 1988, p. 9-

10 apud GUTIÉRREZ, 2007, p. 34). Lançando mão da posição de alguns 

estudiosos, entende-se “que Aristóteles concorda que o exercício da autoridade do 

senhor é uma ciência, e que a função do chefe de família, a do senhor, a do 

estadista e do rei são a mesma coisa” (ARISTÓTELES, I, 2, 1253b, 1988, p. 17). 

Nesta mesma composição estão presentes os bens.  

Os bens são um instrumento para assegurar a vida, a riqueza é um conjunto 
de tais instrumentos, o escravo é um bem vivo, e cada auxiliar é por assim 
dizer um instrumento que aciona os outros instrumentos [...] Mas a vida é 
ação, e não produção, e, portanto, o escravo é um auxiliar em relação aos 
instrumentos de ação (ARISTÓTELES, I, 2, 1254a, 1988, p. 18).  

Aristóteles joga com as palavras senhor e escravo. Para ele, “o senhor é 

unicamente o senhor do escravo, e não lhe pertence, enquanto o escravo é não 

somente escravo do senhor, mas lhe pertence inteiramente” (ARISTÓTELES, I, 2, 

1254a, 1988, p. 18). Como instrumento, o escravo nada mais é que um objeto, mas 

não inanimado, um objeto humano ativo com todas as categorias peculiares a uma 

pessoa, a diferença é que o escravo é uma posse, um bem de outro ser humano que 

é o seu senhor, este, segundo Aristóteles, nasceu para dominar.  

Estas considerações evidenciam a natureza do escravo e sua função; um 
ser humano pertencente por natureza não a si mesmo, mas a outra pessoa, 
é por natureza escravo; uma pessoa é um ser humano pertencente a outro 
se, sendo um ser humano, ele é um bem, e um bem é um instrumento de 
ação separável de seu dono (ARISTÓTELES, I, 2, 1254a, 1988, p. 18).  

Então, o escravo e o seu trabalho são colaboradores diretos no processo de 

enriquecimento da casa e de seu senhor e por esta razão o escravo torna-se o 

principal instrumento responsável pela produção que sustenta e acrescenta os bens 

da família proporcionando o seu bem-estar. Nesta proposição, fica nítido por que o 

Estado não existe sem a mão de obra escrava. É perceptível na história das 

civilizações que esse tipo de mecanismo tornou-se a principal engrenagem produtiva 

que prosperou e ainda prospera economicamente em muitos impérios e nações. Em 

quase toda a circunstância que envolve a política econômica dos povos antigos, 

tendo, como parâmetro, o modelo das Cidades-Estado, Aristóteles vai se definir 
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favoravelmente ao trabalho escravo como fator imprescindível à sobrevivência dos 

impérios e das repúblicas.  

Até aqui, o discurso filosófico de Aristóteles é unilateral e controvertido. Unilateral 

porque defende a escravidão sem hesitar e como um elemento indispensável à vida 

econômica de uma cidade, e controvertido porque abre um precedente para 

qualquer sociedade estabelecer o seu direito de escravizar homens e mulheres 

indiscriminadamente. É o ser humano escravizando o ser humano cuja essência é a 

mesma. Baseado nas próprias palavras de Aristóteles, surge a seguinte questão: é 

conveniente para alguém ser um escravo se toda escravidão é antinatural? Com 

convicção e palavras incisivas, o Estagirita responde: 

alguns seres, com efeito, desde a hora de seu nascimento são marcados 
para ser mandados ou para mandar, e há muitas espécies de mandantes e 
mandados, pois em todas as coisas compostas, onde uma pluralidade de 
partes, seja contínua ou descontínua, é combinada para constituir um todo 
único, sempre se verá alguém que manda e alguém que obedece, e esta 
peculiaridade dos seres vivos se acha presente neles como uma 
decorrência da natureza em seu todo, pois mesmo onde não há vida existe 
um princípio dominante (ARISTÓTELES, I, 2, 1253a, 1988, p. 18-19). 

Para continuar afirmando a hegemonia do senhor sobre o escravo, Aristóteles utiliza 

o principio da hierarquia existente no universo. Para estabelecer uma rota de 

compreensão sobre isto, o filósofo recorreu à constituição do organismo humano e 

destacou que “a alma domina o corpo com a prepotência de um senhor, e a 

inteligência domina os desejos com a autoridade de um estadista ou rei” 

(ARISTÓTELES, I, 2, 1254b, 1988, p. 19). Ele segue acrescentando que o homem 

exerce um domínio universal sobre todas as coisas. Por meio de sua analogia sobre 

o domínio da alma sobre o corpo, Aristóteles visualiza, na sequência, esse império 

também entre os sexos e pontua:  

entre os sexos, também, o macho é por natureza superior e a fêmea 
inferior; aquele domina e esta é dominada. O mesmo princípio se aplica a 
todo gênero humano; portanto, todos os homens que diferem entre si para 
pior no mesmo grau em que a alma difere do corpo o ser humano difere de 
um animal inferior (e esta é a condição daqueles cuja função é usar o corpo 
e que nada melhor podem fazer), são naturalmente escravos, e para eles é 
melhor ser sujeitos à autoridade de um senhor. É um escravo por natureza 
quem é susceptível de pertencer a outrem (e por isto é de outrem), e 
participa da razão somente até o ponto de aprender esta participação, mas 
não a usa além deste ponto (ARISTÓTELES, I, 2, 1254b, 1988, p. 19). 

Esse grau de hierarquia leva Aristóteles a deduzir e ao mesmo tempo a afirmar que, 

nas questões práticas do trabalho numa casa, “a utilidade dos escravos pouco difere 
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da dos animais; serviços corporais para atender às necessidades da vida são 

prestados por ambos, tanto pelos escravos quanto pelos animais domésticos” 

(ARISTÓTELES, I, 2, 1254b, 1988, p. 19). Aristóteles diz “que há casos de pessoas 

livres e escravas por natureza, e para estas últimas a escravidão é uma instituição 

conveniente e justa” (ARISTÓTELES, I, 2, 1255a, 1988, p. 20). 

Além de sua análise referente à escravidão natural, Aristóteles apresentou outro tipo 

de escravidão muito frequente no contexto grego. É a escravidão decorrente das 

guerras. Para discutir esse tema, o filósofo traça algumas linhas conceituais relativas 

aos termos escravos e escravidão. Em seu julgamento são palavras ambíguas, “pois 

há escravos e escravidão até por força de lei; de fato, a lei de que falo é uma 

espécie de convenção4 segundo a qual tudo que é conquistado na guerra pertence 

aos conquistadores” (ARISTÓTELES, I, 2, 1255a, 1988, p. 20). 

Aristóteles enfrentava a contestação por parte de juristas sobre a possibilidade de 

haver alguém com poder bastante para usar a violência, e superior em força para 

manter a vítima de sua violência na condição de escravo e súdito. A explicação do 

filósofo sobre isto se deve ao fato de que  

Algumas pessoas, tentando apegar-se obstinadamente a algum princípio de 
justiça, afirmam que a escravização de prisioneiros de guerra é justa; ao 
mesmo tempo, todavia, elas contradizem a afirmação, pois há possibilidade 
de as guerras serem injustas em sua origem, e não se admitiria de forma 
alguma que um homem que não merecesse a escravidão pudesse tornar-se 
realmente escravo – de outra forma, pessoas da mais alta nobreza 
passariam a ser escravos e descendentes de escravos se fossem 
aprisionadas em guerras e vendidas. Elas, portanto, não querem dizer que 
os próprios helenos, se aprisionados em guerra, são escravos, mas que os 
bárbaros são (ARISTÓTELES, I, 2, 1255a, 1988, p. 20).  

A questão pontual para Aristóteles concernente aos escravos como resultado de 

uma guerra está estritamente ligada aos “bárbaros” opositores dos gregos. Para o 

                                                           
4 Não se tem absoluta certeza se a lei da qual Aristóteles faz referência é a Graphé Paranômon. Caso 
seja, aqui se encontra uma síntese de sua definição em espanhol e, no final, o endereço para uma 
consulta mais avançada. La Graphe Paranomon era una ley ateniense de la época griega clásica, 
cuyo fin era la protección de la democracia, haciendo a cada ciudadano responsable de las leyes que 
presentara ante la asamblea. Consistía en que, si un ciudadano proponía una nueva ley a 
la asamblea y ésta la aprobaba, si la ley dañaba los intereses de la polis o iba en beneficio propio, 
daba la facultad a cualquier ciudadano de denunciar dicha ley y congelarla hasta que 
la asamblea dictaminase si era cierta o no la acusación. De ser así, el que había presentado la ley 
debía hacerse responsable de los perjuicios provocados por ella, de igual manera que el acusador 
debía responder si la acusación era rechazada.  
Disponível em: http://es.wikipedia.org/wiki/Graphe%20Paranomon 
 

http://www.diclib.com/ley/show/es/es_wiki_10/72569
http://www.diclib.com/democracia/show/es/es_wiki_10/74608
http://www.diclib.com/polis/show/es/es_wiki_10/35968
http://es.wikipedia.org/wiki/Graphe%20Paranomon
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filósofo, quando se trata de transformar nobres em escravos em tempos de guerra, 

ele, na verdade está aludindo à nobreza bárbara, pois esta classe só existe entre 

eles. Os helenos, ao contrário, se consideram nobres não somente em suas 

cidades, mas em toda parte (ARISTÓTELES, I, 2, 1255a, 1988, p. 20). 

Gutiérrez destaca que, para Aristóteles,  

esse último tipo de escravidão não contradizia a escravidão natural, porque 
aqueles que eram superiores em virtude também eram superiores em força, 
ou seja, sem virtude não há força. Assim, não existia perigo de que, por 
essa via, os superiores em virtude viessem a ser escravos dos inferiores, 
pois os inferiores em virtude nunca poderiam ganhar uma guerra dos 
superiores, já que estes estavam destinados pela natureza, desde o 
momento do nascimento, a reger e dominar (GUTIÉRREZ, 2007, p. 36). 

Para Aristóteles, era justo fazer guerra contra os “bárbaros”, pois, em sua ótica, só 

existia um tipo de nobreza, e esta era absoluta e livre pertencente exclusivamente 

aos helenos. Assim, os gregos tinham preeminência da guerra contra os “bárbaros” 

e o direito de subjugá-los transformando-os em escravos. Nisto, Aristóteles cita uma 

fala de Helena de Teodectes, presente num poema de autoria de um poeta trágico, 

contemporâneo, discípulo e amigo seu: “Mas quem se atreveria a me chamar de 

serva, a mim, que por dois lados descendo de deuses?” (ARISTÓTELES, I, 2, 

1255b, 1988, p. 21, 28). Mesmo diante desse assunto passível de debates 

extenuantes, acirrados e controvertidos ao longo da história, Aristóteles era 

categórico em afirmar que “era natural, justo e bem conveniente para os que 

nasceram escravos ser dominados por aqueles que nasceram para dominar” 

(GUTIÉRREZ, 2007, p. 37). 

De acordo com Aristóteles, era benéfico para os escravos serem dominados por 

homens livres.  

Era justo e inevitável para um dos lados ser governado e para o outro 
governar segundo a sua própria natureza, ou seja, exercendo o comando 
[...] e o escravo é parte de seu senhor. Assim, a autoridade do chefe de 
família é do tipo monárquico, pois cada família é governada por um chefe, 
enquanto a autoridade política é exercida sobre homens livres e iguais 
(ARISTÓTELES, I, 2, 1255b, 1988, p. 21). 

Para retomar a discussão sobre o tema da escravidão como fator resultante da 

guerra e encerrá-lo, Aristóteles ainda faz um apontamento importante. A partir de 

uma analogia no reino animal, onde existem as espécies de animais carnívoros, 

herbívoros e onívoros e eles diferem em gosto pela alimentação, assim também 

procede entre os homens. Para a sua sobrevivência, os homens são obrigados a 
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viver da caça. Como é do conhecimento universal, para o caçador apoderar-se da 

caça destinada à sua alimentação, o homem se dá ao dever de perseguir o animal 

estabelecendo uma guerra contra ele até a consolidação de sua captura e, 

consequentemente, sua morte. Dessa forma, Aristóteles compara a prática da 

guerra com o exercício da caça, como ocorria nos tempos primitivos. Para ele, a 

guerra é uma arte de aquisição.  

A arte da guerra será por natureza e de certo modo uma arte de aquisição 
(a arte da caça é uma parte dela) quando usada adequadamente contra 
animais e contra homens que, embora marcados pela natureza para a 
sujeição, se recusam a aceitá-la, mormente porque este gênero de guerra é 
por natureza justo (ARISTÓTELES, I, 3, 1256b, 1988, p. 24). 

Dessa maneira, Aristóteles concebe o seu pensamento sobre a escravidão natural e 

decorrente da guerra, bem como o direito pertencente aos gregos de fazer guerra 

contra os “bárbaros”, pois aqueles nasceram para dominar e estes para servir. Nesta 

direção, o filósofo estabelece outra grande contribuição para a organização política 

dos povos. Ele estuda as formas de governos existentes, especificando cada uma 

delas e apontando qual deve ser a melhor a ser utilizada.  

 

1.2.4 As Formas de Governos na Antiguidade Clássica  

 

O Livro III de A Política traz, em seu conteúdo, pilares que tratam da natureza da 

cidade (Estado) e dos cidadãos, e as formas de governo muito comuns na 

antiguidade clássica. Aristóteles analisou-as com a finalidade de distinguir o perfil e 

as vantagens de cada uma.  

De maneira breve, destaca-se inicialmente aqui o conceito de cidadão construído 

pelo Estagirita.  

Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nem nada menos que 
pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas [...] Então, o 
cidadão será necessariamente diferente sob cada forma de constituição, e 
portanto, a definição de cidadão aplica-se especificamente à cidadania em 
uma democracia; ela pode ser boa sob outras formas de governo, mas não 
necessariamente (ARISTÓTELES, III, 1, 1275b, 1988, p. 78).  

“Uma cidade, por sua vez, é uma multidão de pessoas suficientemente numerosa 

para assegurar uma vida independente na mesma” (ARISTÓTELES, III, 1, 1276a, 
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1988, p. 79). Essa multidão de pessoas possui direitos e deveres conforme as leis 

constituídas pelo próprio povo em consonância com o governo, com vistas a manter 

a república organizada e disciplinada. No entanto, na cidade ou república, ao 

cidadão é resguardada a sua liberdade em todos os níveis. Mas, ao governante 

também é preservado o exercício de sua autoridade e o seu direito de tomar 

decisões em favor do bem estar da república, isto é, do povo que se encontra sob a 

sua regência. 

Aristóteles não deixa escapar nenhuma categoria que compõe a estrutura basilar da 

cidade. Ele apresenta o grau de comprometimento do governante e do governado 

apesar da distinção que marca um e outro.  

As qualidades de um governante e as de um governando são diferentes, 
mas o bom cidadão deve ter os conhecimentos e a capacidade 
indispensáveis tanto para ser governado quanto para governar, e o mérito 
de um bom cidadão está em conhecer o governo de homens livres sob os 
dois aspectos. Consequentemente, ambas as qualidades são 
características de um homem bom, mesmo que a moderação e a justiça em 
um governante sejam de uma espécie diferente da moderação e da justiça 
em um governado; com efeito, as qualidades de um homem bom – seu 
sentimento de justiça, por exemplo – não são as mesmas quando ele está 
sendo governado e quando ele é livre; elas serão de espécies diferentes, 
umas qualificando-o para ser governado e as outras para governar 
(ARISTÓTELES, III, 2, 1277b, 1988, p. 85). 

Para Aristóteles, uma cidade, Estado ou república também sempre será regida por 

uma constituição. Uma constituição, segundo ele, “é o ordenamento de uma cidade 

quanto às suas diversas funções de governo, principalmente a mais importante de 

todas. O governo em toda parte detém o poder soberano sobre a cidade, e a 

constituição é o governo” (ARISTÓTELES, III, 4, 1278b, 1988, p. 89). Deste modo,  

As constituições cujo objetivo é o bem comum são corretamente 
estruturadas, de conformidade com os princípios essenciais da justiça, 
enquanto as que visam apenas ao bem dos próprios governantes são todas 
defeituosas e constituem desvios das constituições corretas; de fato, elas 
passam a ser despóticas, enquanto a cidade deve ser uma comunidade de 
homens livres (ARISTÓTELES, III, 4, 1279a, 1988, p. 90). 

Ao concluir a fase das definições inerentes ao Estado, ao cidadão, ao governante e 

às constituições, em seguida, Aristóteles elabora as especificidades das formas de 

governos conhecidas por ele: 

i) A Aristocracia. O governo de mais de uma pessoa, mas somente poucas. Nesta 

forma de governo estão os melhores homens ou porque estes governam com vistas 
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ao que é melhor para a cidade e seus habitantes (ARISTÓTELES, III, 5, 1279a, 

1988, p. 91). 

ii) A Oligarquia. É quando o controle do governo está nas mãos dos possuidores de 

riquezas (ARISTÓTELES, III, 5, 1280a, 1988, p. 92). 

iii) A Democracia. Quando o poder é exercido pelos que não possuem muitos bens, 

ou seja, pelos pobres (ARISTÓTELES, III, 5, 1280a, 1988, p. 92). 

iv) A Monarquia. É o governo despótico. Apenas um homem rege a comunidade 

política (ARISTÓTELES, III, 5, 1280a, 1988, p. 92). 

Aristóteles chega a afirmar que nenhuma dessas formas governa para o bem de 

toda a comunidade. Mas chega admitir que esta última seja uma das formas corretas 

de governo, mas que pode se apresentar de diferentes modelos conforme a 

constituição. É fácil perceber que há várias espécies de governo monárquico, e que 

o modo de governar não é o mesmo em todas (ARISTÓTELES, III, 9, 1285a, 1988, 

p. 107). Pensando assim, Aristóteles identifica essas espécies de monarquias de 

acordo com a seguinte lógica e explica:  

A primeira forma de governo monárquico não permite que o rei tenha 
soberania sobre todos os assuntos, embora ele, quando no comando de 
uma expedição militar além das fronteiras, detenha o poder supremo em 
todos os assuntos relativos à guerra, e aos assuntos pertinentes à religião 
também lhe estejam jurisdicionados. Este governo monárquico é, portanto, 
uma espécie de comando militar autocrático e vitalício, mas o rei não tem o 
poder de condenar alguém à morte, exceto em circunstâncias especiais. A 
segunda forma de governo monárquico se encontra entre os bárbaros. 
Governa de maneira tirânica. Este tipo de governo é estável e hereditário 
porque se baseia na lei. Neste governo, o rei rege contra a vontade dos 
súditos [...] A terceira forma de governo monárquico existiu entre os antigos 
helenos. Trata-se de uma tirania eletiva, diferente da monarquia existente 
entre os bárbaros não por ser exercida contra a lei, mas somente por não 
ser hereditária. Alguns detentores deste tipo de monarquia a exerciam 
vitaliciamente, outros por períodos predeterminados, ou até cumprirem 
certas missões específicas. A quarta forma de governo monárquico é a 
monarquia hereditária dos tempos heróicos, exercida com o consentimento 
dos súditos; pelo fato de os primeiros da linhagem terem sido benfeitores da 
multidão nas artes ou na guerra, ou por haverem conseguido reuni-la numa 
comunidade e dado terras aos seus componentes, estes reis costumavam 
exercer o mando com o consentimento dos súditos e transmiti-lo a seus 
descendentes diretos. Eles tinham o comando supremo na guerra e dirigiam 
os sacrifícios que não fossem privativos da classe sacerdotal; além disto, 
eram os juízes nas questões judiciais; alguns deles decidiam as causas sem 
juramento e outros sob juramento. Estes reis exerciam o poder 
ininterruptamente sobre todos os assuntos da cidade, dentro dela, em seus 
territórios e além de suas fronteiras [...] A quinta forma de governo 
monárquico é quando um governante único exerce o poder soberano em 
todas as esferas. Esta corresponde ao comando de um chefe de família 
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sobre a casa, pois da mesma maneira que o comando de um chefe de 
família é uma espécie de monarquia doméstica, a monarquia absoluta é 
como o comando de um chefe de família sobre uma cidade, ou sobre um 
povo ou vários povos (ARISTÓTELES, III, 9, 10, 1285a, 1285b, 1286a, 
1988, p. 107-111). 

Padovani comenta que a postura conclusiva de Aristóteles destaca que “a melhor 

forma de governo deve ser relativa, acomodada às situações históricas, às 

circunstâncias de um determinado povo. A condição indispensável para uma boa 

constituição é que o fim da atividade estatal deve ser o bem comum, e não a 

vantagem de quem governa despoticamente” (PADOVANI, 1990, p. 135). 

O pensamento de Aristóteles seguiu o seu itinerário e atravessou séculos com a 

missão de influenciar outros grandes estudiosos de temas, como os que foram 

apresentados no conteúdo anterior. Um desses estudiosos foi Santo Agostinho, 

filósofo e teólogo da Igreja, que viveu no século V d.C. Mesmo sendo platônico em 

seu conhecimento filosófico, na discussão que promove na obra De Civitate Dei 

sobre a pertinência da “Guerra Justa”  entre as nações, diversos elementos contidos 

em sua discussão advêm de Aristóteles. Assim, Agostinho proporá a sua própria 

formalização do conceito de guerra originado na antiguidade. 

 

1.3 SANTO AGOSTINHO  

 

É na pessoa de Agostinho que a teologia e a filosofia patrísticas vão atingir o seu 

apogeu. Agostinho não é um pensador que opta pela síntese como muitos mestres 

da Igreja. Ao contrário, ele é contado, por muitos estudiosos seus, como pioneiro do 

pensamento cristão, o preceptor dos povos, o orientador dos séculos (BOEHNER, 

1990, p. 139). Seja como for, não se pode mensurar a extensão da contribuição do 

Bispo de Hipona para a história, teologia política e filosofia da Igreja Cristã. Assim, 

nos itens seguintes, serão apresentadas algumas linhas atinentes à sua vida e obra 

construída durante o período patrístico e, de maneira contundente, o seu 

pensamento sobre a guerra na obra De Civitate Dei. 
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1.3.1 Vida e Obra 

 

A vida de Agostinho pode ser analisada sob duas perspectivas: a primeira 

desenvolvida antes de sua conversão, quando se interessa principalmente pelo 

estudo da retórica e filosofia, e a segunda, pós-conversão, quando concentra o seu 

interesse, sobretudo, pelo estudo das Escrituras Sagradas e pela teologia. 

Agostinho nasceu em Tagasta, em 13 de novembro de 354 d.C., hoje Souk-Aras, 

perto de Hipona, na província romana da Numídia. Filho de pai pagão, que se 

converterá mais tarde, e de Mônica, uma mulher piedosa.  

A formação de Agostinho ocorreu sucessivamente em Tagasta, Madaura e Cartago, 

onde estudou a filosofia maniqueia. Agostinho se tornou um ardoroso defensor deste 

sistema, para a grande decepção de sua mãe. Após esse período, aos dezenove 

anos, começou a exercer a docência ensinando retórica, em Cartago, e 

posteriormente em Roma, onde não teve uma boa experiência devido à grosseria de 

seus alunos, e, finalmente, em Milão. Em Roma, Agostinho desistiu do sistema 

maniqueísta perdendo inteiramente o entusiasmo pela sua filosofia. Foi em Milão 

que Agostinho leu Plotino, deixando-se fascinar pelo seu ensinamento sobre a 

incorporeidade de Deus e a imortalidade da alma. Assim, de cético tornou-se 

neoplatônico. Nessa cidade, após ouvir os sermões do Bispo Ambrósio, 

sensivelmente movido apenas por uma curiosidade literária, viu-se convertido pelas 

palavras do pregador, e em 387 d.C., decidiu-se pelo cristianismo, submetendo a 

sua vida ao batismo, sacramento oferecido pela Igreja. Assim que concluiu esse 

tempo de definições espirituais e religiosas, Agostinho decidiu retornar à África. 

Enquanto peregrinava, na cidade de Óstia, recebeu a notícia do falecimento de sua 

mãe, Mônica. Agostinho demorou-se ainda cerca de um ano em Roma, e no outono 

de 388 d. C., voltou a Tagasta, sua cidade natal (BOEHNER, 1988, p. 139). 

Em 391 d.C., Valério, Bispo de Hipona, ordenou Agostinho sacerdote e confiou-lhe o 

ofício de pregador; e alguns anos mais tarde, o mesmo Valério transformou-o em 

seu assessor e sucessor (nessa época, Agostinho tinha 42 anos de idade). Em 395 

d.C., Agostinho foi eleito Bispo de Hipona. 
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Grande parte da vida episcopal de Agostinho foi dedicada à luta em favor da 

preservação da pureza doutrinária da Igreja. Os seus principais opositores foram 

sucessivamente os maniqueus, os donatistas e os pelagianos. Os maniqueus 

porque admitiam a existência de dois princípios supremos, um bom e o outro mau; 

os donatistas porque negavam a validade dos sacramentos administrados por 

ministros indignos; os pelagianos porque negavam o pecado original e, 

consequentemente, a necessidade de Redenção (MONDIN, 1981, p. 136). 

Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430 d.C., durante o cerco da cidade episcopal 

por um exército de vândalos comandados por Genserico, que prolongou esse 

processo por três meses. 

A vida de Agostinho foi marcada extraordinariamente também por diversas obras 

que escreveu antes e depois de sua experiência conversionista.  

a) Antes da conversão: Contra os Acadêmicos (386 d. C.) (sobre a lógica); De beata 

vita (Sobre a vida feliz) (ética); De ordine (386 d. C.) (Sobre a ordem) 

(Metafísica);  

b) Depois da conversão: De immortalitate animae (386 d. C.) (Sobre a imortalidade 

da alma); Confessionum libri (399 d. C.) (Treze livros das confissões); De libero 

arbítrio (388-395 d. C.) (Sobre o livre arbítrio); De civitate Dei (413-426 d. C.) 

(Sobre a cidade de Deus); De Trinitate (399-419 d. C.) (Sobre a trindade); De 

magistro (389 d. C.) (Sobre o mestre); De vera religione (389 e 390 d. C.) (Sobre 

a verdadeira religião).   

Agostinho é destacado como um dos grandes gênios registrados pela história do 

cristianismo e pela Igreja. O Bispo de Hipona foi também considerado o maior 

filósofo dos quinze séculos que distam Aristóteles de Tomás de Aquino. Sabe-se, 

portanto, que é impossível jurisdicionar o conhecimento histórico, teológico e 

filosófico de Agostinho sobre os mais variados assuntos que constituem essas 

disciplinas. Sendo assim, serão analisados dois temas presentes em seu vasto 

conhecimento revelados na obra De Civitate Dei, que se referem ao conceito de 

“Guerra Justa” e à escravidão. Estes temas foram explorados no período da 

conquista colonial europeia na América Latina. Quem os utilizou o fez como se 

Agostinho tivesse concedido autonomia absoluta e legitimadora. 
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1.3.2 O Pensamento de Agostinho sobre o Direito e a Teologia da Guerra 

 

A obra De Civitate Dei é composta por vinte e dois livros. A sua data de redação 

localiza-se entre 413-426 d.C., e o enfoque de Agostinho nesta obra foi a conquista 

de Roma por Alarico em 410 d.C. Os dez primeiros livros revelam uma grandiosa 

defesa apologética do cristianismo diante das acusações instauradas pelos gentios a 

despeito da ruína de Roma e do Império. A segunda parte da obra compreende um 

extenso tratado de teologia sem omitir em nenhum momento os fatos e eventos 

históricos.   

Já na obra, o próprio Agostinho explica objetivamente o que pretende mostrar com 

este importante escrito histórico-teológico.  

Mas o galardão dos santos é muito diferente, embora no mundo tolerem 
afrontas pela cidade de Deus, odiosa para os que amam este mundo. Essa 
cidade é sempiterna. Ali ninguém nasce, porque ninguém morre. Ali existe 
verdadeira e completa felicidade, não deusa, mas dom de Deus. Dali 
recebemos a prenda da fé, enquanto, peregrinos, suspiramos por sua 
beleza. Ali o sol não sai sobre bons e maus; pelo contrário, o sol de justiça 
alumia apenas os bons. Ali, onde o tesouro da verdade é comum, não 
haverá grande atividade para enriquecer o erário público, rapando os 
interesses particulares (A Cidade de Deus, V, 16).  

Segundo a introdução5, a obra de Agostinho se define como uma interpretação do 

mundo à luz da fé cristã. “Trata-se da primeira teologia e filosofia da história” (A 

Cidade de Deus, v. 1, p. 27). A Cidade de Deus é toda e somente a ordem da fé. 

Tudo que surge no mundo e aparece na história provém e pertence à fé. “Edificar a 

fé não significa preparar-lhe as vias de acesso. Significa, especialmente, que toda a 

vida do cristão já pressupõe a fé e que é exclusivamente pela fé que se entra e vive 

a história da libertação” (A Cidade de Deus, v. 1, p. 28). Assim, “no Ocidente, A 

Cidade de Deus de Agostinho ocupa um lugar central no desenvolvimento de uma 

teologia e filosofia da história” (A Cidade de Deus, v. 1, p. 30). 

É notório a toda humanidade a busca pela paz. Nenhuma sociedade despreza o 

estado de paz. As sociedades constituídas e não constituídas política e legalmente 

se esmeram em viver em paz, pois, sendo boa ou má, visa a um só objetivo, a paz. 

Na tentativa de atingi-la, com ambiguidades, muitos trilham o caminho da guerra, 

                                                           
5 Conforme as suas linhas introdutórias traçadas no livro por Emmanuel Carneiro Leão, no Rio de 
Janeiro, em 1989, p. 27-32. 
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pois acreditam ser um mecanismo eficaz para a obtenção de tal estado. Assim, 

Agostinho frisa que  

Quem quer que repare nas coisas humanas e na natureza delas 
reconhecerá comigo que, assim como não há ninguém que não queira 
sentir alegria, assim também “não há ninguém que não queira ter paz”. Com 
efeito, os próprios amigos da guerra apenas desejam vencer e, por 
conseguinte, anseiam, guerreando, chegar à gloriosa paz. E em que 
consiste a vitória senão em sujeitar os rebeldes? Logrado esse efeito, chega 
a paz. A paz é, pois, também o fim perseguido por aqueles mesmos que se 
afanam em demonstrar valor guerreiro, comandando e combatendo. Donde 
se segue ser a paz o verdadeiro fim da guerra. O homem, com a guerra, 
busca a paz, mas ninguém busca a guerra com a paz. Mesmo os que de 
propósito perturbam a paz não odeiam a paz, apenas anseiam mudá-la a 
seu talante (A Cidade de Deus, XIX, 12). 

É crível que, para alguns, a paz é uma pretensão para a realização da guerra contra 

aqueles que divergem nos pensamentos sobre qualquer aspecto. De outra forma 

também, alguns recorrem ao caminho bélico da guerra, não porque desprezam a 

paz, mas porque intencionam amoldá-la a seu bel-prazer. “Todos desejam, pois, ter 

paz com aqueles a quem desejam governar a seu arbítrio. E, quando querem fazer 

guerra contra outros homens, querem primeiro fazê-los seus, se podem, para depois 

impor-lhes as condições de sua paz” (A Cidade de Deus, XIX, 12). Ainda que 

existam homens injustos e maus (kokós), é óbvio, pois, que todos os homens 

aspiram à paz, e que ninguém pode ser tão perverso que não queira viver em paz 

(BOEHNER, 1988, p. 196). Agostinho discursa sobre, pelo menos, dois tipos de paz. 

Para ele, existe uma paz justa ou boa, e uma paz falsa, uma paz do justo e uma paz 

do injusto. A condição da paz justa é a reta ordem. (BOEHNER, 1988: 196). Então, 

nas palavras do próprio Agostinho, confirma-se o seu pensamento sobre a paz e não 

a guerra ser a grande ou talvez a principal responsável pela ordem e desordem das 

coisas começando com a realidade do corpo. 

Assim, a paz do corpo é ordenada complexão de suas partes; a da alma 
irracional, a ordenada calma de suas apetências. A paz da alma racional é a 
ordenada harmonia entre o conhecimento e a ação, a paz do corpo e da 
alma, a vida bem ordenada e a saúde do animal. A paz entre o homem 
mortal e Deus é a obediência ordenada pela fé sob a lei eterna. A paz dos 
homens entre si, sua ordenada concórdia. A paz da casa é a ordenada 
concórdia entre os que mandam e os que obedecem nela; a paz da cidade, 
ordenada concórdia entre governantes e governados. A paz da cidade 
celeste é a ordenadíssima e concordíssima união para gozar de Deus e, ao 
mesmo tempo, em Deus. A paz de todas as coisas, a tranquilidade da 
ordem. A ordem é a disposição que às coisas diferentes e às iguais 
determina o lugar que lhes corresponde (A Cidade de Deus, XIX, 13). 
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Para Agostinho, a paz se instaura em todas as dimensões da vida bem como nas 

instituições. Por exemplo, de acordo com a citação, Agostinho identifica a paz na 

razão humana, no corpo, na relação entre o ser humano e a Divina Providência, 

entre a própria humanidade, no ambiente doméstico, entre os governantes e os 

cidadãos que formam a polis, na cidade celestial sendo esta ordenada por Deus e, 

finalmente, a paz que permeia todas as coisas existentes na criação terrestre e 

divina. Portanto, a paz, para Agostinho, pressupõe certa onipresença em todo o 

universo conhecido e desconhecido. Sem perder a direção e o controle de sua 

pedagogia sobre a paz, Agostinho utiliza uma breve metáfora para relevar a sua 

concepção. Segundo expressa a sua ilustração, “do mesmo modo que há vida sem 

dor e não pode haver dor sem vida, assim há certa paz sem guerra, mas não pode 

haver guerra sem paz. Isso não pela guerra em si, mas pelos agitadores das 

guerras, que são naturezas, mas não seriam, se a paz não lhes desse subsistência” 

(A Cidade de Deus, XIX, 13).  

Mas o confronto entre a paz e a guerra não é ignorado por Agostinho. Ele não 

descarta a possibilidade de ambas revezarem e afirma que tanto uma como a outra 

podem ocupar o lugar de destaque conforme o momento e os acontecimentos 

históricos.  

A paz contendeu com a guerra sobre a crueldade e esta saiu vencedora. 
Aquela deu em terra com os armados, esta com os inermes. A guerra fazia 
com que aquele que fosse ferido, se pudesse, ferisse; a paz, contudo, fazia, 
não que aquele que escapasse vivesse, e sim que aquele que morresse 
não oferecesse resistência (A Cidade de Deus, III, 28). 

A preservação da ordem pela paz na sociedade humana depende da obediência às 

duas normas basilares aplicadas aos seres humanos: a primeira tem a finalidade de 

orientar os indivíduos de todas as naturezas a não praticarem o mal, e a segunda 

propõe que ninguém deve deixar de socorrer os seus semelhantes em suas 

necessidades. Isto é típico da teologia de Agostinho.  “Estas normas obrigam a 

cuidar primeiro dos próprios familiares, assegurando assim a paz doméstica” 

(BOEHNER, 1988, p. 197). 

E, posto o Divino Mestre ensinar dois preceitos principais, a saber, o amor a 
Deus e o amor ao próximo, nos quais o homem descobre três seres como 
objeto de seu amor, isto é, Deus, ele mesmo e o próximo, e não pecar, 
amando-se a si mesmo, quem ama a Deus, é lógico leve cada qual a amar 
a Deus o próximo a quem o mandam amar como a si mesmo. Assim deve 
fazer com a esposa, com os filhos, com os domésticos e com os demais 
homens com quem puder, como quer olhe o próximo por ele, caso venha a 
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necessitar. Assim terá paz com todos em tudo que dele dependa, essa paz 
dos homens que é a ordenada concórdia. Eis a ordem que se há de seguir: 
primeiro, não fazer mal a ninguém; segundo, fazer o bem a quem a gente 
possa. Em primeiro lugar está o cuidado com os seus. Daí nasce também a 
paz doméstica, quer dizer, a ordenada concórdia entre quem manda e os 
que em casa obedecem. Mandam os que cuidam, como o homem a mulher, 
os pais aos filhos, os patrões aos criados. Obedece quem é objeto de 
cuidado, como as mulheres aos maridos, os filhos aos pais, os criados aos 
patrões (A Cidade de Deus, XIX, 14). 

Esta formulação agostiniana apresenta fortes indícios de uma filosofia naturalista 

presente em Aristóteles de maneira hierarquizada, que se categoriza afirmando que, 

no universo, existem os que nasceram para mandar e os que nasceram para 

obedecer. Nesta relação naturalista, a palavra de ordem não é outra senão a 

obediência dos inferiores, porém, é grandemente suavizada e enobrecida na casa 

do justo, que vive pela fé (BOEHNER, 1988, p. 197). 

Agostinho parece estar convicto de que não existe outro caminho para a ordem em 

todas as dimensões da sociedade que não seja a paz, e aqueles que a ameaçam 

tornam-se passíveis de castigo. O Bispo de Hipona utiliza novamente a figura da 

administração familiar. É válido para o bem da família, quando esta se vê ameaçada 

em sua paz interna, que o pai estabeleça a devida correção. “Se em casa alguém 

turba a paz doméstica por desobediência, é para a sua própria utilidade corrigido 

com a palavra, com pancadas ou com qualquer outro gênero de castigo justo e lícito 

admitido pela sociedade humana, para reuni-lo à paz de que se afastara” (A Cidade 

de Deus, XIX, 16). Na sequência, Agostinho não derroga que este tipo de correção 

está vinculado a uma boa ação, ou seja, é dever do pai de família “afastar o próximo 

do pecado ou castigar o pecado. Isso, com o fim de o castigo corrigir o castigado e 

servir de lição aos outros” (A Cidade de Deus, XIX, 16). Por que Agostinho insiste 

tanto em afirmar que a paz na família é a ordenação da concórdia?  

A casa deve ser o princípio e o fundamento da cidade. Todo princípio 
relaciona-se com seu fim e toda parte com seu todo. E, por isto, claro e 
lógico deva a paz doméstica redundar em proveito da paz cívica, quer dizer, 
deva a ordenada concórdia entre os que mandam e os que obedecem 
relacionar-se com a ordenada concórdia entre os cidadãos que mandam e 
os que obedecem. Donde se segue que o pai de família deve dirigir sua 
casa pelas leis da cidade, de tal forma que se acomode à paz da cidade (A 
Cidade de Deus, XIX, 16). 

“Toda cidade não passa de sociedade de homens que vivem unidos” (A Cidade de 

Deus, I, 15). A paz da cidade depende da obediência às leis por parte de todos os 

cidadãos, caso contrário a guerra se constituirá a vilã e levará a cidade à ruína. 
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Causará selvageria e violência incontrolável. Agostinho ilustra esta possibilidade 

utilizando um discurso histórico de César diante do Senado romano: Virgens 

raptadas, crianças arrancadas aos braços das mães, mulheres entregues aos 

ultrajes dos vencedores, casas e templos saqueados, armas em toda parte, 

cadáveres em toda parte, em toda parte sangue e luto! (A Cidade de Deus, I, 5). Os 

vencidos em ações guerreiras semelhantes são levados como cativos pelos seus 

conquistadores a fim de serem reduzidos a escravos. Segundo Agostinho, os 

resultados dessas ações “são ruínas, homicídios, pilhagens, desolação, incêndio e 

horrores cometidos [...] tudo se deve às usanças guerreiras” (A Cidade de Deus, I, 

7).  

Diante desse quadro, percebe-se que a guerra, em qualquer nível, causa tragédia; 

nisto, não se pode ignorar a contribuição expressiva da cristandade. É sabido que 

desde os primórdios da cristandade, no século IV, os gestores da Igreja, em parceria 

com o Estado, uniram esforços para formalizar legalmente uma concepção de justiça 

por meio da guerra e que compatibilizasse com a ética cristã.  

Agostinho é especialmente importante por fundamentar as bases da teologia da 

“Guerra Justa”. Agostinho afirma que “as guerras são permitidas por Deus com fins 

de purificação e santificação” (CASTILLA, 2006, p. 115). No entanto, Agostinho 

questiona: pode o cristão fazer a guerra sem pecar?   

A mesma autoridade divina estabeleceu, porém, certas exceções à 
proibição de matar alguém. Algumas vezes seja como lei geral, seja por 
ordem temporária e particular, Deus ordena o homicídio. Ora, não é 
moralmente homicida quem deve à autoridade o encargo de matar, pois não 
passa de instrumento, como a espada com que fere. Desse modo, não 
infringiu o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra ou, no exercício do 
poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão 
mais justa, puniu de morte os criminosos (A Cidade de Deus, I, 16). 

Como fundamento bíblico-teológico justificador desta posição, Agostinho menciona, 

como exemplos, três personagens importantes na história dos hebreus6: i) Abraão, 

que foi acusado de crueldade quando, por obediência ao mandado do próprio Deus, 

quis oferecer Isaque, seu filho, em sacrifício; ii) Jefté, o juiz, que prometeu a Deus 

imolar o primeiro ser que encontrasse assim que retornasse como vencedor da 

batalha que empreenderia (este ser foi a própria filha); e, iii) Sansão, que se destruiu 

                                                           
6 BÍBLIA, A.T. Gênesis; Juizes; Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 22, vers. 1-14; cap. 11, vers. 29 ao cap. 12, vers. 7; cap. 16, vers. 23-31. 
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e, juntamente consigo, os inimigos presentes no templo de Dagon, quando se 

encontrava oprimido espetacular e publicamente como um escravo.      

Quanto aos homicídios causados pelas guerras injustas, Agostinho acrescenta que 

“a ninguém é permitido matar, por sua própria autoridade, nem mesmo criminoso, 

pois nenhuma lei concede semelhante direito a quem quer que seja” (A Cidade de 

Deus, I, 17).                                                                         

Agostinho traz à tona um pouco de história e realidade vivida pelo Império Romano 

quando afirma que este, para alcançar a glória e a expansão territorial, além, é claro, 

de lutar pela vida e liberdade, necessitou fazer guerras.  

Não há dúvida que é escusa justa para os romanos por causa de tantas 
guerras empreendidas e guerreadas, dizer que se viram obrigados a resistir 
aos inimigos e a suas contínuas arremetidas, não por avidez de conseguir 
louvores humanos, mas por necessidade de defender a vida e a liberdade 
(A Cidade de Deus, III, 10).   

Agostinho pinta um quadro sobre os resultados das guerras de conquistas e, para 

isto, resgata a história das guerras púnicas7. Assim, ele expressa o horror proposto. 

Já durante as guerras púnicas, quando a vitória, incerta e flutuante, oscilava 
entre um e outro exército e os dois povos, cada qual mais poderoso, 
moviam entre si e contra si duras e custosas campanhas, quantos vizinhos 
menos poderosos foram esmagados! Quantas cidades populosas e ilustres 
não foram destruídas! Quantas, aflitas e menoscabadas! Quantas terras e 
regiões de todo orbe, arrasadas! Quantos vencidos aqui e quantos 
vencedores ali! Quantos homens pereceram, quer soldados em combate, 
quer de povos não dados às armas! Quantos navios avariados em batalhas 
navais e quantos afundados por diversas e várias tempestades! (A Cidade 
de Deus, III, 18). 

Agostinho prossegue pintando o seu quadro, agora aludindo às guerras internas, 

impropérios civis, tão danosas quanto às externas deflagradas contra outros povos. 

                                                           
7 Historicamente, as Guerras Púnicas ocupam um lugar de destaque entre os vários conflitos em que 
Roma se envolve no período republicano. A partir dessas guerras, os romanos vão, gradualmente, 
desenvolvendo as táticas de seu exército e definindo suas estratégias de ocupação nos territórios 
conquistados, expandindo assim os limites de suas conquistas. Para se ter uma ideia da dimensão e 
importância dessas guerras basta reportar-se à Primeira Guerra Púnica que ocorreu entre 264-241 
a.C. Durante essa guerra os romanos não haviam se retirado, ainda, da Península Itálica, e ao final 
da Terceira Guerra já tinham submetido ao seu poder o norte da África e a Península Ibérica e 
estavam se dirigindo para as terras mais distantes, como a Britannia (atual Inglaterra) e regiões mais 
orientais. O termo púnico deriva-se da expressão latina punicus, que significa “os habitantes de 
Cartago”. Os conflitos que ficaram conhecidos, posteriormente, como “Guerras Púnicas” ocorreram 
em três momentos diferentes entre os séculos III e II a.C.: Primeira Guerra Púnica (264-241 a. C.); 
Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.); e, Terceira Guerra Púnica (149-146 a.C.), nesta última, a 
cidade de Cartago foi totalmente destruída. GARRAFFONI, Renata Senna. Guerras Púnicas. In: 
MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2009, p. 56-57. 
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As guerras cívicas reluzem a falta de concórdia entre os semelhantes conforme o 

Bispo tratou anteriormente utilizando a figura da casa harmonizada para a cidade. 

As discórdias civis ou, para melhor dizer, incivis, não já sedições, mas 
verdadeiras guerras cívicas, em que se derrama tanto sangue, onde o amor 
a determinado partido se transformava em ódio assanhado contra o outro, 
não através de acaloradas disputas ou invectivas, mas sério, com espadas 
e armas. Quanto sangue romano derramaram as guerras sociais, as 
guerras civis, as guerras servis! Quanta desolação e orfandade semearam 
na Itália! (A Cidade de Deus, III, 23). 

Ao se tratar de guerras externas, isto é, nação contra nação, fica estabelecido que, 

na antiguidade, essas guerras ocorressem em sua maioria devido a vários aspectos, 

como político, econômico e religioso. Entretanto, as guerras civis vistas e retratadas 

por Agostinho não são um evento dessa natureza. Então, quando surgiram 

historicamente as guerras civis? Segundo Agostinho, as guerras civis surgiram por 

falta de concórdia e harmonia dentro das nações, sendo a sua data de nascimento 

imprecisa; todavia, sabe-se que elas existem antes mesmo do advento de Cristo. 

Agostinho detalha que elas sempre foram caracterizadas pela sua crueldade 

conforme atestaram os seus promotores. “As cruéis guerras civis, mais amargas, 

segundo a confissão de seus próprios autores, que quaisquer guerras inimigas, por 

causa das quais a república não se julgou apenas atormentada, mas também 

perdida em absoluto, nasceram muito antes da vinda de Cristo” (A Cidade de Deus, 

III, 29).  

Retomando o tema da guerra externa, isto é, contra outra nação, Agostinho condena 

a declaração de guerra que seja feita sem um motivo justo e adequado. Ele 

pronuncia as suas palavras reprovadoras certificando que “declarar, porém, guerra 

aos povos limítrofes, para lançar-se a novos combates, esmagar e reduzir povos de 

quem não se recebeu ofensa alguma, apenas por apetite de dominação, que é, 

senão desmesurada pirataria?” (A Cidade de Deus, IV, 6). 

Na ótica de Agostinho, as guerras podem ser justas quando objetivam repelir as 

iniquidades praticadas pelos povos pagãos. Esses povos infratores, sendo vencidos 

em guerras justas, contribuem para a expansão do reino vencedor. Mas, a quem 

pertence o poder de julgar e mensurar a extensão e a gravidade dessas 

iniquidades? A partir de qual paradigma essas iniquidades podem ser categorizadas 

como insanas e prejudiciais aos povos praticantes? Qual é a instituição ou nação 

que detém a autonomia para legislar e executar as leis internacionais (se é que elas 



49 
 

existem) a respeito da classificação dessas iniquidades e consequentemente, a sua 

aniquilação? Este questionamento parece não fazer parte da pauta de Agostinho e, 

por isto, aparentemente, encontra-se destituído de respostas. Assim,  

A iniquidade daquele contra quem se travaram guerras justas auxiliou o 
crescimento do reino.  Esse, na realidade, seria pequeno, se a justiça e a 
paz dos povos vizinhos os levassem, por causa de alguma ofensa, a 
declarar-lhes a guerra. Por isso, guerrear e dilatar o reino, senhoreando 
povos, aos maus parece ventura, e aos bons, necessidade (A Cidade de 
Deus, IV, 15).  

Na realidade, a referência feita por Agostinho aponta que a ofensa, uma dessas 

iniquidades, gera motivo suficiente para que haja uma incitação à guerra, e esta seja 

considerada legalmente justa. Para ilustrar melhor esse caráter, para Agostinho, a 

grandiosidade do Império Romano deveu-se às guerras justas empreendidas contra 

os seus adversários que foram considerados injustos e iníquos. “Se travando 

guerras justas, não ímpias, nem iníquas, os romanos conseguiram adquirir tão 

grande império” (A Cidade de Deus, IV, 15). Nesse sentido, na injustiça alheia, 

constitui-se o pretexto apropriado para que um reino tenha o seu direito garantido 

sobre outro reino que é injusto. “Vemos haver essa injustiça contribuído 

grandemente para o crescimento do império, quando, aos estrangeiros, inspirava 

injustas hostilidades, para dar a Roma pretexto de empreender contra eles guerra 

justa e proveitosa à expansão do império” (A Cidade de Deus, IV, 15). Daqui podem 

ser extraídos dois aspectos reflexivos para compreensão integral da “Guerra Justa”: 

a injustiça e a vitória. Agostinho explica que “graças a essas duas, isto é, a injustiça 

alheia e à vitória, porque a injustiça propõe as causas das guerras e a deusa vitória 

lhes põe termo feliz, o império cresceu” (A Cidade de Deus, IV, 15). Para identificar e 

ilustrar o doador desses reinos a Roma, Agostinho utiliza a figura mitológica de 

Júpiter, ou seja, “o reino é dom de Júpiter” (A Cidade de Deus, IV, 15). “Júpiter, 

como rei de todos, constituiu e expandiu o Império Romano” (A Cidade de Deus, IV, 

13). Ele representa o Deus supremo, criador de todas as coisas.   

Em seguida, fazendo uso da figura da cidade terrena e convicto de que a guerra é 

obra humana, Agostinho discorre sobre ela nos termos de soberba e morte pela 

parte vencedora.  

Seja qual for a parte da cidade que se levante em guerra contra a outra, 
pretende ser vencedora, embora cativa dos vícios. Se vence e se 
ensoberbece mais soberbamente, sua vitória é mortífera; se, todavia, 
pesando a condição e as consequências comuns, é maior sua aflição pelas 
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desgraças que podem sobrevir que seu orgulho pelas vantagens que traga, 
a vitória é apenas mortal. Não é acertado dizer não serem bens os bens 
desejados por essa cidade, posto ser ela mesma verdadeiro bem e o melhor 
do gênero. Por causa desses bens ínfimos, deseja certa paz terrena e anela 
alcançá-la pela guerra (A Cidade de Deus, XV, 4). 

Para o Bispo de Hipona, a guerra traz ao vencedor uma hegemonia constituída de 

aflição, desgraças e a posse dos bens dos derrotados. A cidade vencedora também 

deseja conquistar a paz, só que este estado encontra-se na mesma dimensão de 

outros bens e, segundo os gestores da guerra, ela é firmada pela via armada. Assim, 

se se concretiza a vitória, “não há quem resista, nasce a paz de que careciam os 

partidos, contrários entre si, que lutavam com infeliz miséria [...] Essa é a paz 

perseguida pelas penosas guerras...”  (A Cidade de Deus, XV, 4). A paz alcançada é 

uma pretensão gloriosa que se constitui um bem e “os bens são dons de Deus” (A 

Cidade de Deus, XV, 4). Ademais, mesmo com a posse da paz, a cidade vencedora 

continuará a submeter a vencida à sua política.  

Rende-se à vencedora a parte vencida, isto é, à dominação, preferindo à 
liberdade qualquer tipo de segurança e paz. Tanto assim, que grande 
admiração causou o povo que a servir preferiu perecer. Com efeito, em 
quase todas as nações a natureza grita com voz forte que a ser aniquilados 
nos últimos furores da guerra os vencidos preferem sofrer o jugo dos 
vencedores. E assim se entende que, não sem decreto da Providência, em 
cujas mãos estão o ser vencido ou vencedor na guerra, uns povos hajam 
sido senhores e outros, súditos (A Cidade de Deus, XVIII, 2). 

 A guerra, afirma Agostinho, é funesta e desastrosa. A sua configuração é a redução 

à oposição “e ao choque de duas coisas entre si. Que a guerra, pois, mais cruel e 

mais encarniçada a gente pode imaginar que aquela em que a vontade será tão 

contrária à paixão e a paixão à vontade, que a inimizade entre ambas jamais 

cessará pela vitória de uma ou de outra?” (A Cidade de Deus, XIX, 28). Tal 

posicionamento se dá em relação à decadência vivida pelo Império Romano. Essa 

decadência torna-se um de seus principais alvos de reflexão histórica, teológica, 

filosófica, política, econômica e religiosa. 

Outro fator discutido por Agostinho referente às guerras é a dificuldade de 

comunicação encontrada entre os povos. O desconhecimento da diversidade das 

línguas causa separação ou obstrui a relação pacífica e diplomática entre os 

homens, reinos, culturas, religiões e outros grupos sociais. A percepção de 

Agostinho sobre a gravidade da diversidade linguística o faz concluir que “os 

homens se tornem mudos como animais. Os homens não podem comunicar uns aos 

outros o que pensam, de nada serve para associá-los a mais pura semelhança de 



51 
 

natureza” (A Cidade de Deus, XIX, 7). Por esta razão, os impérios impõem o seu 

governo dominador sobre os povos inferiores conquistados. O resultado são as 

guerras violentas. 

Todavia, dir-se-á, aconteceu que cidade feita para imperar não apenas 
impôs o jugo, mas também o domínio social e pacífico de sua língua às 
nações dominadas e tal conquista preveniu a carência de intérpretes. É 
verdade, mas à custa de quantas e que enormes guerras, de quanta 
devastação e de quanto derramamento de sangue se conseguiu! Passaram 
esses males e, contudo, a miséria deles não se acabou. Embora certo que 
não lhe faltaram, nem faltam, nações estrangeiras inimigas contra as quais 
sempre travaram e ainda hoje se travam guerras, a própria grandeza do 
império deu origem a guerras de pior tipo, às guerras sociais e às civis. Por 
causa delas o gênero humano padece tremendos choques, tanto quando se 
guerreia para conseguir a paz como quando se teme novo recrudescimento 
(A Cidade de Deus, XIX, 7). 

Na sequência de sua elucidação, o Bispo de Hipona afirma que existem as guerras 

justas convocadas pelos sábios. O que significa esta afirmação? Por que o homem 

sábio, na ótica de Agostinho possui autonomia para declarar guerras justas aos 

inimigos do império? “A injustiça do inimigo é a causa de o sábio declarar guerras 

justas. Semelhante injustiça, embora não acompanhada de guerra, simplesmente 

por ser tara humana, deve deplorá-la o homem” (A Cidade de Deus, XIX, 7). Parece 

que o homem sábio de que fala Agostinho é o governante, pois, segundo os 

filósofos, somente o príncipe tem poder de declarar a guerra a outros povos.  

Agostinho sustenta que uma guerra pode ser justa se e somente se cumprir os 

seguintes critérios:  

a) ter esgotado os recursos diferentes à violência; b) ser declarada por uma 
autoridade legítima; c) respeitar as pessoas não combatentes; d) conter um 
objeto de razoável êxito; e, e) sua intenção deve ser conseguir a paz, o que 
implica que o bem que se espera conseguir deve ser maior que o dano que 
se causará. A guerra nunca será um dever para um cristão, porém se estas 
condições se cumprem, é permitido (RODRÍGUEZ, 2009, p. 223). 

Rodríguez ressalta que os critérios favoráveis à guerra sustentados por Agostinho a 

princípio se baseiam nos textos bíblicos muito específicos, especialmente naqueles 

que tratam da conquista da Terra da Promissão. No entanto, esses critérios são 

claramente existentes na lei natural, mas a lei natural, como se sabe, não tem 

suporte bíblico. Então, qual é a fonte literária que fornece a Agostinho essa teoria? 

De acordo com Rodríguez, o Bispo de Hipona vale-se de literaturas apócrifas de 

autores não cristãos como Cicero e Marco Aurélio (RODRÍGUEZ, 2009, 224).  
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A concepção de Agostinho sobre a “Guerra Justa”  gerou outro aspecto bastante 

discutido na história das conquistas militares: a escravidão. O que pensa Agostinho 

sobre este tema? É lícito, teologicamente, uma nação cristã, após conquistar o seu 

inimigo, subjugá-lo por meio do trabalho escravo?  

 

1.3.3 O Pensamento Teológico de Agostinho sobre a prática da Escravidão 

 

Acredita-se que não é possível estabelecer escravidão sem que antes ocorram 

ações militares e, consequentemente, o uso das armas. Historicamente, os grandes 

impérios sobreviveram por muitos anos e ainda vivem porque imprimiram a sua 

marca no tempo e espaço da humanidade subjugando os povos por meio da guerra. 

Na antiguidade, “a escravidão se constituía uma instituição importante na 

organização das atividades cotidianas nas cidades e nos campos” (GARRAFFONI, 

2009, p. 55). O mesmo sistema exerceu a sua função também durante a Idade 

Média. Para Agostinho, a humanidade classifica os seres viventes de maneira 

hierarquizada, isto é, “os seres inferiores sucumbem ante os superiores e os 

vencidos se transformam em qualidades dos vencedores” (A Cidade de Deus, XII, 

4). 

Gutiérrez, em seu livro, Aristóteles em Valladolid, ao tecer o comentário sobre a 

escravidão na Idade Média, destaca que  

Agostinho pensava que a escravidão era uma excelente oportunidade para 
a prática de virtudes como o perdão, a humildade, a modéstia, a obediência 
e a paciência. Ou seja, ele não só não condenou a escravidão, mas também 
pensou que esta não era um impedimento para a virtude (GUTIÉRREZ, 
2007, p. 39). 

É a partir do contexto de conquistas imperiais romanas que Agostinho abre e firma a 

sua teologia que discute o direito de escravizar. Na De Civitate Dei, Agostinho 

cuidadosamente realiza uma amostragem do tema conforme regem os princípios 

originados na escravidão natural, doutrina que, segundo Gutiérrez, “era conhecida 

praticamente em toda a Idade Média” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 39). Isto se torna 

possível, baseando-se, teologicamente, no direito concedido por Deus ao homem 

em dominar e governar sobre os animais irracionais. Segundo o Bispo de Hipona  
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trata-se de prescrição da ordem natural. Assim Deus criou o homem. 
Domine, diz, os peixes do mar, as aves do céu e todo réptil que se move 
sobre a terra. Quis que o homem racional, feito à sua imagem, dominasse 
unicamente os irracionais, não o homem ao homem, mas o homem ao 
irracional (A Cidade de Deus, XIX, 15).   

Nessa colocação, Agostinho enfatiza que o domínio concedido por Deus ao homem, 

dentro de sua criação, não se refere ao ser humano dominar o seu semelhante 

como escravo, mas somente aos animais destituídos de intelecto. Para evitar 

qualquer tipo de dúvida, o Bispo de Hipona conceitua o termo servo esperando 

deixar mais abrangente o que pretende ensinar a despeito da importância da 

escravidão na história das civilizações e para a sociedade de seu tempo, 

assegurando com argumentos comprobatórios que esse sistema está vinculado 

diretamente ao pecado e não à ordem natural.   

A palavra servo, na etimologia latina, designa os prisioneiros cuja vida os 
vencedores conservavam, embora pudessem matá-los por direito de guerra. 
Tornavam-se servos; palavra derivada de servir. Isso também é 
merecimento do pecado. Pois, embora se trave guerra justa, a parte 
contrária guerreia pelo pecado. E toda vitória, mesmo a conseguida pelos 
maus, humilha os vencidos por juízo divino, corrigindo os pecados ou 
castigando-os. A causa primeira da servidão é, pois, o pecado, que submete 
um homem a outro pelo vínculo da posição social (A Cidade de Deus, XIX, 

15). 

 O texto bíblico é primordial para Agostinho na fundamentação dessa concepção. A 

sua convicção relativa à escravidão é consequência da ação de Deus, que, sem 

cometer injustiça, condena e penaliza com merecimentos os infratores. Com suas 

palavras certeiras, Agostinho assevera: “Ora, só um louco duvidaria da onipotência e 

da justiça de Deus, logo, a penalidade é justa, e está destinada a punir algum 

pecado” (A Cidade de Deus, III, 18). A utilização das Escrituras Sagradas para a 

justificação de sua posição prossegue nos seguintes termos: 

O Senhor Supremo diz: todo aquele que comete pecado é escravo do 
pecado. Por isso, muitos homens piedosos servem patrões iníquos, mas 
não livres, porque quem é vencido por outro fica escravo de quem o venceu. 
Na verdade, [...] vemos quão tiranicamente exerce seu domínio sobre o 
coração dos mortais a paixão de dominar [...] Contudo, por natureza, tal 
como Deus no princípio criou o homem, ninguém é escravo do homem e 
nem do pecado (A Cidade de Deus, XIX, 15).  

Portanto, “se o homem tivesse sido criado de tal modo que pecasse inevitavelmente, 

seu dever seria pecar. E, ao pecar, portanto, faria o que devia, e não faria senão 

seguir a lei da natureza” (A Cidade de Deus, III, 16). Por outro lado, Agostinho 

concorda com o que é estabelecido e regularizado pela lei no que se refere a essa 

doutrina humana. Então, qual é a jurisdição permitida à lei em tratar a escravidão na 
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sociedade terrena?  Pelo visto, Agostinho é favorável a uma lei penal que existe 

para administrar esse sistema social antigo. Ele diz: “Mas a escravidão penal está 

regida e ordenada pela lei, que manda conservar a ordem natural e proíbe perturbá-

la. Se nada se fizesse contra essa lei, não havia nada a castigar com essa 

escravidão” (A Cidade de Deus, XIX, 15). “Ora, toda penalidade se for justa é a 

punição do pecado e denomina-se castigo, pois se o homem fosse bom, agiria de 

outra forma” (A Cidade de Deus, III, 18). “O pecado, diz Agostinho, leva a um estado 

acidental de desordem vergonhosa, ao qual se segue o estado penal, precisamente 

para colocá-lo no lugar que lhe corresponde, para não haver uma desordem dentro 

da ordem universal” (A Cidade de Deus, III, 9). Para Agostinho, o pecado valida o 

desequilíbrio na humanidade e esse desequilíbrio só será controlado quando se 

força o castigo contra o seu vilão porque se configura um elemento injusto em sua 

execução. O Bispo acrescenta que “o pecado não consiste em suportar alguma 

coisa injustamente, mas sim em praticar algo injustamente” (A Cidade de Deus, III, 

16).  

Depois de expor este quadro pontuando teologicamente o que de fato pensava 

sobre a escravidão como decorrência do pecado, Agostinho admite que o caráter da 

escravidão como resultado do pecado é inapropriado dentro do universo humano.     

Agostinho era consciente da realidade desse sistema e tem consciência de sua 

ambiguidade e complexidade. 

Pois quaisquer males que os senhores infligem aos justos não constituem 
pena da culpa, mas prova da virtude. Por conseguinte, o bom, embora 
escravo, é livre; o mau, apesar de rei, é escravo e não de um homem 
apenas, porém, o que se torna mais grave, de tantos senhores quantos os 
vícios que tem. A Sagrada Escritura, falando de tais vícios, diz: o vencido 
reduz-se a escravo do vencedor (A Cidade de Deus, IV, 3). 

 Pelo que se percebe na análise da obra de Agostinho até aqui, seus argumentos 

tem como referência concreta a escravidão, particularmente, no Império Romano.  

Neste contexto, qual é a justiça que existe em escravizar os homens que foram 

aprisionados nas guerras? Utilizando as definições de alguns personagens 

históricos, como Cipião que se apropriou dos livros Sobre a República, cuja autoria é 

reportada a Cícero. Para Cipião,  

nunca existiu a república romana [...] a república [...] é a coisa do povo. Se é 
verdadeira semelhante definição, a república romana nunca existiu, por 
jamais haver sido coisa do povo [...] Define povo, dizendo-o sociedade 
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fundada sobre direitos reconhecidos e sobre a comunidade de interesses [...] 
A república não pode ser governada sem justiça. Em consequência, onde não 
há verdadeira justiça não pode existir verdadeiro direito. Como o que se faz 
com direito se faz justamente, é impossível que se faça com direito o que se 
faz injustamente. Com efeito, não devem chamar-se direito as iníquas 
instituições dos homens, pois eles mesmos dizem que o direito mana da fonte 
da justiça e é falsa a opinião de quem quer que erradamente sustente ser 
direito o que é útil ao mais forte. Portanto, onde não existe verdadeira justiça 
não pode existir comunidade de homens fundada sobre direitos reconhecidos 
e, portanto, tampouco povo.  E, se não pode existir o povo, tampouco a coisa 
do povo, mas a de conjunto de seres que não merece o nome de povo. Se, 
por conseguinte, a república é a coisa do povo e não existe povo que não 
esteja fundado sobre direitos reconhecidos e não há direito onde não há 
justiça, segue-se que onde não há justiça não há república. Pois bem, a 
justiça é a virtude que dá a cada qual o seu (A Cidade de Deus, XIX, 21). 

Agostinho menciona as discórdias estabelecidas entre os defensores da injustiça e 

da justiça. Os primeiros defendiam que a república era incapaz de se manter e 

expandir os seus domínios a não ser por meio da injustiça. O argumento para 

sustentar esta postura era que os homens não podiam se sujeitar aos dominadores.  

Uma possível inversão é notada aqui: a injustiça é pregada como justiça. “A cidade 

dominadora, capital de grande república, não pode dominar suas províncias, se não 

acolhe tal injustiça” (A Cidade de Deus, XIX, 21). Por sua vez,  

os partidários da justiça responderam ser justo, porque a servidão é 
vantajosa para esses homens, quando o direito afasta o abuso, quer dizer, 
priva os maus da licença de fazer mal. E tê-los-ão melhor, domados, 
porque, indomados, se portariam pior. Em apoio dessa prova aduziu-se 
exemplo oferecido pela própria natureza: “Deus manda o homem, a alma 
manda o corpo, a razão manda a libido e as demais paixões da alma” (A 
Cidade de Deus, XIX, 21). 

Portanto, esta exposição revela um aspecto provocativo afirmando que, quando o 

homem não serve a Deus, não será possível haver justiça nele.  

Agostinho conclui o seu pensamento sobre a república, o povo, a justiça e o direito 

dizendo que  

Em conclusão, onde não existe semelhante justiça não existe tampouco 
congregação de homens, fundada sobre direitos reconhecidos e 
comunidade de interesses. E, se isso não existe, não existe o povo, se 
verdadeira a definição dada de povo. Por conseguinte, não existe tampouco 
república, porque onde não há povo não há coisa do povo (A Cidade de 
Deus, XIX, 23). 

A forma de pensar revelada por Agostinho seguiu o seu caminho e passou a fazer 

parte de grandes pensadores da Igreja. Mas foi no século XIII que Tomás de Aquino 

fez uso dos escritos de Agostinho com mais intensidade e, em consonância com os 



56 
 

escritos de Aristóteles, construiu o conceito personalizado de “Guerra Justa”, o qual 

se consolidou como um aspecto central da ideologia da cristandade.  

 

1.4 SANTO TOMÁS DE AQUINO  

 

O frei dominicano Tomás de Aquino constitui-se para a história um dedicado 

estudioso do filósofo Aristóteles, isto porque encontrou em seus escritos uma aura 

de riqueza intelectual e exotismo que poderiam ser inseridos na cristandade de 

maneira consistente. Contudo, não foi só a filosofia aristotélica que influenciou a 

forma de pensar de Tomás de Aquino. Em sua trajetória, sempre se ateve com 

seriedade à tradição dos padres da Igreja, especialmente, os escritos de Santo 

Agostinho e do grande conhecimento bíblico-teológico que lhe proporcionou a 

história do cristianismo. Desta postura fundamentada teoricamente, surgiu de sua 

pena a grande obra que se transformou no principal referencial doutrinário da Igreja 

– A Suma Teológica. Dessa obra, será extraído o conceito de “Guerra Justa”, bem 

como os fundamentos e justificativas analisados por Tomás de Aquino na tradição 

medieval, considerando ainda que o conceito de “Guerra Justa” pensado nos moldes 

de Tomás de Aquino foi alvo de muitos debates e controvérsias no transcorrer da 

Idade Média e das eras subsequentes. 

 

1.4.1 Vida e Obra 

 

Na história da Igreja Cristã existem muitos personagens emblemáticos, que, com 

coragem contribuíram para o desenvolvimento do cristianismo e, consequentemente, 

da Igreja com suas ideias, reflexões teológicas, filosóficas, políticas, sociais e 

econômicas e ações práticas, tudo isto, fruto de uma vida resignada, dedicação e 

crença na criação e, sobretudo, em Deus. Por essas razões, em momento algum se 

deve ignorar a sua relevância para a sobrevivência e superação do cristianismo, 

especialmente em tempos de crises internas e externas, como registram os anais 

históricos. Um desses protagonistas é Santo Tomás de Aquino. 
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Expoente de alto nível entre os escolásticos, verdadeiro gênio, Tomás de 
Aquino é identificado na história, na teologia e na filosofia como um dos 
maiores pensadores de todos os tempos. Elaborou um sistema de 
conhecimento admirável pela transparência lógica e pela conexão entre as 
partes, de índole mais aristotélica do que platônico-agostiniana (REALE, 
1990, p. 552).  

Tomás de Aquino nasceu em 1225, no castelo da família localizado em Roccasecca, 

no sul do Lácio.  Seu pai, Landolfo, era italiano e conde de Aquino; sua mãe, 

Teodora, era normanda. Assim que alcançou a idade apropriada para os primeiros 

passos na educação, Tomás foi enviado à abadia de Montecassino com a 

esperança de projetar brilhantemente o sobrenome da família.  “Mas devido às 

contínuas guerras entre o Papa e o Imperador, a abadia foi logo reduzida a um 

estado de abandono desolador e de triste decadência” (REALE, 1990, p. 553). Por 

esse motivo, Tomás foi obrigado a se mudar para a Universidade em Nápoles, 

recentemente fundada por Frederico II, fato que ocorreu em 1239. Foi durante a sua 

estada nessa universidade que Tomás estudou Artes e em 1244 fez os primeiros 

contatos com os dominicanos, muitos dos quais se dedicavam ao estudo e ensino 

universitários. Essa atitude, inicialmente, não foi benéfica para o jovem Tomás, que 

foi obrigado a enfrentar a resistência de seus irmãos, que decidiram enviá-lo para a 

prisão. Não foi mesmo uma prisão nos moldes da lei, mas um sequestro nos limites 

familiares, que teve duração de um ano, em Roccasecca. Findo o sequestro, em 

1245, Tomás assume de vez o seu vínculo com a ordem dominicana. O jovem 

Tomás decidiu ingressar nessa ordem porque se sentiu atraído pela nova forma de 

vida religiosa, aberta para as novas instâncias sociais, envolvida no debate cultural e 

livre de interesses mundanos. “Sua decisão foi firme e, apesar da oposição da 

família, expressa por várias formas, tornou-se irrevogável” (REALE, 1990, p. 553). 

Para isto, foi necessário se afastar da Itália e se dirigir à França onde ingressou no 

convento dominicano situado em Paris. Nesse convento, sob a orientação de Alberto 

Magno, se viu influenciado pela filosofia de Aristóteles (MONDIN, 1986, p. 170). 

Tomás tornou- se o discípulo preferido de Alberto Magno seguindo-o de perto em 

suas aulas em Paris, de 1245 a 1248, e em Colônia, de 1248 a 1252 (DE LIBERA, 

1998, p. 404). 

Em 1252, por uma ocasião específica, Tomás demonstrou talento especulativo 

quando foi convidado pelo seu mestre a expor o seu ponto de vista sobre uma 

quaestio que estava sendo debatida. Tomás era conhecido entre os seus colegas 



58 
 

como “boi mudo” pelo comportamento discreto e reservado. De forma consistente, 

Tomás “expôs o problema com tanta profundidade e limpidez que levou Alberto 

Magno a exclamar: ‘Este moço, que nós chamamos de ‘boi mudo’, mugirá tão forte 

que se fará ouvir no mundo inteiro!’ ” (REALE, 1990, p. 553).  

No mesmo ano, ao ser indicado por seu mestre a ocupar o cargo de bacharel ou 

professor assistente na Universidade de Paris, Tomás não hesitou. Assumiu a 

função e a carreira de docente, onde ensinou de 1252 a 1254 como “baccalaureus 

biblicus e, de 1254 a 1256, como baccalaureus setentiarius” (REALE, 1990, p. 553). 

Porém a carreira docente de Tomás se desenvolveu de maneira alternada na Itália 

(1259-1268 e 1272-1274) e na França (1268-1272) (DE LIBERA, 1998, p. 404). 

Durante a sua vida Tomás enfrentou diversas vezes outros intelectuais que 

divergiam dele. Segundo De Libera, “entre os próprios dominicanos, o pensamento 

de Tomás teve numerosos adversários” (DE LIBERA, 1998, p. 405). 

Superados os obstáculos interpostos pelos “mestres seculares”, ele foi agraciado 

com o título de magister em teologia, juntamente com São Boaventura, obtendo uma 

cátedra em Paris, onde ensinou durante os anos de 1256 a 1259 (REALE, 1990: 

553). Após esse ato, Tomás “assumiu o cargo de teólogo papal na corte pontifícia” 

(MONDIN, 1986, p. 170). 

Devido às discordâncias e oposições que confrontavam a filosofia de Aristóteles na 

França, Tomás foi “chamado pela segunda vez a Paris para combater os 

antiaristotélicos e os averroístas” (REALE, 1990, p. 553); nesse tempo, Tomás já 

não se encontrava em estado pleno de sua saúde física. 

Em janeiro de 1274, atendendo ao convite do pontífice Gregório X, Tomás de Aquino 

colocou-se a caminho com destino à cidade de Lião com vistas a participar do 

concílio que ali se realizava. “Chegando a Fossanova, adoeceu na casa de sua 

sobrinha Francisca de Aquino. Pediu para ser levado para o claustro cisterciense, 

onde faleceu em 7 de março de 1274” (MONDIN, 1986, p. 170). 

De Libera destaca que, como adepto da abertura à filosofia, “Tomás é também o 

principal responsável pela abertura à teologia grega. Para elaborar a Catena áurea, 

compêndio de textos patrísticos destinados a alimentar sua obra teórica, faz traduzir 
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do grego um número sem precedente de textos dos padres gregos” (DE LIBERA, 

1998, p. 405). 

Vale ressaltar ainda que Tomás “passou seus últimos anos no convento de Nápoles, 

compondo a Suma Teológica, comentando Aristóteles e pregando ao povo” 

(MONDIN, 1986, p. 170). “Tomás de Aquino foi proclamado doutor da Igreja em 

1567, embora canonizado em 1323 (pelo papa João XXII)” (DE LIBERA, 1988, p. 

404). 

Embora “a partir de 1277 muitas de suas teses tenham sido censuradas tanto em 

Paris como em Oxford” (DE LIBERA, 1998, p. 404), o legado literário deixado por 

Tomás de Aquino à humanidade é, sem dúvida, de valor inestimável. O cristianismo 

católico se gaba por esse bem. E não é para menos.  

Conforme Mondin, os principais escritos de Tomás de Aquino podem ser 

relacionados a partir da seguinte organização: i) As obras sistemáticas: Sobre os 

Quatros Livros das Sentenças (1254-1256); Suma contra os gentios (1258-1264); 

Suma Teológica (1267-1273); ii) As questões disputadas: Sobre a verdade (1256-

1259); Sobre a Potência (1256-1262); Sobre o Mal (1263-1268); Sobre a Alma 

(1269-1270); Sobre as Virtudes (1269-1270); iii) Os comentários filosóficos: referem-

se às obras de Aristóteles, Boécio e do Pseudo-Dionísio. De Aristóteles, Tomás 

comentou as obras mais importantes. São elas: A Física (1265-1270); A Metafísica 

(1265-1270); A Política (1268), Analíticos Posteriores (1268), Da Alma (1270); 

Perihermencias (sobre a Interpretação) (1269-1272); e, iv) Os ensaios filosóficos: 

Sobre o ser e a essência (refere-se a um tratado de metafísica) e Sobre o governo 

dos príncipes (refere-se à política) (MONDIN, 1986, p. 171).  

No próximo item, será apresentado o pensamento de Tomás de Aquino referente ao 

conceito de “Guerra Justa” e em que situação ela pode ser levada a efeito. 

 

1.4.2 A Teologia da “Guerra Justa” na Ótica Tomista 

 

A “Guerra Justa”, um dos temas importantes na Suma Teológica, é tratado por 

Tomás de Aquino como parte da caridade. De maneira geral, o doutor Angélico, 
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como é conhecido na história da cristandade, enfatiza que a guerra gera uma forma 

de obstrução ou ruptura à prática da caridade, isto é, da virtude, um dos pilares da 

paz e amizade presentes entre os cristãos e entre os cristãos e Deus. Então, 

pensando de outra forma, quando uma guerra é justa, ela poderá possibilitar o 

exercício da caridade.  

Tomás também argumenta que a guerra pode ser enquadrada como um pecado, 

pois tudo o que é contrário a um preceito divino é pecado. “Ora, guerrear é contrário 

a um preceito divino, pois, no Evangelho de Mateus, está escrito: ’Eu vos digo: não 

resistais ao mal’, e na Carta aos Romanos: ‘Não vos defendais, meus amados; mas 

dai lugar à ira’. Logo é sempre um pecado fazer a guerra” (Suma Teológica. IIª IIª, v. 

V, Q. 40, a. 1, obj. 2, 2004). Esta proposição não é suficientemente capaz de 

provocá-lo a condenar a guerra, isto é, Tomás não ignora o fato de a guerra ser 

compatível com a vocação cristã desde que seja uma ação praticada em 

consonância com os meios legítimos e justos. Segundo ele, não se aplica uma pena 

a não ser para um pecado. “Ora, no Evangelho de Mateus, o Senhor notifica com 

uma pena aos que fizerem a guerra: ‘Todos os que tomam a espada, pela espada 

perecerão’. Logo, a guerra é sempre ilícita” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1, 

obj. 1, 2004). 

Para fundamentar a licitude da guerra, Tomás anota três critérios ou condições 

legítimas:  

1ª) A autoridade do príncipe, sob cuja ordem deve-se fazer a guerra. Não 
compete a uma pessoa privada declarar uma guerra [...] já que o cuidado 
dos negócios públicos foi confiado aos príncipes, a eles compete velar pelo 
bem público da cidade, do reino ou da província submetidos à sua 
autoridade. Assim como o defendem licitamente pela espada contra os 
perturbadores internos quando punem os malfeitores, segundo esta palavra 
do apóstolo: “Não é em vão que carrega a espada; é ministro de Deus para 
fazer justiça e castigar aquele que faz o mal”; assim também lhes compete 
defender o bem público pela espada da guerra contra os inimigos do 
exterior. É por isso que se diz aos príncipes no Salmo: “Sustentai o pobre e 
livrai os infelizes da mão dos pecadores”.  2ª) Uma causa justa: requer-se 
que o inimigo seja atacado em razão de alguma culpa. 3ª) Uma reta 
intenção naqueles que fazem a guerra: que se pretenda promover o bem ou 
evitar o mal. Com efeito, mesmo se for legítima a autoridade daquele que 
declara a guerra e justa a sua causa, pode acontecer, contudo, que a guerra 
se torne ilícita por causa de uma intenção má (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, 

Q. 40, a. 1, 2004)8. 

                                                           
8 Na apresentação dos argumentos referentes à licitude da guerra, Tomás de Aquino constantemente 
utiliza as aferições de Santo Agostinho como segue: Na primeira: “A ordem natural, aplicada à paz 
dos mortais, pede que a autoridade e o conselho para deflagrar a guerra caibam aos príncipes”; na 
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Esses critérios de “Guerra Justa”  podem ser aplicados também aos povos cristãos 

ou eles são elaborados e executados somente contra os pagãos? A resposta pode 

ser sugerida sob a impressão de três aspectos:  

1) os critérios de guerra justa não podem ser aplicados de uma maneira 
recíproca para conflitos entre fiéis e infiéis; 2) parece bastante difícil que um 
povo infiel pode justificar uma guerra agressiva justa, quer dizer, não 
meramente defensiva, frente a um povo fiel; e, 3) a implantação da guerra 
justa parece necessariamente permeada por considerações religiosas 
(CASTAÑEDA, 2003, p. 27). 

A essa altura, Tomás de Aquino destaca as palavras de Agostinho quando afirma 

que é preciso “estar sempre preparado, isto é, deve-se estar sempre preparado para 

não resistir ou não se defender, mesmo sendo preciso. Por vezes, porém, é preciso 

agir de outra forma para o bem comum, e mesmo para o bem daqueles que estão 

sendo combatidos” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1, 2004). Basicamente, 

Agostinho é quem fundamenta este princípio ao afirmar que  

É preciso agir fortemente, mesmo com aqueles que resistem, a fim de 
dobrá-los por uma certa dureza benevolente. Aquele que é privado do poder 
de fazer o mal sofre uma proveitosa derrota. De fato, nada é mais infeliz do 
que o derrota. De fato, nada é mais infeliz do que o feliz sucesso dos 
pecadores, pois a impunidade é alimentada, e sua má vontade, como um 
inimigo interior, é fortificada (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1, 2004). 

Tomás não desaprova os exercícios de guerra que, para ele, são universais, mas, 

quando esses exercícios de guerra são promovidos de maneira desordenada, 

causam grande dano para os seres humanos. “Proibidos são os exercícios bélicos 

desordenados e perigosos que ocasionam matanças e depredações. Os antigos 

praticavam exercícios ordenados à guerra que não tinham nenhum desses perigos. 

Por isso eram chamados de ‘exercícios de armas’ ou ‘guerras não sangrentas’” 

(Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1, rep. 4º, 2004). Ele conclui atestando a 

licitude e a justiça da guerra “na medida em que protegem os pobres e todo o 

Estado contra as injustiças dos inimigos” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 2, 

obj. 1, 2004). Nesta circunstância, apologeticamente, Tomás defende o direito de 

participação dos cristãos nas batalhas bélicas, inclusive de prelados e clérigos e, 

                                                                                                                                                                                     
segunda: “Costumamos definir como guerras justas aquelas que punem as injustiças, por exemplo, 
castigar um povo ou uma cidade que foi negligente na punição de um mal cometido pelos seus, ou 
restituir o que foi tirado por violência”; e, na terceira: “O desejo de prejudicar, a crueldade na 
vingança, a violência e a inflexibilidade do espírito, a selvageria no combate, a paixão de dominar 
outras coisas semelhantes, são estas as coisas que nas guerras são julgadas culpáveis pelo direito”. 
AQUINO, Santo Tomás de.  Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1. São Paulo: Loyola, 2004.  
 



62 
 

ancorando-se numa passagem do Decreto, expressa que o que em si é honesto e 

meritório não é proibido aos prelados e clérigos. Ora, fazer a guerra é, por vezes, 

honesto e meritório. “‘Se alguém morre pela verdade da fé, a salvação da pátria e a 

defesa dos cristãos, receberá de Deus a recompensa celeste’. Logo, é permitido aos 

Bispos e aos clérigos fazerem a guerra’” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 2, 

ad. 4, 2004). Entretanto, Tomás adverte que as guerras são conflitantes com as 

funções exercidas pelos clérigos e, para fundamentar isto, ele cita duas razões:  

Primeiro, por uma razão de ordem natural. Os exercícios bélicos comportam 
as maiores preocupações; por isso impedem fortemente o espírito da 
contemplação das coisas divinas, do louvor de Deus e da oração pelo povo, 
coisas estas que pertencem às funções dos clérigos [...] Segundo, por uma 
razão especial. As ordens dos clérigos são todas ordenadas ao serviço do 
altar, sob o sinal sacramental [...] Não convém, pois, aos clérigos matar ou 
derramar sangue [...] É por isso que o direito pune como irregulares aqueles 
que derramam sangue, mesmo sem pecado de sua parte [...] Por isso, não 
é permitido de forma alguma aos clérigos fazerem a guerra, o que leva ao 
derramamento de sangue (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 2, rep. 

2004). 

A participação dos clérigos nas guerras ocorrerá quando houver autorização de seus 

superiores, não para manejar as armas como os soldados, mas como suporte 

espiritual àqueles que combatem os inimigos segundo o direito. Tomás denomina 

abuso quando acontece o contrário. A competência dos clérigos em tempos de 

guerra é definida por Tomás como o dever que têm em preparar e encorajar os 

outros a fazerem guerras justas (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 2, rep. 3º, 

2004). 

Tratando-se dos caminhos que levam às guerras, Tomás rejeita a possibilidade de 

os combatentes usarem estratagemas para derrotar os inimigos. O teor dos 

estratagemas pressupõe artimanha. Para ele, em nenhum tipo de guerra, 

especialmente na “Guerra Justa”, deve-se utilizar esse ardil. “Os estratagemas e as 

fraudes parecem opor-se à fidelidade, como as mentiras. Os estratagemas 

destinam-se a enganar o inimigo [...] Há direitos de guerra e convenções que devem 

ser observados, mesmo entre os inimigos” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 3, 

ad. 2, 3, rep. 2004). Contudo, é direito dos combatentes ocultar os planos de guerra. 

Baseando-se no Evangelho de Mateus, Tomás reproduz as palavras de Cristo onde 

diz “Não deis aos cães as coisas santas”. E prossegue: “Com mais razão ainda 

devemos ocultar o que preparamos para combater os inimigos. Por isso, entre 

outras instruções militares, esta se coloca em primeiro lugar: ocultar os planos para 
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que não cheguem até os inimigos” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 3, rep. 2ª, 

2004).   

Inserida nessa advertência, encontra-se uma importante alusão de Tomás à 

deflagração da guerra em tempos festivos.   

Com efeito, as guerras têm como fim dar-se as coisas divinas. Desse modo 
são entendidas na observância do sábado, prescrita no livro do Êxodo (de 
fato, “sábado” significa “repouso”). Ora, as guerras supõem uma grande 
agitação. Logo, de maneira alguma se deve combater nos dias de festa. 
Mas em sentido contrário, a observância das festas não impede que se faça 
o que ordena à salvação, mesmo corporal, do homem [...] Por isso, para 
defesa do bem público dos fiéis, é permitido fazer guerras justas nos dias de 
festa, desde que a necessidade o peça. Com efeito, seria tentar a Deus 
querer abster-se de fazer a guerra diante de tamanha necessidade (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 4, rep. 2004).   

Esse artigo revela uma posição delicada por parte de Tomás, mesmo 

fundamentando-a nas Sagradas Escrituras. Ela pode legitimar as ações de guerra 

da nação invasora e, obviamente, terá como justificativa a necessidade, constituindo 

elementos que ancoram as intenções não devidamente plausíveis concernentes à 

guerra.  

Para muitos filósofos e teólogos medievais e modernos, uma guerra constitui-se um 

homicídio e este implica em assassinato. Tomás concebia o homicídio como um 

vício que, ao ser praticado, era qualificado como uma veemente oposição à justiça 

comutativa. Portanto, do ponto de vista bíblico (e teológico), o homicídio é 

classificado como um pecado, pois a sua proibição se encontra no Decálogo com as 

seguintes palavras: “Não matarás”9. Segundo ele,  

existem em primeiro lugar, os pecados cometidos nas comutações 
involuntárias. E em segundo lugar, os pecados cometidos nas comutações 
voluntárias. Os primeiros se cometem, quando se causa dano ao próximo 
contra a sua vontade, por ação e por palavra. Por ação, se o próximo é 
atingido: quer em sua pessoa ou em pessoa chegada a ele; quer em seus 
bens (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, int. a. 1, 2005).   

Tomás articula sua teologia referente ao tema do homicídio atuando como um fiel 

defensor da vida e para isso utiliza a tradição histórica, a moral e o direito. No artigo 

primeiro da presente questão, Tomás diz que “o homicídio é pecado porque priva o 

homem da vida. Ora, a vida é comum aos homens, aos animais e às plantas” (Suma 

                                                           
9 BÍBLIA. A.T. Êxodo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 
cap. 20, vers. 13. 
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Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 1, 2005). No entanto resta uma questão: sem a 

morte das plantas e dos animais, como se daria a sobrevivência e a extensão da 

vida humana? O próprio Tomás explica que nesse universo  

os seres que só têm a vida, os vegetais, são, no conjunto, destinados a 
servir aos animais todos, e os animais, ao homem [...] Entre outros usos, o 
mais necessário parece ser que as plantas sirvam de alimento aos animais, 
e os animais, aos homens. O que não se pode conseguir sem matá-los. 
Logo, é lícito matar as plantas para uso dos animais, e estes para a 
utilidade do homem, em virtude da ordem divina. Pois se lê no livro do 
Gênesis10: “Eis que vos dou todas as ervas e todas as árvores para vos 
servirem de sustento para vós e os animais da terra”. E, ainda: “Tudo o que 
se move e vive vos servirá de alimento” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, 

a. 1, rep, 2005). 

Muitos filósofos e teólogos, pelo que se pode constatar na história, transportaram 

essa teoria exclusivamente para tratar da condição humana. Essa condição implica 

em definir quem é justo e pecador.  Referindo-se a quem não é identificado como 

justo e, portanto, pecador, suspeita-se que, mesmo como tal, o ser humano está 

resguardado do homicídio pela divina providência. Tomás diz que, quanto a isto, “a 

justiça humana se conforma com a justiça divina. Ora, esta poupa os pecadores [...] 

Logo, parece absolutamente injusto matar os pecadores” (Suma Teológica. IIª IIª, v. 

VI, Q. 64, a. 2, 2005). Porém, Tomás acena para outra possibilidade que não fere as 

leis. Para ele, quando um indivíduo perigoso ameaça a segurança da sociedade 

colocando-a em risco com as suas ações violentas, comportando-se como um 

membro gangrenado que precisa ser amputado para não afetar a saúde total desse 

corpo, o mesmo procedimento deve ocorrer com o indivíduo que só oferece perigo e 

desequilíbrio à comunidade.   

Cada pessoa está para toda a sociedade, como a parte está para o todo. 
Se, portanto, algum homem se torna perigoso para a comunidade e ameaça 
corrompê-la por seu pecado, é louvável e salutar matá-lo, para a 
preservação do bem comum. Pois, como diz na primeira Carta aos 
Coríntios11: “Um pouco de fermento corrompe toda a massa” (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 2, 2005).   

Diferente da justiça divina, a justiça terrena quer resolver o problema conforme os 

seus recursos legais, isto é, eliminar aquilo que é danoso para a sociedade. Neste 

sentido, Tomás afirma “a justiça humana, na medida do possível, matando os que 

são perniciosos para os outros” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 2, rep. 2º, 

                                                           
10 BÍBLIA. A.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 1, vers. 29-30. 
11 BÍBLIA. N.T. Coríntios. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 5, vers. 6. 
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2005). Isso ocorre devido ao afastamento do homem da ordem racional, decaindo da 

dignidade humana, tornando-se nivelado aos animais. “Portanto, se é mal em si 

mesmo matar um homem que se conserva em sua dignidade, pode, contudo, ser um 

bem matar um pecador, como se abate um animal. Pois, o homem mau é pior que o 

animal e ainda mais nocivo” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 2, rep. 3º, 2005). 

Diante de toda essa discussão, questiona-se: é permitido, ao homem, matar o seu 

próximo por motivo de ter cometido qualquer tipo de pecado? Tomás responde que  

Matar um malfeitor é permitido enquanto esse ato se ordena à salvação da 
sociedade. Portanto, praticá-lo incumbe somente a quem está encarregado 
da conservação dessa comunidade [...] Ora, o encargo do bem comum é 
função dos príncipes que detêm a autoridade pública. Portanto, somente a 
eles, e não a pessoas privadas, é lícito matar os malfeitores (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 3, rep, 2005).   

Diante do exposto, fica declarado que somente o poder temporal representado pelos 

príncipes possui o direito de eliminar quem comete delitos e colocam a sociedade 

em perigo. Para dar contornos legais a esse pensamento como verdade absoluta 

àqueles que exercem o referido poder, Tomás se utiliza das Escrituras Sagradas 

atinando ao evento ocorrido durante a peregrinação dos israelitas no deserto quando 

se dirigiam à terra da Promissão. Ao chegarem à região do Sinai, Moisés foi 

convocado por Javé a subir ao monte para receber instruções, onde permaneceu 

por quarenta dias. No acampamento instalado no sopé do monte Sinai, um grupo se 

alvoroçou e pedia a manifestação de Javé. Com a demora de seu líder, alguns 

homens decidiram construir um bezerro de ouro12 e induziram a muitos a adorá-lo. 

Ao retornar, Moisés certificou que o povo havia transgredido uma das leis do 

decálogo que proibia a adoração a outro deus. Esse delito considerado gravíssimo 

fez Moisés ordenar a execução dos idólatras. A ordem que partiu de Moisés era que 

cada pessoa isenta do dito pecado matasse o seu amigo, o seu irmão e o seu 

vizinho envolvidos naquele rito. Tomás retira de Agostinho o que se transforma em 

sua própria posição, ou seja, segundo o Bispo de Hipona, “não mata aquele que 

deve seu serviço a quem manda, como a espada nas mãos de quem a usa”.  

Os que mataram parentes e amigos por mandado do Senhor, não se 
consideram como o tendo feito eles mesmos, mas sim aquele por cuja 
autoridade assim procederam. O mesmo se dá com o soldado que mata o 
inimigo por ordem do príncipe, e o algoz que executa o bandido por 
autoridade do juiz (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 3, rep. 1º, 2005).    

                                                           
12 A narrativa completa desse fato encontra-se registrada na BÍBLIA. A.T. Êxodo. Português. In: Bíblia 
Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap. 32. 
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Em casos desta natureza, o óbvio se afirma categoricamente, ou seja, ao homem 

privado não é permitido matar o malfeitor, e já que é permitido eliminar mortalmente 

os homens perigosos para preservar a harmonia na sociedade, Tomás destaca que 

o assassinato de um malfeitor não deve ser realizado de maneira aleatória e 

infundada legalmente. Até mesmo os malfeitores têm o direito de ser julgados e 

somente depois de estabelecida a sua condenação é que o réu se submeterá à 

pena capital. Por isso, “faz-se mister um juízo para decidir se deve ser morto para o 

bem da sociedade” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 3, 2005).  

Tomás agora retoma a discussão sobre a legitimidade atribuída aos clérigos sobre o 

direito de matar os malfeitores. Em que circunstância é resguardado aos clérigos o 

direito de executar pena capital aos pecadores e malfeitores? Quem concede esse 

direito aos clérigos? A partir do pensamento de Tomás, parece haver uma incerteza 

nas respostas a essas questões. Para ele, positiva ou favoravelmente, assim como 

os príncipes (poder temporal) podem matar os malfeitores licitamente, os clérigos 

(poder espiritual) muito mais, pois estes são os verdadeiros príncipes por se 

encontrarem mais próximos de Deus; na verdade, eles exercem a função de 

ministros de Deus.  Com a intenção de fundamentar esse aspecto, Tomás apresenta 

aqui uma lista de personagens bíblicos que mataram os malfeitores com a 

permissão de Deus. Nessa lista, ele cita Moisés, que matou cerca de vinte e três mil 

pessoas por adorarem ao bezerro de ouro; o sacerdote Finéias, que matou um 

israelita por ter se aliado a uma mulher midianita; o profeta Samuel, que matou 

Agague, rei dos amalequitas; Matatias, que matou um homem por sacrificar no altar 

sem as qualificações exigidas para tal ato; o apóstolo Pedro, que levou à morte 

Ananias e Safira porque mentiram (Aquino, Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 4, 

2005). Entretanto, do ponto de vista negativo ou contrário, aos clérigos não é 

permitido matar os pecadores e malfeitores por dupla razão: “1ª) São escolhidos 

para o serviço do altar, no qual se representa a paixão de Cristo imolado, e, 2ª) Aos 

clérigos se confia o ministério da Nova Lei, que não comporta pena de morte ou 

mutilação corporal. Assim, para serem “ministros autênticos da Nova Aliança”, 

devem abster-se de tais práticas” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 4, rep. 

2005). Tomás valida essa situação ressalvando que  

Quanto aos sacerdotes e levitas do Antigo Testamento, estavam a serviço 
da lei antiga que prescrevia castigos corporais. Podiam, portanto, por sua 
própria mão, matar um malfeitor. No entanto, os prelados das igrejas são 
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investidos da função de príncipes da terra, não para executar, por si 
mesmos, sentenças capitais, mas para que, por autoridade deles, outros o 
façam (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 4, rep, 2005). 

A lei nova é o Evangelho do Reino. “A principalidade da lei nova é a graça do 

Espírito Santo, que se manifesta na fé que opera por amor [...] Cada um é livre para 

determinar o que aproveita fazer ou evitar e cada um que preside para ordenar a 

seus súditos o que é para fazer ou evitar” (Suma Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 108, a. 1, 

rep. 2005). 

A lei nova contrapõe-se à antiga, que coibia o homem de sua liberdade. A lei antiga 

traça o caminho de todos os seres, deixando-lhes poucas e, às vezes, nenhuma 

opção para o homem se expressar como ser livre. “A lei antiga determinava muitas 

coisas e deixava poucas a serem determinadas pela liberdade dos homens” (Suma 

Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 108, a. 1, rep. 2005). 

 Com relação aos inocentes, é lícito, em alguma circunstância, matá-los? Talvez, por 

engano, diz Tomás, sem que esse tenha cometido pecado. Como isso pode ocorrer? 

Quando um  

juiz que deve julgar de acordo com as alegações, condena à morte aquele 
que sabe ser inocente, mas sucumbiu ao peso de falsos testemunhos. De 
maneira semelhante, o carrasco que, por obediência ao juiz, executa 
alguém que foi injustamente condenado. Pode-se, portanto, às vezes, matar 
um inocente, sem cometer pecado (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 6, 

ad 3, 2005). 

É lícito matar pessoas para se defender? Quais são os motivos legais que permitem 

um indivíduo ou uma nação matar pessoas para se defender? Tomás responde, 

recorrendo novamente aos escritos de Agostinho, que declara:  

Não me agrada o conselho de matar outros, para não sermos mortos por 
eles, a menos que seja um soldado ou agente da ordem pública, que o faria 
não para si, mas para os outros, estando revestido de poder legítimo, de 
acordo com suas funções. Como serão isentos de pecado diante da 
Providência divina, aqueles que se mancham com um homicídio, para se 
conservar coisas que se hão de desprezar? As coisas que os homens 
podem perder contra a sua vontade (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 

7, 2005). 

Tomás continua a afirmar que o homicídio, de qualquer natureza, constitui pecado 

diante da providência divina.  

O homicídio é pecado mais grave do que simples fornicação ou o adultério. 
Ora, a ninguém é lícito praticar a simples fornicação ou o adultério ou 
qualquer outro pecado mortal para conservar a própria vida, porque a vida 
espiritual se há de preferir à corporal. Logo, a ninguém é lícito matar a 
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outrem, para se defender a si mesmo e conservar a própria vida (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 7, 2005). 

Contrário a essa posição, Tomás apresenta outra, baseada no Antigo Testamento13, 

no livro da lei: “Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for ferido 

mortalmente, quem o feriu não será culpado do sangue derramado.” Sobre este 

indicativo bíblico, Tomás explica que  

muito mais lícito será defender a própria vida do que a própria casa. 
Portanto, se alguém matar a outrem, para defender sua vida, não será réu 
de homicídio. Nada impede que um ato tenha dois efeitos, dos quais só um 
esteja na intenção, e outro esteja fora dela. Ora, os atos morais se 
especificam pela intenção e não pelo que está fora dela, e é acidental. 
Assim, do ato de quem se defende pode resultar um duplo efeito: um é a 
conservação da própria vida; outro, a morte do agressor. Este ato, portanto, 
enquanto visa à conservação da própria vida não é, por natureza, ilícito; 
pois é natural a cada ser buscar conservar sua existência, na medida do 
possível. Um ato, porém, embora proceda de uma boa intenção, pode 
tornar-se ilícito se não for proporcionado ao fim. Assim, agirá ilicitamente 
quem, para defender a própria vida, empregar uma violência maior do que 
necessário. Mas, se repelir a violência moderadamente, a defesa será lícita; 
pois, segundo o direito, “repelir a força pela força é lícito, com a moderação 
de uma legítima defesa” (Suma Teológica. IIª IIª, v. VI, Q. 64, a. 7, 2005). 

Tomás entra em um campo judicial importante, merecedor de refinada reflexão: o 

homicídio casual. Quem mata alguém, casualmente, é passível de culpa ou 

condenação? Em que situação esse delito pode ocorrer? Em seu artigo, utilizando 

as Sagradas Escrituras14, Tomás retira dois exemplos que podem explicar o que 

realmente configura um fato referente a uma morte casual. O primeiro narra a 

história de Lamec, que matou um homem pensando ser um animal. Isso foi 

qualificado como um homicídio e, por isso, ele se tornou um assassino. Outro 

exemplo usado por Tomás diz que, se um homem ferir uma mulher grávida 

provocando um aborto e a sua morte, o tal delito se caracteriza como homicídio 

casual, portanto, o homem é o culpado.  

Segundo o direito, se alguém se empenha em uma ação lícita, tomando as 
precauções devidas, e, no entanto, provoca um homicídio, não se tornará 
culpado de homicídio. Se, porém, praticar uma ação ilícita, ou mesmo uma 
ação permitida, porém sem a diligência necessária, não estará livre da culpa 
do homicídio, se de seu ato resultar a morte de alguém (Suma Teológica. IIª 

IIª, v. VI, Q. 64, a. 8, 2005). 

Na outra extremidade e em conflito com a guerra, encontra-se o conceito de paz, ou 

talvez não seja extremidade, mas sim a ambição dos povos que preferem a 

                                                           
13 BÍBLIA. A.T. Êxodo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 
cap. 22, vers. 2. 
14 BÍBLIA. A.T. Gênesis; Êxodo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 4, vers. 23-24; cap. 21, vers. 22-23. 
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concórdia à guerra. O conceito de paz, em Tomás de Aquino, pode ser 

compreendido ao ponderar que esse estado serve como ponte entre considerações 

próprias formalizadas a partir da ótica da sociedade e do Governo, ou seja,  

por um lado, se trata de um estado que se concebe como efeito da caridade 
e, por outro, como o fim e causa das organizações políticas. Portanto, neste 
sentido, a paz se entende como algo ao que todo ser humano deseja por 
natureza, ainda que pareça que só pode chegar a ser patrimônio próprio do 
cristão (CASTAÑEDA, 2003, p. 28).  

A noção de paz em Tomás de Aquino rege-se pela da definição comum da 

concórdia que deve imperar na humanidade. “A paz inclui a concórdia e lhe 

acrescenta alguma coisa. Logo, em todo lugar onde há paz, há concórdia, mas a 

recíproca não é verdadeira, se tomarmos a palavra paz no sentido próprio. Com 

efeito, a concórdia, propriamente dita, refere-se ao outro, enquanto as vontades de 

muitos se unem num mesmo consenso” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 29, a. 1, 

rep. 2004). Para explicar essa posição, Tomás apresenta o homem com tendências 

ambíguas, isto é, em seu coração se encontram elementos ligados à razão e 

apetites por objetos desejáveis que não podem ser conquistados 

concomitantemente. Para compreender este argumento, Tomás observa que  

é necessário então que haja contrariedade entre os movimentos do apetite. 
Ora, a união destes movimentos pertence à razão da paz; pois o coração do 
homem não tem a paz, enquanto, embora tenha algo do que quer, ainda lhe 
resta algo a querer que, simultaneamente, não pode ter. Ora, esta união 
não pertence à razão da concórdia. Assim, pois, a concórdia implica a união 
das tendências afetivas de muitas pessoas, ao passo que a paz implica, 
além desta união, também a união dos apetites da mesma pessoa (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 29, a. 1, 2004).  

Entretanto, tratando-se de conflitos entre indivíduos, Tomás reproduz as palavras de 

Agostinho, que assegura que deve haver paz entre um homem e outro e que esse 

tipo de paz se 

chama concórdia, não uma qualquer, mas uma concórdia “na ordem”, isto é, 
onde um concorda com o outro segundo convém a ambos [...] “A paz é a 
tranquilidade da ordem”. Duas dissensões se opõem à paz: a de um homem 
para consigo mesmo, e a de um homem para com um outro. Somente este 
último tipo de dissensão se opõe à concórdia. (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, 

Q. 29, a. 1, 2004).  

Então, pelo que se pode deduzir, a concórdia exibe um modo relacional, ou seja, 

promove o consenso entre os homens, e o estado de paz é forjado primeiramente no 

caráter do indivíduo. Porém, isso não significa a inexistência da guerra entre as 

nações. Ela pode ser realidade na dimensão interna de cada nação, mas, na mesma 
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intensidade, a paz pode ser apenas uma expectativa na dimensão externa, pois há 

paz falsamente construída ou forçada violentamente com fins políticos. “Logo, não 

são todos os que desejam a paz” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 29, a. 2, 2004). 

Tomás destaca que muitos desejam guerras e dissensões em detrimento da paz. 

Os que procuram guerras e dissensões, na realidade desejam a paz, que 
consideram não possuir. Não há paz se alguém concorda com outro em 
algo contrário ao que ele mesmo mais quer. Por isso, os homens, ao 
fazerem a guerra, procuram romper essa concórdia, como se nela não 
houvesse paz, para obterem uma paz na qual nada mais será contrário a 
suas vontades. Eis por que todos os que fazem a guerra, por ela almejam 
alcançar uma paz mais perfeita do que a possuída anteriormente (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 29, a. 2, rep, 2004). 

A ideia de paz entre os povos, ou seja, uma paz internacional é subentendida como 

um processo da modernidade. Na antiguidade e até o fim da era medieval, 

prevalecia o conceito de império. Portanto, a relação entre os povos era somente de 

conquistas por meio da guerra e, por esta razão, tratar da paz tornava-se impossível.  

Assim, para Tomás, a paz pode ser verdadeira ou aparente. “A verdadeira paz não 

pode existir senão com o desejo de um bem verdadeiro [...] A verdadeira paz, 

portanto, só pode existir no bem entre os bons. Logo a paz dos maus é aparente e 

não verdadeira” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 29, a. 2, rep, 2004).  

Tomás declara que a intenção da guerra deve obedecer à conquista da paz. Neste 

sentido, “a reta intenção” da ação bélica assume um aspecto do ius ad bellum 

(direito de guerra) e, paralelamente, como um dos critérios que definem o ius in bello 

(direito na guerra). Com efeito, Tomás, sutilmente, estabelece uma “via de mão 

dupla”. Se a guerra ocorre em função da aquisição da paz, o uso das armas neste 

processo não pode ter como resultado que a paz não volte a ser restabelecida ou 

apreendida, mas também se invalida que a guerra proporcione outros objetivos e 

interesses que não sejam necessariamente somente a conquista da paz. 

Conforme Castañeda, nesta direção, a paz social, ambicionada pelos povos mais 

que a guerra, parece depender da paz individual por duplo aspecto: “1) porque, se 

questiona a concórdia mesma, se gera oposição frente à vontade individual; e, 2) 

porque a paz individual parece ser um pressuposto da social” (CASTAÑEDA, 2003, 

p. 29). 

Não pode haver guerra justa se a intenção que a declara não é reta. 
Somente é reta, se com a guerra se pretende a paz. No entanto, a paz é 
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propriamente efeito da caridade, e não se pode ter caridade sem fé. Como 
consequência, parece que o requisito da reta intenção para declarar guerra 
justa só pode ser cumprido por um príncipe cristão (CASTAÑEDA, 2003, p. 
31). 

 

1.4.3 A Lei Natural  

 

Para compreender a definição de lei natural preconizada por Tomás, é necessário, 

antes, tentar entender o significado de lei eterna. Em sua concepção, a lei eterna 

origina-se em Deus e, por isso, promulga-se em qualquer instância somente sob a 

sua gestão.  

Deve-se dizer, portanto, que aquelas coisas que não existem por si 
mesmas, existem em Deus, enquanto são preconhecidas e preordenadas 
por Ele, segundo aquilo da Carta aos Romanos15: “Aquele que chama as 
coisas que não são como as que são”. Assim, pois, o terno conceito da lei 
divina tem a razão de lei eterna, enquanto é por Deus ordenado ao governo 
das coisas por Ele preconhecidas. Deve-se dizer que a promulgação se faz 
pela palavra e por escrito; e de ambos os modos a lei eterna tem a 
promulgação da parte de Deus que promulga, porque o Verbo divino é 
eterno, e a escrita do livro da vida é eterna. Da parte, porém, da criatura que 
ouve ou vê, não pode ser eterna a promulgação (Suma Teológica, Iª IIª, v. 
IV, Q. 91, a. 1, rep, 2005). 

Tomás amplia a sua explicação afirmando que a lei eterna se ordena sempre para 

um fim que é o próprio Deus. “Ora, o fim do governo divino é o próprio Deus, nem 

sua lei é algo diferente dele. Portanto, a lei eterna não se ordena a outro fim” (Suma 

Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 91, a. 1, 2005).  

Entende-se por lei natural a participação da lei eterna na razão natural humana. 

Com isso, ocorre de a lei eterna determinar a ordem geral da criação, na medida em 

que se relacione ao homem. Ela fixa a sua condição geral e, como consequência, 

sua tendência natural.  

A lei natural desencadeia uma discussão instigante sobre a sua estrutura. Alguns 

concordam que ela seja um hábito; outros, por sua vez, admitem que a lei natural 

está moldurada especificamente pelo caráter racional. Essa divergência leva Tomás 

a dizer que ela assume as duas formas, mas, em sua real concepção, a lei natural 

encontra-se vinculada à consciência. “Alguns atos, como o querer naquele que quer 

                                                           
15 BÍBLIA. N.T. Romanos; Êxodo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 4, vers. 17. 
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e também o conhecido naqueles que conhece, e as propriedades naturais da alma 

estão presentes nela, como a imortalidade e outras coisas semelhantes” (Suma 

Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 94, a. 1, rep. 1º, 2005). 

Dessa maneira, Castañeda reitera as palavras de Tomás, que afirma ser a lei natural 

submissa à lei divina em todas as instâncias, e que o uso da razão humana, mesmo 

sendo regulada pela lei natural, é, antes de tudo, controlada pela lei divina. Assim, a 

lei natural pode ser reconhecida como válida em qualquer processo terreno no qual 

o ser humano está inserido. 

O exercício da razão humana enquanto a que reconhece sua própria 
tendência natural, por sua vez, assume uma série de preceitos básicos, que 
devem servir como princípios fundamentais de sua ação e que 
correspondem precisamente com o que a lei eterna determina como 
humano. Esses preceitos têm um caráter obrigatório, posto que 
representam o que um ser humano deve fazer justamente para se realizar 
como tal [...] O preceito da lei natural que implica o reconhecimento de uma 
instância superior encaixa perfeitamente com o que requer a lei divina: a 
primeira gera uma disposição necessária que condiciona favoravelmente 
para seguir o que determine a instância superior; a segunda, em princípio, 
concretiza a partir de normas específicas esses aspectos das condutas 
humanas (CASTAÑEDA, 2003, p. 31-32).  

Seguindo essa trilha, Tomás diz que, como a razão no homem domina e impera as 

outras potências, assim é necessário que todas as inclinações naturais pertencentes 

às outras potências sejam ordenadas segundo a razão. “Por isso, em todos, é 

comumente reto que todas as inclinações dos homens sejam dirigidas segundo a 

razão” (Suma Teológica. Iª IIª, v. IV, Q. 94, a. 4, rep. 3º, 2005). 

“Na medida em que o homem segue a lei natural e não disponha de uma revelação 

efetiva, necessariamente parece cair na idolatria. Como consequência, termina 

fixando como fins últimos coisas que não podem corresponder com o verdadeiro 

Deus” (CASTAÑEDA, 2003, p. 32). 

Diante de todo o exposto, suspeita-se que a outra possibilidade de influência da lei 

natural está correlacionada às dificuldades no avanço natural do ser humano. 

Portanto, segundo Castañeda, “o cumprimento da lei natural implica obstaculizar, 

impedir ou distorcer o desenvolvimento adequado da natureza humana [...] Toda lei 

positiva humana deve ser compatível com o direito natural, que serve como uma 

espécie de critério geral de justiça (CASTAÑEDA, 2003, p. 33). Isto aponta para 

melhor compreensão do cristianismo como uma sociedade política e religiosa. 

Sendo assim, dentro do projeto da lei natural que subjaz à lei divina, “O poder 
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político de um Estado Cristão deve estar em função do Religioso” (CASTAÑEDA, 

2003, p. 33). 

Como gestor da lei natural, o cristianismo se gaba de deter o poder da vida e da 

morte sobre os pecadores e malfeitores. De posse desse cetro que julga e 

sentencia, o cristianismo, por meio de seus gestores, procura eliminar todas as 

ameaças heréticas e infiéis constituídas contra os seus dogmas ao longo da história. 

É uma guerra que, na superfície da terra, nunca terá previsão para se encerrar, mas 

que sempre terá contornos justos. 

 

1.4.4 A “Guerra Justa” Declarada contra os Hereges e Infiéis 

 

É justo iniciar esta seção fazendo a seguinte indagação: quem são os hereges e 

infiéis que se encontram na mira do cristianismo universal? A Igreja Cristã nunca foi 

imune e inocente quanto aos ataques deflagrados contra os movimentos 

identificados na história como anticristãos. Existe uma origem responsável por esse 

embate, que, em determinado momento, transforma-se em uma “guerra santa”. 

Cada lado possui o seu grau de comprometimento e, ao mesmo tempo, de culpa no 

processo de elaboração desse choque. Tratando-se do lado cristão, por exemplo, a 

acusação é a mesma: os hereges são infiéis, isto é, são aqueles que 

experimentaram a fé e os sacramentos e abandonaram a Igreja e, na concepção e 

julgamento dos cristãos, eles sempre serão os culpados em criar obstáculos à 

pregação do evangelho e da fé. No entanto, para Tomás de Aquino, essa situação 

pode ser bem diferente. Ele acredita que essa afirmativa seja inconsistente mediante 

a sua experiência. Segundo a sua análise, “nem todos os infiéis são da mesma 

condição se se os classifica em função de sua oposição ao credo verdadeiro” 

(CASTAÑEDA, 2003, p.34). 

Porém, a vontade não funciona sem conhecimento do objeto pretendido, então, ao 

não dar-se certos conhecimentos, não se podem dar as volições desses objetos. 

Como consequência, se não há conhecimento do objeto que se deve pretender, não 

pode haver apetite voluntário do mesmo. Assim, não se pode exigir o impossível. 

Portanto, se não é praticamente possível alcançar o saber devido, então, este não 
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pode ser exigível. Como consequência, tampouco pode gerar responsabilidade o 

não tê-lo (CASTAÑEDA, 2003, p. 34). 

É função exclusiva do príncipe defender o reino que governa, quer dizer, só ele tem 

o poder legítimo em declarar eventualmente uma guerra de caráter agressivo ao 

inimigo que ameaça a estabilidade externa e interna de seu povo. (CASTAÑEDA, 

2003, p. 35). No entanto, por motivo de heresia, fica decretado que, por 

reconhecimento do poder espiritual universal exercido pela Igreja Católica, não só 

nos territórios cristãos, mas em outros lugares onde imperam as religiões 

consideradas por ela pagãs,  

nenhum príncipe herege poderia declarar guerra justa: i) porque suas 
intenções são perversas e está desviado do credo; ii) não tem o seu 
governo reconhecido e as suas decisões perdem o caráter de lei; e, iii) é 
alguém que se trata de ser réu. Desta maneira os infiéis hereges podem ser 
“subjugados” pelos cristãos (CASTAÑEDA, 2003, p. 36). 

De acordo com os critérios estabelecidos pela cristandade medieval, a não adesão à 

verdadeira religião transforma os resistentes em infiéis, e a infidelidade, para Tomás, 

surge como um opositor à virtude, por isso ela é considerada um pecado, que, como 

tantos outros, é antagônico à fé. A infidelidade pode ser exercida de maneira 

equivocada sob vários aspectos que divergem entre si devido aos erros de 

interpretação das verdades pregadas pela Igreja. 

Como o pecado de infidelidade consiste na resistência à fé, isto pode dar-se 
de duas maneiras: ou se resiste à fé antes de a ter concebido e essa é a 
infidelidade dos pagãos e dos gentios; ou se resiste à fé cristã recebida, 
seja em figura, e tal é a infidelidade dos judeus; seja na plena revelação da 
verdade e tal é a infidelidade dos heréticos [...] Mas, a infidelidade tem 
várias espécies pelo fato de os infiéis seguirem diversas opiniões falsas 
(Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 10, a. 5, rep. 2004).  

Neste contexto, a ênfase recai sobre dois tipos de infidelidades cometidas pelos 

hereges e infiéis, considerada por Tomás como as mais graves e, por isso, 

extremamente pecaminosas:  

Um, é a sua relação com a fé. E, sob esse ângulo, peca mais gravemente 
contra a fé quem resiste à fé que recebeu do que quem resiste à fé que 
ainda não recebeu; como peca mais gravemente quem não cumpre o que 
prometeu do que quem não cumpre o que jamais prometeu. E, sob esse 
aspecto, a infidelidade dos heréticos que professam a fé do Evangelho e a 
ela se opõem, corrompendo-a, é mais grave do que a dos judeus que nunca 
receberam essa fé [...] Outro aspecto a considerar na infidelidade: a 
corrupção das verdades da fé. E sob esse ponto de vista, como os gentios 
erram mais que os judeus e os judeus, mais do que os heréticos, é mais 
grave a infidelidade dos gentios do que a dos judeus e dos judeus mais do 
que a dos heréticos [...] Destas duas espécies de gravidade, a primeira 
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prepondera sobre a segunda quanto à razão de culpa. Porque a culpa 
essencial da infidelidade provém mais do fato de resistir à fé, do que não ter 
as verdades que são da fé, e isso, parece relacionar-se mais à razão de 
pena. (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 10, a. 6, rep. 2004).  

 Não se pode ignorar que Tomás se situa na Idade Média e, nesse tempo, as 

questões religiosas eram constantes. As disputas sobre os diversos temas 

teológicos e filosóficos muitas vezes determinavam a pauta da cristandade diante do 

público. Não eram incomuns as controvérsias e os debates entre a Igreja e os 

hereges. Isso ocorria porque as sociedades medievais do Velho Mundo estavam 

fundadas nos preceitos da fé pregados pela cristandade.  Os dogmas fundamentais 

da doutrina católica jamais poderiam ser questionados e sequer violados.  

É importante ressaltar que a classe dos hereges nomeada negativamente pela Igreja 

compreendia os apóstatas, infiéis, pagãos, gentios e judeus. Esses grupos, cuja 

característica principal era o seu anticristianismo, não se distinguiam em suas 

práticas.  Assim, jamais poderiam receber o nome de filhos de Deus. Estando 

nesse nível, os hereges representavam o mal e, antes que o mal se agravasse, 

deveria ser repelido com severidade. Porém,  

Entre os infiéis, há os que nunca receberam a fé, como os gentios e os 
judeus. E eles, de modo algum, são compelidos à fé para crer, pois crer é 
ato da vontade. São, porém, compelidos pelos fiéis, se eles tiverem poder 
para tanto a não lhes impedirem a fé, com blasfêmias, sugestões maldosas 
ou, ainda, por abertas perseguições. E, por isso, os fiéis cristãos movem 
frequentemente guerras aos infiéis, não para obrigá-los a crer – porque 
ainda que os mantivessem vencidos e cativos, lhes deixariam a liberdade de 
querer crer ou não – mas para compeli-los a não impedir a fé em Cristo 
(Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 10, a. 8, rep. 2004).  

Parece que o problema aqui é a falta de distinção entre os infiéis que nunca ouviram 

a pregação da fé e os infiéis que se afastaram da fé depois de algum tempo 

inseridos nela. Para a Igreja, tanto um como o outro, a compreensão é a mesma e 

ambos são destinados à condenação. Tomás, contudo, arrisca um conselho à cúria 

católica, relativo a esse tratamento. Para ele, é importante se inteirar com os infiéis 

antes de tomar qualquer decisão capital contra eles. Em sua concepção, os cristãos 

devem manter contato com os infiéis e hereges em vivência e comunhão sob duas 

maneiras:  

i) A título de julgamento e pena: a Igreja não proíbe, aos fiéis, a comunhão 
com os infiéis, pagãos ou judeus, que de nenhum modo receberam a fé dos 
cristãos; porque não tem como julgá-los por um julgamento espiritual, mas 
temporal, em determinado caso, quando vivendo entre cristãos, cometam 
alguma falta e sejam punidos pelos fiéis. Mas, deste modo, isto é, a título de 
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pena, a Igreja proíbe aos fiéis ter comunhão com os infiéis, que se 
desviaram da fé recebida, ou corrompendo-a, como os hereges, ou 
abandonando-a totalmente como os apóstatas. Em ambos os casos, a 
Igreja profere a sentença de excomunhão; e, ii) A título de interesse e 
necessidade: parece que se deva distinguir segundo as diversas condições 
de pessoas, de negócios e de tempos. Se se trata de fiéis que são firmes na 
fé, de tal maneira que a convivência com os infiéis mais faça esperar a 
conversão dos infiéis do que a perda da fé dos fiéis, não são proibidos de 
estar em comunhão com os infiéis, pagãos ou judeus, que ainda não 
receberam a fé, principalmente se a necessidade for urgente (Suma 
Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 10, a. 9, rep. 2004).  

Tomás ainda explica que a proibição decretada aos fiéis concernente à vivência com 

os infiéis acontece em casos específicos conforme ocorreu com os judeus ao 

entrarem na Terra da Promessa. Ali, o Senhor os proibiu do contato com os povos 

que eram inclinados à idolatria. Outra explicação de Tomás retrata que a Igreja não 

declarara nenhuma pena espiritual contra os infiéis, mas ela possui autoridade para 

aplicar uma pena temporal a alguns dentre eles. O resultado dessa ação 

corresponde à privação da comunhão de alguns fiéis com os infiéis. Finalmente, 

Tomás diz que existem escravos infiéis, mas, nem por isso, o seu senhor está 

proibido de se relacionar com eles. Se isso não fosse possível, seria conveniente 

que esse senhor os despedisse por ordem divina. Portanto, é competência e dever 

do senhor levá-los à conversão. “O escravo é instrumento do senhor, no que refere à 

vida humana, assim como o ajudante do artífice é instrumento deste, no que 

concerne à obra de arte” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 10, a. 10, ad 3, 2004). “Os 

escravos estão sujeitos aos seus senhores por toda a vida” (Suma Teológica. IIª IIª, 

v. V, Q. 10, a. 10, 2004). 

Retomando a situação dos hereges, Tomás expõe dois fatores:  

Uma da parte deles e outra da parte da Igreja. Da parte deles, há um 
pecado pelo qual mereceram não somente serem excluídos da Igreja pela 
excomunhão, mas também pela morte. Do lado da Igreja, ela usa de 
misericórdia em vista da conversão dos que erram. Por isso, ela não 
condena imediatamente, mas só “depois da primeira e segunda 
advertência” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 11, a. 3, rep. 2004). 

Tomás se aprofunda um pouco mais nessa questão. A erradicação dos hereges pela 

morte é legítima segundo consta nas Escrituras Sagradas, ou seja, como doutrina do 

Senhor.  

A hegemonia dos cristãos na dimensão universal da vida coloca a cristandade no 

mais elevado nível de poder governamental nas esferas temporal e espiritual, o que 
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exclui de vez qualquer esboço de reação política ou religiosa por parte dos infiéis. 

Nesse sentido, Tomás propõe dois modos de avaliação dessa questão: 

Primeiro, quanto a estabelecer o domínio e o governo dos infiéis sobre os 
fiéis. Isso, de nenhuma forma, deve ser permitido porque causaria 
escândalo ou perigo para a fé. Com efeito, os que estão submetidos à 
jurisdição de outros podem ser influenciados por estes superiores de quem 
seguir as ordens, a menos que tais subordinados tenham muita virtude. E 
semelhantemente, os infiéis desprezam a fé, se percebem os defeitos dos 
fiéis. Por isso, de modo algum, a Igreja permite que infiéis adquiram domínio 
sobre os fiéis ou, a qualquer título, passem a governá-los em algum ofício. 
De outro modo, podemos considerar o domínio ou autoridade já existente. 
Nesse caso, deve-se considerar que o domínio e a autoridade são 
introduzidos pelo direito humano; ao passo que, a distinção de fiéis e infiéis 
é de direito divino. O direito divino, fundado na graça, não destrói o direito 
humano que vem da razão natural. Por isso, a distinção de fiéis e infiéis, 
considerada em si, não elimina o domínio e o governo dos infiéis sobre os 
fiéis. Pode, porém, justamente por sentença ou ordem da Igreja, cuja 
autoridade vem de Deus, ser eliminado esse direito de domínio e de 
autoridade; porque os infiéis, por causa de sua infidelidade, merecem 
perder o governo dos fiéis elevados a filhos de Deus (Suma Teológica. IIª 

IIª, v. V, Q. 10, a. 10, rep. 2004). 

Isso explica de maneira incisiva o grau de justiça praticado pela Igreja em relação 

aos infiéis e hereges. Diante disso, suspeita-se que o resultado de tal postura 

ideológica implica em perseguição, repressão, exclusão e erradicação pela morte. 

“Se, porém, os hereges forem totalmente erradicados pela morte, isso não fere o 

mandamento do Senhor, que deve ser entendido no caso em que não se pode 

extirpar o joio, sem a extirpação do trigo” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 11, a. 3, 

rep. 3º, 2004). Entretanto, quando os hereges desejam retornar ao antigo modo de 

vida, “a Igreja não só recebe os que voltam da heresia pela primeira vez para fazer 

penitência, mas também lhes conserva a vida; e, às vezes, por indulgência, os 

restitui às dignidades eclesiásticas que antes tinham, se eles se manifestarem 

verdadeiramente convertidos” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 11, a. 4, rep. 2004). 

Finalmente, “quem peca por infidelidade pode, em virtude de uma sentença, perder 

o direito de governar, assim como pode também perdê-lo por causa de outras 

culpas” (Suma Teológica. IIª IIª, v. V, Q. 12, a. 2, 2004).  

Assim, configura o pensamento de Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino 

referente ao conceito de “Guerra Justa”  utilizado nas conquistas territoriais e 

religiosas geridas pelos europeus e Igreja durante o período medieval e moderno.  
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No capítulo dois será apresentado o conceito de “Guerra Justa”  reelaborado 

inversamente pelo humanista e filósofo espanhol Juan Ginés de Sepúlveda, que 

utilizou a filosofia aristotélica e a teologia política de Agostinho e Tomás de Aquino 

para fundamentar o Democrates Alter, tratado que legitimou as ações coloniais 

espanholas na execução da conquista da América Latina por meio da guerra.   
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2 JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA E A REELABORAÇÃO DO 

CONCEITO DE “GUERRA JUSTA”  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Filósofo, teólogo, cronista, tradutor do grego para o latim, comentarista das obras de 

Aristóteles e professor de filosofia moral, Juan Ginés de Sepúlveda ficou conhecido 

na história por sua capacidade intelectual, considerada avançada para um homem 

do século XVI. Convicto de suas ideias expansionistas, Sepúlveda possibilitou à 

Europa alternativas de uma reinvenção política, econômica, social e religiosa; afinal, 

o Velho Continente era medieval, considerado, por muitos analistas, arcaico e 

fadado a permanecer na periferia do mundo.  Na América Latina, Sepúlveda ficou 

conhecido como o articulador da guerra que dizimou uma grande parcela da 

população indígena e apologista da escravidão.   

Sepúlveda tornou-se um intelectual de destaque no século XVI devido à sua 

formação e seu lócus de atuação, que eram os centros poderosos de sua época, o 

pontificado e o palácio imperial espanhol, especialmente. Nesses ambientes, ele 

exerceu as funções de religioso, cronista do monarca e preceptor do príncipe Felipe 

II, filho do rei Carlos V. Era especialista na filosofia Aristotélica, Teologia Patrística e 

Medieval e história das conquistas romanas. Esses elementos contribuem para que 

Sepúlveda vislumbre uma Espanha com a glória de um império bem sucedido tal 

qual foi o Império Romano em seu tempo áureo. Para isso, formula suas ideias e 

dedica a sua atenção somente para a expansão de sua nação. O seu empenho 

teórico resultou na concepção de uma guerra de conquista na América Latina, 

consolidando assim, o seu jeito de ver o projeto imperialista executado.  

Com vistas à estruturação de seus ideais, Sepúlveda utilizou diversos aportes, como 

os princípios norteadores da Cristandade originária no século IV, quando o 

cristianismo ascendeu ao palácio imperial romano e, juntamente com o Estado, 
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passou a ditar as regras de conduta às populações cristãs e não cristãs. Vistos com 

bons olhos por Sepúlveda, os principais componentes sustentadores da Cristandade 

foram explorados hermeticamente por ele e aplicados na América Latina, território 

que jamais conheceu. Dentro desse sistema religioso e estatal, encontram-se as 

Cruzadas, movimento formado por cavaleiros, religiosos, civis e contingentes 

militares que, em sua maioria, tinham a missão de expandir a filosofia política, 

econômica e religiosa da Cristandade por terras orientais e ocidentais. Os seus 

objetivos eram diversos, todavia, entre eles, destacam-se dois: a) reconquistar as 

terras cristãs que se encontravam sob o domínio de povos não cristãos; b) combater 

os árabes (muçulmanos) considerados “infiéis” e “bárbaros”. 

Historicamente, Sepúlveda está atento aos itinerários da Cristandade e das 

Cruzadas. Ambos têm como fundamentos teóricos a filosofia aristotélica, a teologia 

de Agostinho, Tomás de Aquino e a gestão do pontífice com o apoio do Estado, ou 

vice-versa, dependendo da época. 

O esboço biográfico de Sepúlveda revela a sua origem, formação acadêmica e a 

influência intelectual, política, econômica e religiosa que o levou a definir suas metas 

e ambições. Filho de pais “limpos”, sem herança muçulmana ou judia, ele se vê com 

autonomia para ajudar a traçar os caminhos da Espanha na história mundial e na 

América Latina por meio de seus conquistadores. Aparentemente, apresenta-se 

como um civilizador dos indígenas, contudo, suas ideias são mais arrojadas, de 

antemão, religiosas, mas explicitamente econômicas. A elaboração de seu 

controvertido Democrates Alter projeta o conceito de “Guerra Justa”  que se 

transformou na fonte de grandes debates, especialmente pela justificação do 

domínio espanhol na América. Mediante esses fatores, o que importa para 

Sepúlveda é a expansão do Estado espanhol como um império bem sucedido a 

exemplo do Império Romano e o seu consequente enriquecimento. Para ele, nessa 

empresa, os sacrifícios e as vítimas são necessários.  

Este capítulo descreve e analisa como se formalizaram os argumentos de 

Sepúlveda pró-guerra na América Latina e em que intensidade se articulou o seu 

pensamento, que legitimou as ações bélicas e religiosas dos conquistadores 

espanhóis no seu encontro com os povos indígenas, entre 1492 a 1566.  
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A CRISTANDADE NA FORMAÇÃO DE 

SEPÚLVEDA  

 

O cristianismo16 dos três primeiros séculos caracterizava-se pelos princípios de um 

evangelho prático. Mesmo ocultos dos círculos públicos, os cristãos, como um corpo 

eclesiástico, imprimiam a sua identidade calcada nos preceitos evangélicos segundo 

os ensinamentos de Jesus Cristo. A observação e a prática desses preceitos 

concediam aos seguidores de Cristo uma vivência, de certa maneira, sólida, que 

contagiava a muitos outros, promovendo-lhes conversão e adesão ao cristianismo 

insurgente. 

O historiador Robert Nichols registra em seu livro, História da Igreja Cristã, que   

O caráter geral dos cristãos permaneceu como desde o princípio, bastante 
elevado, o que os tornava distintos do resto do mundo. Não obstante haver 
algumas exceções, os cristãos, em geral, eram conhecidos por sua 
moralidade superior. A fraternidade cristã, a pureza, a honestidade, a 
bondade eram as suas principais características. O mundo ficou 
especialmente impressionado com a expressão de amor fraternal desses 
cristãos, qualidade esta que era estranha para o mundo. Era comum a 
necessidade entre eles, pois havia muitos pobres. As perseguições 
deixavam muitas viúvas e órfãos e provocavam confiscação de bens. O 
amor cristão supria essas necessidades. Mas, esse amor não se limitava 
somente aos fiéis. Em épocas de calamidade, como pestilências, etc., os 
cristãos cuidavam dos necessitados, sem distinção, numa era quando 
ninguém se atrevia a fazê-lo (NICHOLS, 1981, p. 33).  

Segundo Wirth, “as comunidades cristãs forjadas nos três primeiros séculos da era 

cristã estendiam o cristianismo como uma rede de relações por todo o Império, como 

um movimento de pobres e excluídos da sociedade de então” (WIRTH, 2011, p. 22). 

Entretanto, esse estilo de vida sofreria mudanças significativas que influenciariam o 

movimento cristão para sempre. No fim do século III e início do IV, o cristianismo 

experimenta um redirecionamento ideológico concreto por meio de alguns decretos 

imperiais.   

Em 311, apareceu um Edito de Tolerância, publicado por Galério, imperador 
do Oriente, no qual reconhecia a insânia da perseguição aos cristãos. Dois 
anos mais tarde, o Edito de Milão, de Constantino e Licínio, imperadores do 
Ocidente e do Oriente, estabelecia a liberdade religiosa para todos. Tal 

                                                           
16 Religião crítico-messiânica, fundada [...] no século I, de claro significado político-profético a partir 
dos pobres e escravos do Império Romano. O Cristianismo é a inversão da Cristandade, mas ele foi 
atrelado e acorrentado a essa estrutura que escraviza e instrumentaliza o ser humano. DUSSEL, 
Enrique. Política de la liberación: historia mundial y crítica. Madrid: Trotta, 2007, p. 72. 
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Edito foi destinado a pôr fim à perseguição ao cristianismo (NICHOLS, 
1981, p. 32).  

A paz religiosa na jurisdição interna do Império Romano, estabelecida em 313, 

assinalou o surgimento de um cristianismo constantiniano, em particular. Isto é,  

o cristianismo configurado como igreja agora está integrado ao Estado 
(império) que se considera cristão. Seguem-se as múltiplas interferências. O 
Estado intervém na vida da Igreja e espera dela a sustentação ideológica. 
Ao mesmo tempo, a Igreja obtém do Estado vantagens financeiras e 
jurídicas. Ela conta com o imperador para lutar contra a heresia e o 
paganismo. A partir de então, a Igreja será aprisionada num quadro político 
e cultural que enfraquecerá definitivamente o fermento do Evangelho 
(COMBY, 1993, p. 70). 

Os favores concedidos pelo imperador são ilimitados, e a Igreja se vale desses 

benefícios para acumular riquezas e poder tal qual o Estado. Comby explicita: 

Ele dá edifícios oficiais (basílicas) e palácios para que sejam destinados ao 
uso religioso. Manda construir belos lugares de culto, as basílicas de São 
Pedro, do Santo Sepulcro, de Belém, todas as igrejas de Constantinopla, 
etc. Ele faz doações significativas aos bispos. As comunidades cristãs 
podem receber legados. Desse modo, a Igreja forma para si um enorme 
patrimônio. O clero obtém privilégios jurídicos. Os tribunais episcopais têm 
uma jurisdição civil e os bispos são considerados os equivalentes dos 
governadores (COMBY, 1993, p. 71-72). 

Esse aspecto envolvendo os cristãos do século IV leva Dussel a afirmar “que o 

cristianismo, de perseguidos, de comunidade ético-crítica, se tornará lentamente no 

fundamento de uma nova legitimidade sagrada do Estado” (DUSSEL, 2007, p. 80). 

Esse cristianismo constantiniano que se atrela ao Estado só se torna religião oficial, 

definitivamente estruturada, sob o governo do imperador Teodósio (379-385) 

(DUSSEL, 2007, p. 80).    

No mundo clássico, o critério que unifica os povos ao império romano era 
ser cidadão; depois do século IV, esse critério foi substituído pelo ser 
cristão. Esse continha um princípio de unidade mais amplo, pois 
ultrapassava os limites étnicos; qualquer pessoa, desde que batizada e 
convertida, era incluída nessa mesma categoria. A Cristandade seria, 
portanto, o espaço onde viviam os cristãos (FERNANDES, 2009, p. 100). 

A mudança de cenário pelo cristianismo comunitário e a consequente reformulação 

de seus princípios doutrinários, conforme a proposta de Jesus Cristo e dos 

apóstolos, se transformarão na Cristandade17.  

                                                           
17 Ao contrário do cristianismo, a Cristandade foi inaugurada principalmente pelo imperador romano 
Constantino, no Império Oriental, Bizantino, no século IV. Subordina confusamente a religião cristã às 
estruturas político-econômicas, à cultura mediterrânea helenístico-romana: a Cristandade é uma 
cultura que tem um componente religioso-cultural cristão. DUSSEL, Enrique. Política de la 
liberación: historia mundial y crítica. Madrid: Trotta, 2007, p. 72. 
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Com a ascensão do cristianismo à religião oficial do império, o seu foco 
central se desloca da vida comunitária para as esferas da política do 
Estado. Ou seja, a partir do IV século, são os interesses do império que 
fornecem as pautas da reflexão teológica e delimitam o horizonte de 
plausibilidade da vida comunitária. Os imperadores implementaram políticas 
restritivas às religiões não cristãs, como a condenação à morte de quem 
oferecesse sacrifícios aos outros deuses. Muitos templos pagãos foram 
depredados. Rapidamente os cristãos passaram a impingir aos não cristãos 
sofrimentos semelhantes aos quais haviam sido vítimas anteriormente, os 
cultos pagãos foram sumindo dos espaços públicos (WIRTH, 2011, p. 24). 

Assim, com a mudança forjada e radical do cristianismo para a tutela do Estado,  

o seu eixo gravitacional não só havia se deslocado das dinâmicas 
comunitárias para as altas esferas do poder clerical, mas as hierarquias 
eclesiásticas passaram a integrar a própria organização do Estado, 
conferindo-lhe caráter religioso. Com isto Igreja e Estado transformaram-se 
em pilares de um único poder com pretensões absolutas (WIRTH, 2011, p. 
25). 

A igreja cristã traindo sua inspiração originária negocia com as monarquias ou 

Estados, a possibilidade de sua colaboração nesse processo legitimador. Passa de 

uma comunidade crítica que se transformará, contraditoriamente, no novo 

“fundamento do Estado” e, por ele, legitimando agora a opressão das novas vítimas 

do Império (DUSSEL, 2007, p. 80). Fernando Mires destaca que, deste modo,  

a religião absolutiza a sociedade civil, o Estado absolutiza a religião e, com 
ele, se apropria, por sua vez, da sociedade civil. Tudo deveria submeter-se 
implacavelmente ao Estado. E a Igreja, no entanto, como expressão do 
religioso, com muito maior razão (MIRES, 1987, p. 15, 16). 

No transcorrer dos séculos, essa nova categoria de religiosidade destinou-se a 

incorporar com assiduidade suas convicções, que uniam princípios religiosos com 

uma peculiaridade hermenêutica das Escrituras Sagradas, tradição e teologia ao 

sistema político defendido pelo Estado, que lhe concedia a proteção militar de que 

necessitava e que solicitava. Mas, esse atrelamento entre Estado e Igreja não foi de 

todo pacífico. Em muitos momentos da história, as colisões foram inevitáveis entre 

ambos os poderes, o espiritual, representado pelo pontificado, e o temporal, 

representado pelo rei. É que, vez ou outra, um invadia a jurisdição do outro, mesmo 

sendo comparsas na dominação da sociedade civil. Por exemplo, nos limites do 

Império Romano, 

No ano de 919, a linha dos carolíngios deixou de governar o império. Estado 
e Igreja experimentaram as consequências da falta de um poder central. No 
âmbito político, principado lutava contra principado, na área eclesiástica, 
sucedia o mesmo. Um era espelho do outro. Novo imperador veio a ser 
Henrique I (919-936) [...] Na figura de Henrique I podemos verificar ainda 
uma visão de Igreja existente naquele período. O imperador via na Igreja 
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valores religiosos e culturais [...] Como bom germano, porém, também via a 
Igreja como sua propriedade [...] O rei entendia-se como senhor e 
proprietário da Igreja. Usava a Igreja para seus fins e interesses (DREHER, 
1994, p. 49). 

Para entender melhor a extensão dessas instituições, “o papa Gelásio, em fins do 

século V, usa uma metáfora para ilustrar essa disputa, a doutrina dos dois Gládios 

ou Espadas, o espiritual e o temporal, que, por essência representariam as duas 

naturezas de poder” (FERNANDES, 2009, p. 101). Posteriormente, muitos 

pensadores medievais beneficiados pelas referidas formas de poder procuravam 

destacar a primazia de uma em relação à outra.  

Os teóricos que defendem a supremacia do Pontífice construirão uma 
supremacia teórica da Igreja sobre as outras autoridades laicas e os papas, 
por meio de ações concretas, tentariam tornar essas ideias realidade. A 
forma mais acabada dessa proposta é a teocracia papal, que seria a 
prerrogativa dos papas em assuntos espirituais e também nos terrenos, pois 
eles seriam os tutores da Cristandade (FERNANDES, 2009, p. 101). 

No século X, com o imperador Otto I (936-973), filho de Henrique I, a subserviência 

da Igreja ao Estado se acentuou com mais rigidez.   

Otto I estabeleceu que, todo papa que viesse a ser eleito deveria jurar 
fidelidade ao imperador, antes de sua sagração. Para essa sagração 
deveria ser solicitada autorização expressa do imperador. Com isso, o papa 
era transformado em vassalo do imperador. A questão não foi aceita 
pacificamente, levando Otto I a ter que reprimir à força as revoltas 
(DREHER, 1994, p. 50). 
 

Diante da conjuntura política e da relação subserviente da Igreja com o Estado, no 

século XI, sob o governo do jovem Henrique IV, o papa Gregório VII (1073-1085) 

concretizou um programa de reforma que propunha a superioridade do papa e da 

Igreja em relação ao imperador e ao Estado.  

Para ele, Deus intervém constantemente na história, a Igreja está em 
constante e direta ligação com ele e, por isso, é chamada a defender a 
vontade de Deus no mundo. Ele, sendo papa, era chamado por Deus, por 
estar na mais alta posição sobre a terra, para cumprir a vontade de Deus e 
fazer cumpri-la. Nele se concentram os plenos poderes que Deus concedeu 
à Igreja. Num sínodo da quaresma de 1075, ele acentuou a supremacia 
legal do papa na Igreja e sua incapacidade de errar em questões espirituais. 
Além disso, expressou pretensão maior: o papa tem autoridade para depor 
imperadores. A legitimação teológica foi tomada do poder das chaves, do 
poder de ligar e de desligar no céu e na terra conferido pelo próprio Cristo a 
Pedro. Com isto estava fundamentado o domínio papal sobre o mundo 
(DREHER, 1994, p. 53-54). 

Para o papa Gregório VII, o mundo deveria ser salvo por meio de sua submissão à 

Igreja, mas primeiro era essencial fazer uma limpeza no interior de seus muros e 
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estabelecer os limites fronteiriços com o imperador, dessacralizando o seu poder e 

conscientizando-o de que ele também estava sob a égide do pontificado. Para 

inaugurar o seu projeto, um dos primeiros atos conferidos por Gregório VII foi a 

proibição do matrimônio para os sacerdotes e a simonia. O passo seguinte foi 

direcionado aos fiéis.  

O povo foi chamado a negar obediência a sacerdotes desobedientes [...] a 
auxiliar o papa na reforma da Igreja, auxiliando na deposição de bispos e 
reis desobedientes [...] Toda uma ideologia de domínio e de poder real caía 
por terra. Terminava o poder sacral do Império (DREHER, 1994, p. 54). 

No entanto, o século XI ainda é marcado por um fator preponderante para a Igreja 

Medieval, o surgimento das Cruzadas18 e, neste cenário, a Igreja vai requerer do 

Estado o suporte militar contra os muçulmanos19, em particular, seus principais 

inimigos, e outros adversários da religião cristã, como infiéis, hereges e pagãos. 

Esse mecanismo será de suma importância para consolidar a hegemonia da 

Cristandade e assumir o papel de verdadeira religião. Inicialmente,  

um dos tantos motivos das Cruzadas tem a ver com uma necessidade 
interna de expansão das fronteiras da Cristandade. Esse movimento de 
expansão das fronteiras ocidentais da Cristandade é visto como 
Reconquista cristã dos territórios que já haviam sido cristãos, antes da 

chegada dos muçulmanos (FERNANDES, 2009, p. 101, 103).  

Às Cruzadas foram delegadas diversas formas de ações, entre elas, estavam a 

colonização e a cristianização das regiões consideradas não cristãs. Foi o que 

ocorreu, por exemplo, ao norte da Europa, onde se localizam as regiões 

correspondentes à Polônia, Hungria e às regiões Eslavas que se iniciam no século 

X, entre 966 e o ano 1000 (FERNANDES, 2009, p. 101, 102). Contudo, a forma mais 
                                                           
18 Para a fé cristã, a ideia das Cruzadas nada tem a ver com a doutrina evangélica da cruz de Cristo. 
A ideia das Cruzadas tem origem pagã. Seu berço de origem é a cultura celta e germânica. Seu 
exemplo não é o de Cristo, que sofreu pela humanidade na cruz e a salvou através de sua morte, 
mas o herói celeste que chama seus seguidores às armas abençoa e promete vitória DREHER, 
Martin N. Vol. 2. A Igreja no Mundo Medieval. São Leopoldo: Sinodal, 1994, p. 58. De todos os 
ideais elevados que cativaram o espírito da época, nenhum foi tão avassalador, tão dramático, nem 
tão contraditório como o das Cruzadas. Durante vários séculos, a Europa Ocidental derramou o seu 
fervor e seu sangue em sua série de expedições cujos resultados foram, nos melhores casos, de 
pouca duração; nos piores casos, trágicos. O objetivo era derrotar os muçulmanos que ameaçavam 
Constantinopla, salvar o império do Oriente, unir de novo a Cristandade, reconquistar a Terra Santa, 
e em tudo isso ganhar o céu. GONZALEZ, Justo L. História Ilustrada do Cristianismo: a era dos 
mártires até a era dos sonhos. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2011, p. 362. 
19 Essa designação está conceitualmente atrelada à tamanha dimensão de espaços islamizados a 
partir do século VII, pressupondo etnias, culturas, dialetos diferenciados; daí a expressão 
muçulmanos – e não em árabe – aqueles que vivem sob a égide da religião islâmica. Os muçulmanos 
eram conhecidos como “infiéis” por se oporem ao cristianismo. Na península Ibérica, eram 
identificados como “mouros” e “sarracenos”. FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. 
In: MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das Guerras. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2009, p. 102, 103 
e 105. 
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evidente designada ao movimento das Cruzadas foi combater os anticristãos e 

imprimir nos povos e culturas o caráter religioso da Cristandade. A guerra era 

pedagogicamente sacralizada, isto é, “santa”, e deveria acontecer por meio das 

Cruzadas, que demonstrariam de maneira concreta os verdadeiros interesses do 

clero católico.  

A Cristandade Latina apresentava um conceito propício ao chamado à 
Guerra Santa, e as várias motivações seriam complementares entre si. Uma 
guerra que aconteceria fora de suas fronteiras, onde haveria um potencial 
espaço de expansão, em que o discurso da Igreja justificava o uso das 
armas e de conquista de poder político e religioso, resultado conveniente 
aos poderes seculares e ao papado. A convocação oficial do que ficaria 
conhecido como a Primeira Cruzada acontece em 25 de novembro de 1095 
e é proferida pelo papa Urbano II, no Concílio que se realizara em Clermont 
Ferrand, França, composto por cerca de 250 bispos. O teor da convocação 
exorta os cristãos a lutarem contra os inimigos de Cristo, que Urbano 
identifica como “infiéis”, com o objetivo de libertar o Santo Sepulcro [...] O 
clero apoia-se em passagens retiradas do Antigo Testamento sobre as 
guerras do “povo eleito”, os judeus, na defesa de sua fé e do apocalipse de 
São João [...] O idealismo da libertação do Santo Sepulcro unir-se-á, nessa 
época, à ideia de martírio como um preço possível a se pagar 
(FERNANDES, 2009, p. 109, 110, 113). 

A ideia de martírio sugerida por Urbano II era similar ao que os muçulmanos 

designavam aos seus fiéis seguidores. Com a intenção de envolver populações 

inteiras em sua política religiosa dominadora, o pontífice prometia que aquele que 

morresse nos campos de batalha entraria imediatamente nos céus. “Isso era, deve-

se notar, imitação dos árabes, que, segundo sua doutrina, herdariam as belezas do 

paraíso caso perdessem a vida na luta por Alá” (DREHER, 1994, p. 58).  

Oficialmente, as Cruzadas estenderam-se do século XI ao século XIII, isto é, de 

1099 a 1270, e envolveram o mundo cristão conhecido numa guerra contra os 

muçulmanos, povo de origem árabe que começou a despontar comercial e 

religiosamente em oposição ao cristianismo a partir do século VII.  

Desde o século VIII, os árabes controlavam a região do Mediterrâneo, em especial, 

o espaço marítimo. Esta região foi, “durante a Idade Média, palco de constantes 

influências culturais germânicas, nórdicas, judaicas, bizantinas e árabes que 

gerariam novas realidades institucionais” (FERNANDES, 2009, p. 99-100). “Com o 

controle das regiões que haviam sido o berço da fé cristã, ficou muito difícil para 

muitos cristãos poderem realizar peregrinações à Terra Santa” (DREHER, 1994, p. 

56).  
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Já no século XVI, na Espanha, a Cristandade consolidada ainda exerce o poder de 

forjar seus adeptos. É o caso de Juan Ginés de Sepúlveda, que “representa uma 

tendência, se não hegemônica, certamente majoritária entre a elite espanhola 

envolvida na conquista” (WIRTH, 2011, p. 33). Pressupõe-se, então, que a ideologia 

e as ambições da Cristandade eram muito sedutoras filosófica e teologicamente e, 

por isso, a sua plausibilidade em constituir seus defensores no decorrer dos séculos. 

É, portanto, o universo teológico da Cristandade que permite a um pensador 
como Sepúlveda invocar os decretos dos imperadores do quarto século, 
que puniam com pena de morte a superstição e o sacrifício aos antigos 
deuses no império romano, para legitimar a guerra contra os índios na 
América Latina. É este pensamento teológico, gestado a partir de um 
contexto histórico em que Igreja e Estado se complementam na sustentação 
dos poderes dominantes, que servirá como um verdadeiro arsenal de 
conceitos e argumentos para os defensores das guerras de conquista na 
América Latina, mas também para seus críticos, como Las Casas (WIRTH, 
2011: 36). 

De posse de informações sobre a América Latina e seus habitantes, Sepúlveda 

ancorará as suas proposições persuasivas e juízos a respeito dos indígenas nos 

moldes da Cristandade e das Cruzadas, ajustando-os ao processo da conquista 

colonial. Seus argumentos refletem os interesses e a visão de mundo daqueles 

setores sociais que deduzem sua salvação da lógica do sistema vigente e fazem 

isso de forma absoluta. “Para Sepúlveda, não há salvação fora do sistema vigente, e 

tudo o que não se enquadra nessa lógica deve ser combatido e destruído” (WIRTH, 

2011, p. 47).  

 

2.2.1 Vida e Obra  

 

Joannes Genesius Sepúlveda ou Juan Ginés de Sepúlveda é um humanista 

habilidoso que dominava as letras clássicas com elegância, fazendo-o ser admirado 

nos salões como notável latinista e inconfundível helenista. Além destes indicativos, 

na introdução à obra “Liberdade e Justiça para os povos da América”, que 

compreende a tradução dos Oito Tratados impressos em Sevilha em 1552 de autoria 

de Las Casas, na introdução do segundo Tratado, Josaphat sugere que Sepúlveda 

também era “eclesiástico respeitável [...] pároco nomeado, gozando das rendas e 

regalias de sua função, mas se fez dispensar de residir em sua freguesia, para se 
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dar o labor de conviver com os intelectuais de sua geração” (LAS CASAS, 2010, p. 

113). Em sua tese de doutorado escrita sobre Sepúlveda, Rodrigues ressalta que o 

papa “Clemente VII propõe e consegue a nomeação de Sepúlveda como cônego da 

Catedral de Córdoba. Com isto, deduz-se que era já sacerdote” (RODRIGUES, 

2010, p. 24). Contudo, não há informação literária clara que ateste o vínculo de 

Sepúlveda a uma ordem religiosa e qual seria ela.  

Natural da cidade de Pozoblanco, perto de Córdoba, na Andaluzia, Sepúlveda 

nasceu em 1489 ou 1490. Seus pais eram “cristãos limpos e velhos”, isto é, sem 

parentesco com judeus ou muçulmanos20 e não possuíam riquezas e nenhum traço 

de nobreza. Dedicava-se à pesquisa teológica e jurídica (Direito Canônico21), era 

tradutor de grego, hebraico e árabe e tinha como principal projeto a tradução 

completa das obras de Aristóteles, diretamente das fontes gregas. Sua formação 

acadêmica iniciou-se na Universidade de Alcalá (1510), onde fez Licenciatura em 

Filosofia. A universidade de Alcalá tinha como seu principal objetivo a formação de 

religiosos com vistas à reforma da Igreja e preservava e defendia o Humanismo 

Cristão (RODRIGUES, 2010, p. 21-22). 

Sepúlveda estudou ainda no Colégio de Santo Antonio de Singueza, onde conseguiu 

o grau de Bacharel em Teologia (1513). Dois anos após, em 1515, mudou-se para o 

Colégio de São Clemente, em Bolonha, aonde chega como clérigo adquirindo título 

de doutor em Filosofia e Teologia sob a orientação de Pietro Pomponazzi, médico e 

filósofo aristotélico alexandrista (RODRIGUES, 2010, p. 23). Através da influência de 

Pomponazzi é que Sepúlveda oportunamente conheceu o pensamento de outros 

renomados humanistas italianos do século XV, “como Marsilio Ficino, Pico della 

                                                           
20 Desde 711, quando os muçulmanos alcançaram a Península Ibérica, a região se tornou uma 
encruzilhada cultural. A multiplicidade de termos identificadores da condição dos indivíduos é um 
reflexo desse sincretismo. Assim, os moçárabes seriam os cristãos que viviam em espaços 
dominados pelos muçulmanos; os mudéjares ou mouriscos, muçulmanos que viviam em territórios 
sob domínio cristão; os muladis seriam cristãos convertidos ao islamismo; os conversos, judeus ou 
muçulmanos convertidos ao cristianismo. Pressupõe-se que os pais de Sepúlveda não se 
enquadrassem em nenhuma das categorias acima. FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade 
Média. In: MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das Guerras. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2009, p. 
106. 
21 Após confrontos com o império, a Igreja passou a fundamentar sua primazia em relação ao mundo, 
e usou o mesmo instrumental que o Estado: o jurídico. Com isso, no decorrer dos anos, a Igreja se 
apropriou de um instrumental jurídico. Seu pensamento e sua prática passaram a ter contornos 
jurídicos. O Direito Canônico passou a ser livro de ensino e compêndio de consulta. Posteriormente, 
veio a ser escrito canônico, passando a ser parte central e principal do Direito Eclesiástico católico-
romano, do Corpus Iuris Canonici. DREHER, Martin N. Vol. 2. A Igreja no Mundo Medieval. São 
Leopoldo: Sinodal, 1994, p. 62-63. 
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Mirandola, fundadores, em Florença, de uma academia de estudos platônicos; os 

chamados humanistas cívicos, como Bruni e Alberti; enfim, o comentador grego de 

Aristóteles, Alexandre de Afrodisia” (BRUIT, 1995, p. 120). De 1523 a 1536, 

Sepúlveda residiu em Roma e, após o seu cursus honorum, passou a fazer parte da 

“Corte Pontifícia de Adriano VI como tradutor de grego e conhecedor dos Cânones 

Eclesiásticos” (RODRIGUES, 2010, p. 23). 

A obra de Sepúlveda foi ampla, marcante e diversificada. Até 1550, tinha escrito 

trabalhos de filosofia, teologia e direito, em sua maior parte publicados em Roma, 

Bolonha e Paris (BRUIT, 1995, p. 120). 

Em 1519, torna-se amigo de Júlio de Médici (papa Clemente VII: 1523-1534) e a seu 

pedido assume, como tarefa importante, a tradução das obras do Estagirita. Além 

disso, Sepúlveda também traduziu, em Bolonha, diversas obras de Aristóteles, como 

De Parvi Naturalis (1522); De Incessus Animalium; De Ortu et Interitu (1523); Ética 

de Aristóteles (1524). De sua autoria, no entanto, são Gonsalus; De Fato e Libero 

Arbítrio, contra Lutero, Roma (1526); Comentários de Alexandre de Afrodisia à 

Metafísica de Aristóteles, Roma (1527); Meteorologia, Paris (1532); A Política, Paris 

(1548) (RODRIGUES, 2010, p. 23-24).  

Em 1529, Sepúlveda realiza outra grande investida, tornar-se amigo de Carlos V. 

Em sua homenagem, Sepúlveda se dedica à tradução de Meteorologia de 

Aristóteles (1532) e Exortação para fazer a Guerra contra os Turcos (1530), 

presenteando-o logo em seguida. Esta obra foi o resultado de uma experiência que 

teve em Viena como testemunha ocular do cerco contra os turcos. “Em 1531, publica 

De ritu nuptiarum et dispensatione com o objetivo de defender a cônjuge de 

Henrique VIII, da Inglaterra. O papa Clemente VII ordena Sepúlveda, em 1534, à 

tradução e exegese de Ética, de Aristóteles” (RODRIGUES, 2010, p. 24). 

Finalmente, entre as obras de Sepúlveda, ainda podem ser destacadas outras três 

de cunho historiográfico, publicadas somente em fins do século XVIII: Historia de 

Carlos V, Historia de Felipe II e a Historia del Nuevo Mundo. (BRUIT, 1995, p. 120). 

Mas, marcantes mesmo foram as suas obras22 jurídicas, Democrates Primus (1531) 

                                                           
22 A maioria das obras de Juan Ginés de Sepúlveda desapareceu após a sua morte, em 1573. No ano 
de 1775, Juan Antonio Jiménez Alfaro, revisor de obras antigas do Reino, recebeu de um sacerdote 
um manuscrito, em latim, para que o examinasse. O códice era valiosíssimo, pois continha a História 
de Carlos V e o De Orbe Novo de autoria do grande humanista cordobês. Alfaro fez uma cópia, que 
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e Democrates Alter (1544-1545), esta última responsável por incansáveis polêmicas, 

e que acarretou no Grande Debate Público com o frei dominicano, Bartolomé de Las 

Casas, em Valladolid (1550-1551). 

Em sua trajetória no círculo dos imperadores e papas, a intenção de Sepúlveda é 

inconfundível: querer somente, e a todo o custo, atingir uma fulgurante carreira 

eclesiástica.  

Nos oito anos que Sepúlveda passou na Itália (1515-1523), permitiram-lhe 
estabelecer relações com pessoas importantes no âmbito político e 
intelectual – Julio de Médicis, que logo seria o papa Clemente VII, Adriano, 
também papa, Alberto Pio, príncipe de Capri e protetor de Pomponazzi 
(BRUIT, 1995, p. 120).  

Assim que o papa Clemente VII falece, em 1534, Sepúlveda se vê diante de uma 

grande oportunidade: servir à Corte de Carlos V e retornar à Espanha. A sua 

nomeação em 1536 como cronista e capelão imperial foi o seu passaporte de 

retorno à terra natal. Um ano antes, Sepúlveda chegou a escrever “Bello Africo”, 

crônica que retratava a Guerra da Tunísia, empreendida por Carlos V, quando se 

estabeleceu o vencedor (RODRIGUES, 2010, p. 24).  

Detentor de ideias ousadas que não permaneceram nos bastidores, Sepúlveda lutou 

bravamente para consolidar o seu pensamento na Espanha e principalmente na 

América Latina, onde se desencadeava a ocupação das terras e a dizimação das 

populações indígenas. A sua peleja foi aguerrida.  

Segundo a história, Sepúlveda batalhou até o fim de sua vida, procurando livrar-se 

da inquisição, publicar os seus escritos e alcançar, assim, o reconhecimento de seus 

leitores e admiradores. Façanha que, para alguns críticos, não se concretizou de 

fato. Faleceu aos oitenta e três anos, na sua Quinta de Pozoblanco. Mas não morreu 

com ele sua “pretensão” civilizacional que elaborou para os indígenas da América 

Latina. Nesta direção, a sua principal obra, Democrates Alter, se tornou uma fonte 

literária analítica inesgotável sobre o tema da “Guerra Justa”.  

 

                                                                                                                                                                                     
foi entregue junto com o original ao conde de Floridablanca, que por sua vez o colocou nas mãos de 
Carlos III. Era o códice Regio. O rei, vendo a importância da descoberta, encarregou com data de 7 
de maio de 1777 à Real Academia da História sua edição imediata, entregando à dita instituição, 
através de seu presidente, dom Pedro Rodríguez Campomames, o original códice Regio e a cópia de 
Alfaro o Códice de Alfaro. SEPÚLVEDA, Juan Ginés de. Historia Del Nuevo Mundo. Madrid: Alianza 
Universidad, 1987, p. 23. 
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2.3 A “PRETENSÃO” CIVILIZACIONAL DE SEPÚLVEDA E A JUSTIFICAÇÃO DO 

IMPERIALISMO ESPANHOL  

 

Juan Ginés de Sepúlveda, um humanista a serviço de Carlos V, da nobreza, da 

Igreja e porque não dizer, de si mesmo, detém uma fórmula pedagógica 

civilizacional bastante avançada para o seu tempo, talvez porque estivesse inserido 

no período do Renascimento europeu. A habilidade e o domínio da cultura e das 

letras clássicas possibilitam-lhe criar, reelaborar e até mesmo inverter conceitos 

filosóficos e teológicos e adequá-los à finalidade imperialista espanhola. “E ninguém 

no século XVI se atreveu a expor tão claramente o argumento que se irá 

transformando, refinando, “melhorando” através dos séculos, a fim de tentar provar a 

racionalidade da expansão colonial ocidental” (DUSSEL, 2007, p. 195), por meio de 

uma justificativa civilizacional, a guerra.  

No século XVI, especialmente, “a ideologia civilizacional é uma característica comum 

entre católicos e protestantes, embora em graus diferenciados, e que varia de 

acordo com condições históricas específicas e que se adapta a diferentes 

conjunturas locais” (WIRTH, 2011, p. 55). A abordagem deste tema se aterá apenas 

ao lado católico representado por Juan Ginés de Sepúlveda. 

Essa pretensão origina-se e intensifica-se, pelo que parece, a partir do momento em 

que Sepúlveda propõe-se a estudar a filosofia de Aristóteles detalhadamente aos 

pés do filósofo renascentista Pietro Pomponazzi (1462-1524). Influenciado por esse 

pensador, Sepúlveda formula elementos filosóficos com finalidades civilizacionais 

que vão ecoar na América Latina. O ponto de partida para isso é o antagonismo 

cultural e religioso que Sepúlveda destaca entre os espanhóis e os indígenas. 

Segundo ele, os espanhóis são uma nação superior em inteligência, retidão, cultura, 

governo e religião. Os indígenas, ao contrário, “bárbaros”. No Grande Debate de 

Valladolid (1550-1551), promovido por Carlos V (1500-1558) à maneira da 

Escolástica e dos califas islâmicos para estabelecer paradigmas legais de conquista 

e também tranquilizar a sua consciência, um dos objetivos levantados foi entender o 

que Dussel denomina “estatuto ontológico dos “índios”, uns “bárbaros” diferentes 

aos da Grécia, China ou do mundo muçulmano, quer dizer, aos que podemos 
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chamar “bárbaros” com respeito a nuestras reglas de la razón” (DUSSEL, 2008, p. 

166).  

As articulações filosóficas e renascentistas de Sepúlveda sugerem que “a maneira 

mais direta de fundamentar a práxis de dominação colonial transoceânica – 

colonialidade que é simultânea à origem mesma da Modernidade – é mostrar que a 

cultura dominante outorga a mais atrasada” (DUSSEL, 2008, p. 165). Esse 

argumento se ajusta ao processo da conquista colonial imposto pelo sistema 

vigente, gerando resultados controversos. Para autenticar esse aporte histórico-

filosófico como verdadeiro, Sepúlveda propõe a implantação da guerra, que, 

consequentemente, contribuirá para civilizar os indígenas e efetivará a sua 

conquista. Assim, “a causa da guerra justa não era por serem pagãos, mas por 

serem incivilizados” (DUSSEL, 2008, p. 166) cultural e religiosamente. 

Uma vez provada a justiça da expansão europeia como uma obra 
civilizadora, emancipadora da barbárie em que estavam subsumidos, todo o 
resto (a conquista pelas armas, a espoliação do ouro e prata, o declarar aos 
índios “humanos” em abstrato, mas não suas culturas, uma organização 
política de onde o poder reside nas instituições coloniais, a imposição de 
uma religião estrangeira de maneira dogmática, etc.) fica justificada 
(DUSSEL, 2008, p. 167). 

A conquista da Ameríndia deveria ser completada com a conquista espiritual dos 

nativos, acrescentando de maneira relevante o rebanho de fiéis da Igreja. A crença 

na necessidade de fazer da América Latina um mundo cristão à imagem e 

semelhança da velha Europa justificou a migração de clérigos, missionários e outros 

religiosos para a missão evangelizadora dos índios. Esse índio, discorre Dussel, “foi 

visto como a alteridade europeia, como o infiel” (DUSSEL, 2007, p. 194) no mesmo 

formato como eram vistos os muçulmanos pela Cristandade nos séculos das 

Cruzadas. 

A alteridade negada do índio, sua exterioridade distinta, sua riqueza cultural 
e antropológica serão negadas desde a violência, ao colocá-las como 
mediação do projeto de “estar-na-riqueza” da Modernidade. O índio será 
interpretado como “mão de obra” para as minas, fazendas, explorações 
tropicais, difícil e excepcionalmente será reconhecido em sua exterioridade 
milenar, em sua alteridade cultural distinta (DUSSEL, 2007, p. 195). 

Conforme os desdobramentos flagrados e registrados pela história latino-americana, 

essa alteridade negada do índio só poderia ser confirmada por uma ação bélica 

avalizada pela Cristandade. Era a “Guerra Justa”, pois justificava a criação de um 

novo modelo de sociedade em terras periféricas como extensão da Europa, 



93 
 

especificamente, Espanha. Essas terras vistas como posse da Espanha, por ser 

uma nação cristã, deviam ser retomadas ainda que fosse necessário usar a força 

guerreira baseada na justiça de seus supostos “donos”. “Uma guerra era 

considerada justa quando desencadeada para reconquistar territórios supostamente 

cristãos” (WIRTH, 2011, p. 35). A Europa devia dar-se ““razões” para poder ocupar 

externa e moralmente com boa consciência “espaços” considerados “vazios”” fora de 

seu próprio “espaço” histórico” (DUSSEL, 2007, p. 195).  

Uma vez reconhecidos os territórios, geograficamente, passavam-se ao 
controle dos corpos, das pessoas: era necessário “pacificá-las” – dizia-se na 
época. Quem estabelece sobre os outros povos a dominação do mundo 
espanhol (posteriormente do europeu em geral) é um militar23, um guerreiro. 
O “conquistador” é o primeiro homem moderno ativo, prático, que impõe sua 
“individualidade” violenta a outras pessoas, ao outro (DUSSEL, 1993, p. 43).  

A pretensão civilizacional de Sepúlveda tem finalidade econômica. No entanto, para 

consolidar essa pretensão na América Latina, a religião tornou-se totalmente 

relevante como ocorria na antiguidade. Segundo Wirth,  

no imaginário cristão da cristandade colonial, textos sagrados e a tradição 
religiosa funcionavam como uma espécie de norma externa, da qual 
dependia a legitimidade do sistema e o sentido de mundo. A religião era 
uma espécie de referência hegemônica que perpassava toda a sociedade. 
Daí a centralidade da religião em todas as controvérsias da cristandade 
colonial (WIRTH, 2011, p. 53). 

No sistema colonial, essa religião cumpre o seu papel com eficácia, contudo, como 

desenvolvimento do pensamento arrojado de Sepúlveda, “sutilmente” a religião será 

descartada, tornando-se, ao longo do tempo, desnecessária. Essa possibilidade é 

ressaltada pela rigidez de suas convicções e confronta o pensamento religioso no 

mundo medieval. Com isso, ele não só legitima sua conduta bélica a partir do que 

pensa, mas, especialmente, a partir do que crê e, de maneira geral, isso faz muita 

diferença na execução de sua proposta.  

Sepúlveda trata de “impor uma racionalidade que não precisa de fé; e que só se 

serve dela como subterfúgio retórico. Se trata de uma discussão entre o verbo de 

Cristo e a palavra de Aristóteles” (MIRES, 1987, p. 130). A preocupação de 

Sepúlveda refere-se unicamente à exploração do ouro ameríndio e o seu 

consequente acúmulo, mas sem ficar distante de seus benefícios lucrativos. 

                                                           
23 Isto é, Hernán Cortez (1485-1547), conquistador do Império Asteca, no México. Todos concordam, 
contudo, que sua figura é indissociável da conquista da América e das violentas guerras travadas 
entre espanhóis e indígenas. MORAES, Marcos Vinícius de. Hernán Cortez, civilizador ou 
genocida? São Paulo: Contexto, 2011, p. 11. 
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Baseado nesse sistema é possível deduzir que “o mundo moderno já não necessita 

da referência à religião nem precisa da união entre Igreja e Estado para se legitimar” 

(WIRTH, 2011, p. 53).  

Não se pode ignorar, nessa linha de reflexão, a importância da religião cristã na 

justificação da expansão do império espanhol. Wirth destaca que “até o século XVIII, 

grosso modo, o pertencimento ou não ao cristianismo era a fronteira que separava a 

Cristandade do mundo não cristão. Cristianizar implicava dilatar o império cristão e 

integrar os conversos no corpo da cristandade colonial” (WIRTH, 2011, p. 54). 

A proposta civilizacional de Sepúlveda para as terras indígenas americanas e para 

os seus habitantes abstratos é composta de uma trama fundada em: i) ideologia; ii) 

Estado; iii) Igreja; iv) conquistador. Porém, em seu processo prático, esses 

elementos são fundidos em apenas um – a conquista – que só foi plausível pela via 

bélica.   

O pensamento de Sepúlveda sobre o uso da “Guerra Justa”  para civilizar os 

indígenas está articulado de maneira detalhada no Democrates Alter, considerado a 

principal obra do autor. Segundo frei Carlos Josaphat,  

o Democrates lança mão da doutrina clássica da guerra justa, apara e reduz 
as causas éticas que só tornariam justa a guerra em situações 
verdadeiramente excepcionais, e até praticamente inexistentes, e alarga ao 
máximo os proveitos e vantagens que uma agressão possa trazer aos 
detentores do poder e da força, praticando um utilitarismo ético que acaba 
autorizando as guerras de conquista (JOSAPHAT, 2000,p. 145).  

Portanto, como sequência dessa abordagem, a análise do Democrates Alter poderá 

fornecer ou explicar objetivamente a formulação dos componentes justificadores da 

“Guerra Justa”, fator essencial à dominação e domesticação dos indígenas.  

 

2.4 O CONCEITO DE “GUERRA JUSTA” EM DEMOCRATES ALTER  

 

A proposta desta seção é tentar estabelecer de maneira objetiva, a base do 

pensamento de Juan Ginés de Sepúlveda concernente à construção do conceito de 

“Guerra Justa” contido em sua principal obra literária – Democrates Alter.   
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2.4.1 Situando Democrates Alter24 

 

O histórico da construção do Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los 

índios – Democrates Alter, é, deveras, instigante, mas muito maior é a sua aplicação 

e efeitos na contradição entre os dois mundos: Europa e América Latina. Instigante 

porque o Democrates Alter foi fundamental no processo da conquista colonial nas 

terras ameríndias. Esse escrito bilíngue, latim e espanhol, elaborado por Juan Ginés 

de Sepúlveda, entre 1544-1545, foi inserido nas Índias Ocidentais com o objetivo de 

cumprir o seu papel ideológico que se deu por meio das armas e da religião com 

realismo sob a bandeira dos espanhóis. Transformou-se na “chave mestra” que 

enaltecia os propósitos da nobreza espanhola.  

As fontes de informação e inspiração de Sepúlveda foram Pedro Martyr, De Orbe 

Novo (1493-1525), Férnandez de Oviedo, Historia General y Natural de las Índias, 

islas y Tierra Firme del Mar Océano (1535) e Hernán Cortez, Cartas de Relación de 

la Conquista de México (1519-1526) (SEPÚLVEDA, 1987, p. 29-30). 

Extremamente poderoso nas teorias, polêmico e controverso, o Democrates Alter 

exerceu a função de guia espiritual destinado aos conquistadores e resultou em 

compêndio teórico para argumentação de religiosos em suas pregações e 

confrontos a respeito de assuntos como justiça, guerras e escravidão dos indígenas. 

Em seu conteúdo, Sepúlveda tece filosófica e teologicamente conceitos e 

fundamentações éticas, morais e jurídicas de uma “Guerra Justa” contra os 

indígenas.  

Gutiérrez concorda que a principal tese que Sepúlveda tentou provar em seu escrito 

foi que a guerra contra os indígenas era lícita (justa) porque, “de acordo com A 

Política, eles eram “bárbaros” e escravos por natureza” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 79).  

O Democrates Alter foi escrito em forma de diálogo entre o alemão 
Leopoldo, que, de acordo com as palavras de Sepúlveda, no fim do 
prefácio, estava contagiado pelos erros do luteranismo, e Democrates, que, 
seguindo o método socrático, foi porta-voz das doutrinas de Sepúlveda 
(GUTIÉRREZ, 2007, p. 79).  

                                                           
24 O “Povo poderoso”, escrito com os olhos admirativos sobre os impérios de Roma e da Grécia, 
povos valorosos pela cultura, pelas artes, mas também pelas armas. LAS CASAS, Bartolomeu de. 
Liberdade e Justiça para os povos da América: Oito Tratados impressos em Sevilha em 1552. 
São Paulo: Paulus, 2010, p. 115. Obras Completas II. 
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Sepúlveda ancorou os argumentos que emolduram o Democrates Alter na filosofia 

aristotélica, como a Política, livros I e III; escritos como De Civitate Dei, de Santo 

Agostinho, Suma Teológica de São Tomás de Aquino, Pais da Igreja, Lei Natural, 

Direito Natural e de Gentes, Teologia, Bíblia, Escolástica e História das Conquistas 

do Império Romano. Para a realização desse livro, o humanista contou com as 

doações financeiras e econômicas da família Médici, de quem se tornou amigo 

desde 1519 (RODRIGUES, 2010, p. 22). 

Na Espanha, a sua publicação foi proibida pelo rei após o parecer dos analistas 

lotados na Escola de Alcalá e Salamanca, em particular, pois as ideias contidas na 

obra de Sepúlveda eram uma justificação à “Guerra Justa” e, ao mesmo tempo, 

concedia aos encomienderos autonomia para oprimir os indígenas e oficializar as 

tendências separatistas (DUSSEL, 1979, p. 61). Como resultado dessa decisão real, 

o Democrates Alter sofreu nova sansão, e, “foi proibido de circular por ordem do 

Conselho, depois do parecer negativo dos teólogos de Salamanca e Alcalá” (BRUIT, 

1995, p. 121). De acordo com Josaphat, nessa obra, à luz dos atos imperiais 

romanos e gregos, Sepúlveda,  

exalta, ilustra, funda pela reflexão e pela história o ideal e a ideologia que 
animam os navegantes, os descobridores, os conquistadores e os 
colonizadores. Não apenas legitima, mas enaltece a guerra de conquista, 
levada adiante pelos espanhóis. Mais ainda, ele assume o papel de mestre 
e líder. Pois se empenha em suscitar o entusiasmo das novas gerações, 
engrandecendo a seus olhos as maravilhas e os heroísmos da guerra (In: 
LAS CASAS, 2010, p. 115). 

Segundo Josaphat, a guerra desenhada por Sepúlveda em seu Democrates Alter é 

aureolada pelas virtudes da força e da astúcia, tais como refulgem nas façanhas dos 

conquistadores. “É a epopeia que canta a bela prosa do cronista do rei, no elã de 

encorajar a expansão do novo império, destinado a merecer imitar e mesmo superar 

tudo de glorioso que fizeram gregos e romanos” (JOSAPHAT, 2010 apud LAS 

CASAS, 2010, p. 115). 

O ponto alto da resistência ao Democrates Alter foi o histórico debate ocorrido na 

cidade real de Valladolid. A grande controvérsia de Valladolid (1550-1551), como é 

conhecida na história da conquista colonial espanhola, foi precedida de uma 

escaramuça, de uma bem tecida guerra de influências entre os defensores do 

pensamento de Sepúlveda e os que veementemente se opunham a ele. Diante da 

junta constituída por juízes, teólogos, juristas e políticos, presidida pelo teólogo 
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dominicano frei Domingo de Soto, eminente professor da Universidade de 

Salamanca e assessor importante do Concílio de Trento (1545-1563), Sepúlveda, 

com lucidez, sagacidade e ímpeto de pensador moderno, empregou quase dois dias 

para expor o que lhe parecia o essencial de seu livro Democrates Alter, 

sistematizado em “doze objeções” (JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 

116, 117). 

Bruit constata que  

as teses de Sepúlveda foram, nem mais nem menos, produto e 
consagração, a posteriori, dos fatos da conquista. A guerra contra os índios 
foi uma realidade bem como a imposição forçada do evangelho e a 
liberdade dos nativos nunca foi respeitada. Sepúlveda foi o ideólogo 
indiscutível da realidade da conquista e neste papel, sumamente ingrato, 
dificilmente encontraria simpatias, por exemplo, entre os intelectuais 
modernos (BRUIT, 1995, p. 123). 

Diante da percuciente convicção de Sepúlveda sobre um novo amanhecer 

econômico para a Europa, em particular para a Espanha, no item seguinte, serão 

demonstrados os argumentos desse humanista que, para o seu momento, 

inteligentemente reelabora e desloca aportes históricos, filosóficos, teológicos, 

jurídicos, bíblicos e conceitos antigos de guerra que, no passado, transformaram 

nações em grandes impérios.  

Conforme aponta a introdução do Democrates Alter, os principais temas referentes à 

justificação da guerra que se formulam e entrelaçam são sucintamente expostos 

aqui da seguinte maneira: i) sobre a teoria do direito natural; ii) pensamento ius 

naturalista de Aristóteles; iii) teoria da guerra; iv) a guerra e a religião; v) dimensões 

religiosas da guerra; vi) causas justas da guerra; vii) lei natural; viii) a conquista da 

América; ix) a superioridade cultural dos espanhóis; x) sobre o sacrifício dos 

inocentes praticado pelos índios; xi) a escravidão dos “bárbaros” (índios); xii) a 

pregação do evangelho; xiii) a condição jurídica dos índios e os problemas jurídicos 

da colonização; xiv) o governo dos índios; e, por fim, xv) a distinção entre os 

diversos modelos de domínios existentes na história. Nesta seção, ele menciona o 

império civil, o poder régio e o domínio heril25 (SEPÚLVEDA, 1987, p. 1-42). 

                                                           
25 Sepúlveda utiliza três expressões para definir as formas de governos que regem a humanidade: o 
império civil – destinado aos homens probos, humanos, inteligentes e livres ou o régio que se 
assemelha ao paterno ou à administração doméstica, porque de certa forma a casa simbolizava um 
reino. Para o governo dos bárbaros é utilizado o termo heril. Sepúlveda alegava que essa forma de 
governo adequava-se a eles devido à sua falta de humanidade. SEPÚLVEDA, Juan Ginés de. 
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O seu objetivo é consistir, pari passu, esses temas conforme a sua realidade 

palaciana, dando novo significado e adequando-os conforme os objetivos do sistema 

expansionista e mercantilista espanhol. Pautado pelo conhecimento que possui, 

Sepúlveda elenca quatro possíveis causas justificadoras de seu conceito de guerra 

contra os indígenas:  

1. Sendo por natureza servos os homens bárbaros, incultos e desumanos, 
negam-se a admitir a dominação dos que são mais prudentes, poderosos e 
perfeitos que eles; 2. Erradicar as torpezas nefandas e o deplorável crime 
de comer carne humana; 3. Salvar os inocentes que eram imolados todos 
os anos; e, 4. Pacificar os índios para poder pregar o evangelho 
(GUTIÉRREZ, 2007, p. 88-89). 

Essas causas serão tratadas no corpo do pensamento argumentativo de Sepúlveda 

com maior especificidade. 

 

2.4.2 Os Fundamentos “Legítimos” do Pensamento de Sepúlveda no Democrates 

Alter 

 

No diálogo que introduz o conteúdo do Democrates Alter ou Tratado sobre las justas 

causas de la guerra contra los indios, aparentemente, os dois interlocutores 

condenam a guerra: 

Leopoldo: no hay razón que baste á convencerme de que sea lícita la 

guerra, y mucho menos entre cristianos. 

Democrates: Y ojalá que Dios inspirase ese mismo pensamiento á todos los 
reyes y á los príncipes de cualquier república para que todo el mundo 
estuviese contento con lo suyo y no Le moviese la avaricia á invadir á mano 
armada lo ajeno, ni con ambición impía y cruel pretendiera cimentar su 
gloria y fama en la destrucción de los demás. Uno y otro vicio, arrastró por 
camino extraviado á muchos príncipes, y los armó unos contra otros para 
ruina de muchos pueblos y gran menoscabo del linaje humano, 
despreciando la paz que es la felicidad más grande que puede caer sobre 
una ciudad... (SEPÚLVEDA, 1987, p. 51).    

A palavra de Sepúlveda soa como o discurso de um defensor imparcial que prima 

integramente pela justiça, grandeza, harmonia e boa relação entre os povos. Sem 

dúvida, é a afirmação pertinente e inquestionável de alguém que parece reprovar o 

uso das armas, por parte dos governantes, com o desígnio de apossarem-se dos 

                                                                                                                                                                                     
Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1986, p. 173. 
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bens alheios. Entretanto, deve-se relembrar que o expansionismo europeu sempre 

foi marcado pela utilização das armas. Assim sendo, para o seu tempo, a guerra é o 

meio comum e supostamente eficiente de conquista e acúmulo de riquezas 

necessárias à sobrevivência dos impérios insurgentes, e por que não dizer, grosso 

modo, desde a antiguidade, a guerra de aquisição sempre foi a razão primaz que 

proporciona a hegemonia dos grandes impérios conhecidos na história. Nenhum rei 

ou príncipe que vislumbra a glória, a fama e o reconhecimento os alcançarão de 

outra maneira. A exatidão desse processo em alcançar a sua obstinação deve ser 

estrategicamente perfeita, organizada, vital e moldurada pela força, especialmente 

quando a guerra for de caráter lícito e justo. 

Antes es muy necesario que quien emprende guerra por causas justas y 
necesarias, no la haga con ánimo abatido y remiso, sino con presencia y 
fortaleza de ánimo, y no dude en arrojarse á los peligros cuando su deber lo 
pida. Y aun el deleitarse con la guerra misma, sea cual fuere su causa, es 
indicio de ánimo varonil y esforzado, y prenda de valor ingénito y adulto, 
según enseñan grandes filósofos (SEPÚLVEDA, 1987, p. 53). 

A guerra não tem vida própria e não é uma fantasia. A sua existência é real e 

concreta, como as questões sociais que marcam a vida do ser humano faminto, 

pobre, insalubre e destituído de moradia; aliás, esses fatores são características da 

guerra externa ou interna. Constituem-se males que, de várias maneiras, 

enriquecem reis e príncipes. Ante os primeiros sinais de justificação da guerra por 

Sepúlveda, pressupõe-se que esses males resultam de uma guerra feita ilicitamente.  

A história está impregnada de fatos que apontam motivos de toda natureza que 

levaram reis e príncipes ao extremo da racionalidade humana, promovendo a guerra 

contra povos inocentes. Um dos motivos característicos desse processo é a 

ambição. Para isso, os promotores da dita façanha se armam com os seus aparatos 

bélicos, insinuando a aquisição da paz e a sua instalação entre os povos.  

Entretanto, mesmo na antiguidade, a guerra não poderia ser declarada a nenhum 

reino sem causas justas, além disso, precisava ser deliberada pela autoridade 

competente, isto é, pelos reis e Igreja. Segundo Sepúlveda, Agostinho concordava 

que “la guerra, debe ser de necesidad, para que de tal necesidad nos libre Dios y 

nos conserve en paz, porque no se busca la paz para ejercitar la guerra, sino que se 

hace la guerra por adquirir la paz” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 53, 55). Essa afirmativa 

agostiniana indica que a busca pela paz por meio da guerra, o que não parece ser o 

projeto de Sepúlveda, pode ser classificada como causa justa. O pensamento de 
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Agostinho nesse momento fornece a provisão que Sepúlveda necessita para iniciar 

a construção de uma justificação que formalize a teologia de uma guerra que 

sancione o domínio espanhol na América Latina. Essa proposição se desdobra em 

uma argumentação mais ampla. Para ele,  

Porque no nascen las causas de la guerra de la probidad de los hombres, ni 
de su piedad y religión, sino de sus crimines y de las nefandas 
concupiscencias de que está llena la vida humana, y que continuamente la 
agitan. Pero es cierto que un príncipe bueno y humano no debe arrojarse á 
nada temerariamente ni por codicia, sino buscar todas las vías de paz y no 
dejar de intentar cosa alguna para repeler sin necesidad de guerra los 
ataques e injurias de los hombres inicuos é importunos, y mirar por la salud 
y la prosperidad del pueblo que le está confiado, y cumplir lo que debe á su 
oficio. Esto es lo que piden la virtud, la religión, la humanidad. Pero si 
después de haberlo intentado todo, nada consigue, y ve que se sobrepone á 
su equidad y moderación la soberbia y la perversidad de los hombres 
injustos no debe tener reparo en tomar las armas, y nadie dirá que hace 
guerra temeraria o injusta. (SEPÚLVEDA, 1987, p. 55). 

As leis e os direitos antigos reconhecidos pelos povos e nações determinam que é 

somente pelos crimes que um príncipe pode declarar a guerra, mas, após ter 

esgotado todos os recursos para evitá-la, pelo menos é o que está contido nessa 

argumentação. Diante disso, pensando no processo da conquista espanhola na 

América Latina, a argumentação de Sepúlveda corre o risco de se tornar uma via de 

mão dupla. Mas ele consegue articular o seu pensamento inserindo nele a 

participação direta dos príncipes, da Igreja e das leis concedendo-lhes o amparo 

legítimo na realização da guerra lícita. Para Sepúlveda, os homens perversos pelo 

seu paganismo e idolatria serão o alvo principal dessas instituições. “Todo lo que se 

hace por derecho o ley natural, se puede hacer también por derecho divino y ley 

evangélica” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 59). 

A constante busca por elementos teóricos conceituais e mecanismos da vida civil e 

religiosa para estruturar sua ideologia faz de Sepúlveda um homem para além de 

seu tempo. O deslocamento que faz das letras clássicas e legais elaboradas pelos 

pensadores antigos permite que Sepúlveda se torne um indivíduo obstinado pelas 

suas convicções. Entre essas letras, é inapropriado descartar as Sagradas 

Escrituras. Sepúlveda passa, então, a discutir o tema da vingança. Ele sugere que 

um indivíduo, ao ser agredido por outro, inicialmente, deve evitar o caminho do 

revide e da vingança, porém o agredido injustamente não deve abrir mão de seu 

direito de defesa. Para demonstrar isso, Sepúlveda seleciona dois textos no 
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Segundo Testamento26, um deles, no evangelho de São Mateus, que se refere ao 

ensinamento de Cristo no Sermão do Monte, quando rejeita qualquer atitude de 

vingança por parte de uma pessoa ao ser agredida na face pelo inimigo. Mediante a 

agressão, a vítima não deve reagir com ação temerária e similar.  O outro texto, 

situado no livro dos Atos dos Apóstolos, narra que o apóstolo São Paulo, quando foi 

agredido na boca pelos assistentes do sumo sacerdote Ananias, diante do Sinédrio, 

resistiu àquela agressão. Sepúlveda explica,  

Porque cuando Cristo nos manda en el Evangelio no resistir al malo, y que 
si alguien nos hiere en una mejilla presentemos la otra, y que si alguien nos 
quiere quitar la túnica, entreguemos la túnica y el manto, no hemos de creer 
que con  esto quiso abolir la ley natural por la que nos es lícito resistir la 
fuerza dentro de los límites de la justa defensa, pues no siempre es 
necesario probar esa resignación evangélica de un modo exterior, sino que 
muchas veces basta que el corazón esté preparado, como dice San 
Agustín, para hacer tal sacrificio cuando una razón de piedad lo exija [...] 
Cuando San Pablo le golpearon en el rosto por orden del príncipe de los 
sacerdotes, lejos de presentar la otra mejilla, llevó muy á mal aquella injuria 
y reprendió á su autor con graves palabras (SEPÚLVEDA, 1987, p. 59, 61). 

Para continuar sedimentando sua argumentação pró-guerra, Sepúlveda lança mão 

de seu conhecimento bíblico-teológico, desta vez, apela ao Primeiro Testamento, 

objetivamente, e diz que “la vida común y civil se basa solo en los preceptos del 

Decálogo y en las demás leyes naturales, y Cristo nos enseñó que en ellas había 

bastante auxilio para lograr la vida eterna” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 61). O discurso 

argumentativo parece ser eloquente, isso ocorre porque o aparato bíblico como 

mandamento divino sobre a prática do amor ao próximo27 é para ele um imperativo. 

Sepúlveda reproduz as palavras apostólicas com persuasão sobre o que propõe.  

“El que ama á su prójimo cumple la ley, porque la ley dice: no adulterarás, 
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si algún 
otro mandamiento hay, contenidos están en esta sola palabra: amarás á tu 
prójimo como á ti mismo”. Lo cual quiere decir que todas las leyes naturales 
y divinas se dirigen á contener á los hombres en el deber y á conservar en 

                                                           
26 A narrativa bíblica do referido ensinamento de Cristo: “Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente 
por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau; antes, àquele que te fere na face direita 
oferece-lhe também a esquerda; e àquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe 
também a veste; e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede 
e não voltes as coisas ao que te pede emprestado”. Na experiência do apóstolo São Paulo: Fixando 
os olhos no Sinédrio, Paulo assim falou: “Irmãos, é inteiramente em boa consciência que eu me tenho 
conduzido perante Deus, até o dia de hoje”. Foi quando o sumo sacerdote Ananias mandou a seus 
assistentes que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: “Deus vai ferir-te a ti, parede caiada! 
Tu te sentas para julgar-me segundo a Lei, e violando a Lei ordenas que me batam?” BÍBLIA, N.T. 
Mateus e Atos Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap. 5, 
vers. 38-42; cap. 23, vers. 1-3. 
27 Sepúlveda apresenta em sua justificativa diversos textos bíblicos como se vê nesta nota. Por serem 
capítulos inteiros, opta-se apenas por fazer sua citação. BÍBLIA, N.T. Mateus; Romanos; João. 
Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, caps. 7, 13 e 14. 
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esta vida la sociedad humana, que se funda principalmente en mutua 
caridad y benevolencia, para que esta vida sea como una escala y 
preparación para la otra vida eterna: y cuando hablamos de mutua caridad 
humana entendemos también la piedad y el amor de Dios, porque el amor 
de Dios se conoce principalmente en guardar las leyes de Dios 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 63). 

Essa postura merece o seu mérito. Os investidores da expansão mercantilista, assim 

como os reis e o papa, precisam ser convencidos de que estão amparados pelas leis 

humanas e divinas em seus atos na conquista colonial.  Dessa forma, a lei divina e a 

lei natural se fundem para atingir o seu objetivo.  

La ley divina escrita no difiere en cosa alguna de la ley natural, porque la 
reprobación del mal y la elección del bien están divinamente impresas en el 
alma racional, de tal modo, que a nadie le falta ciencia para discernir lo 
bueno de lo malo, ni potencia para ejecutar el bien y huir del mal 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 63, 65).  

Daí Sepúlveda afirmar que a Monarquia, a Aristocracia e a República podem 

elaborar leis que não sejam compatíveis com a lei natural, ou seja, com a natureza.  

A justaposição da lei natural com a lei divina propõe, pelos sistemas de governos 

acima, um aspecto essencial para a manutenção da ordem pública de um povo – a 

felicidade. Esta se apresenta de duas maneiras:  

1. Hay una felicidad perfecta y última, y fin de todos los bienes, la cual resulta 
de la clara visión y contemplación de Dios, y á la cual llamamos vida eterna; 
2. Hay otra imperfecta y deficiente, y es la única que pueden disfrutar los 
hombres en esta vida. Esta consiste en el uso de la virtud, como los filósofos 
declaran; y es el camino y como la escala para la felicidad perfecta 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 65).  

Aristóteles afirmava que “o maior dos bens é a felicidade, e ela consiste em agir 

segundo as qualidades morais e no exercício perfeito destas” (ARISTÓTELES, VII, 

c. VII, 1328b, 1985, p. 237). Para Agostinho, no entanto, existe certa diferença entre 

virtude e felicidade, ou seja, “a virtude abarca todo o factível; a felicidade, todo o 

desejável” (A Cidade de Deus, IV, 21), tanto uma como a outra não são deusas 

como pensava o paganismo, e sim dons de Deus. Tomás de Aquino refere-se à 

felicidade como resultado das virtudes intelectuais, “seja porque os atos dessas 

virtudes podem ser meritórios, seja porque constituem um começo da bem-

aventurança perfeita, que consiste na contemplação da verdade” (Suma Teológica, 

Iª IIª, v. IV, Q. 57, a. 1, 2005). 

Conforme registra em sua tese, Rodrigues afirma:  



103 
 

O Renascimento não conhecia uma escala de valores única e 
universalmente válida. Havia um sistema pluralista, em transformação 
constante e com diferenças interpretativas acerca de um mesmo valor. 
Eram os homens, os que selecionavam os valores justos para as ações 
concretas em cada movimento: o que podia ser justo numa ocasião, poderia 
ser injusto noutra, o mal provém muitas vezes do bem e o bem do mal, e 
não apenas no campo político (RODRIGUES, 2010, p. 106). 

No entanto, Sepúlveda relembra que o acesso à felicidade é proposto somente aos 

homens pacíficos, limpos de coração e todos os que Cristo seleciona no Evangelho. 

Pois, “en toda buena república todas las leyes deben encaminarse à la práctica de la 

virtud conforme enseñan los mismos filósofos gentiles” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 65). 

Para Aristóteles, “a felicidade é necessariamente associada às qualidades morais, 

mas uma cidade não deve ser qualificada de feliz com referência apenas a uma de 

suas classes, e sim a todos os cidadãos” (ARISTÓTELES, VII, c. VIII, 1329a, 1985, 

p. 240)  

Agostinho, ao discorrer sobre a virtude, relata que os pagãos a viam como uma 

deusa e que se dividia “em quatro espécies: prudência, justiça, fortaleza e 

temperança” (A Cidade de Deus, IV, 20). Mas, contrapondo a essa divinização pagã, 

o teólogo afirma que “a virtude única abrange a fé e a castidade, que mereceram ter 

altares fora em seus próprios templos” (A Cidade de Deus, IV, 20). Agostinho rejeita 

a dissociação da virtude das faculdades do espírito. Segundo ele, a virtude os 

antigos definiram como a arte de viver bem e retamente. Por isto, que “em grego, 

virtude se diz arete, e, em latim, acreditou-se ser ‘arte’ uma tradução mais 

adequada” (A Cidade de Deus, IV, 20). Já para Tomás de Aquino, assim como há 

virtudes humanas, também há virtudes naturais. “Ora, as virtudes naturais não são 

hábitos, mas potências. Logo, as virtudes humanas também não são atos. A virtude 

designa certa perfeição da potência. Ora, o fim da potência é o ato, pois o ato 

virtuoso nada mais é que o bom uso do livre arbítrio” (Suma Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 

55, a. 1, 2005). 

As virtudes não teriam sentido se não fossem acompanhadas de vícios, e estes 

estão presentes nos governos e nos conquistadores. O interesse de Sepúlveda em 

discorrer sobre as virtudes é elevar uma ética separada do cristianismo, mas 

declaradamente à religião, com eminentes fins políticos e econômicos. Neste 

sentido, o que mais interessa a Sepúlveda, além dos reis, são os soldados 

(RODRIGUES, 2010, p. 108). É por isso que as principais virtudes encadeadas têm 
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correspondência com soldados e cavalheiros. Para ele, as virtudes decorrem dos 

costumes (RODRIGUES, 2010, p. 110). Assim, as guerras são justas para 

Sepúlveda quando são praticadas por desejo de glória, entretanto, injustas quando 

são movidas por ambição, avareza, ira ou loucura, categorias compreendidas como 

vícios. “A verdadeira glória é praticar a piedade e as virtudes. E as praticamos mais 

quando cumprimos os deveres de cada um, segundo ofício e dignidade” 

(RODRIGUES, 2010, p. 113). 

Sepúlveda, então, passa a fazer uso de elementos conceituais contidos na lei 

natural, os quais estão ambientados em duas dimensões filosóficas e teológicas:  

Los filósofos llaman ley natural la que tiene en todas partes la misma fuerza 
y no depende de que agrade ó no. Los teólogos, con otras palabras, vienen 
á decir lo mismo: La ley natural es una participación de la ley eterna en la 
criatura racional. Y la ley eterna, como San Agustín la define, es la voluntad 
de Dios, que quiere que se conserve el orden natural y prohíbe que se 
perturbe. De esta ley eterna es partícipe el hombre, por la recta razón y la 
probidad que le inclinan al deber y á la virtud, pues aunque el hombre, por el 
apetito, sea inclinado al mal, por la razón es propenso al bien. Y así la recta 
razón y la inclinación al deber y á aprobar las obras virtuosas, es y llama ley 
natural (SEPÚLVEDA, 1987, p. 67). 

O objetivo da lei natural é a conscientização do ser humano cristão e não cristão 

daquilo que é bom e justo e daquilo que é mau e injusto. Quanto aos não cristãos, 

refere-se àqueles que não se deixaram corromper com os costumes inadequados. 

Como todas as coisas que estão sujeitas à providência divina, são reguladas e 

medidas pela lei eterna; “daí se evidencia que a lei natural nada mais é que a 

participação da lei eterna na criatura racional” (Suma Teológica, Iª IIª, v. IV, Q. 91, a. 

2, 2005).  

Retomando a justificação referente à licitude da guerra na conquista colonial, 

Sepúlveda afirma, por meio de suas proposições, a influência marcada pelos 

escritos de Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino e professa que a guerra 

obedece, obrigatória e legalmente, a um protocolo constituído por leis e direitos. 

“Todas las leyes e todos los derechos permiten à cualquiera defenderse y repeler la 

fuerza con la fuerza. Pero el declarar la guerra, propiamente dicha, ya la haga por si, 

ya por medio de sus capitanes, no es lícito sino al príncipe ó á quien tenga la 

suprema autoridad en la república” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 69). Para isso, ele utiliza 

os escritos de seus autores prediletos. Tomás de Aquino, por exemplo, em sua 
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Suma Teológica, declara que existem três condições fundamentais que classificam 

uma “Guerra Justa”:  

1ª A autoridade do príncipe sob cuja ordem deve-se fazer a guerra: Não 
compete a uma pessoa privada declarar uma guerra. Porque pode fazer 
valer o seu direito ante o tribunal superior; 2ª Uma causa justa: requer-se 
que o inimigo seja atacado em razão de alguma culpa; e, 3ª Uma reta 
intenção naqueles que fazem a guerra: que se pretenda promover o bem ou 
evitar o mal (Suma Teológica, IIª IIª, v. V, Q. 40, a. 1, 2004). 

E, se apropriando ainda do pensamento de Agostinho, Sepúlveda reproduz as 

palavras do Bispo de Hipona contra Fausto, que ressaltam:  

El orden natural, acomodado à la paz de los naturales exige que la 
autoridad y el consejo para hacer la guerra, resida en los príncipes [...] El 
hacer la guerra no es delito, pero que el hacer la guerra por causa del botín 
es pecado; ni el gobernar la república es cosa criminal, pero el gobernar la 
república para aumentar sus propias riquezas, parece cosa de condenarse 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 69, 71). 

Estando resguardado pelas leis, o príncipe, como governante da República, poderá 

declarar guerra aos seus inimigos de forma justa com o fim de proteger o povo.  

Demonstrando cuidado com a aplicação das leis que legitimam a guerra, 

aparentemente, o humanista destaca que, ao se executar um evento dessa 

natureza, deve-se observar o modo para não cometer injúria contra os inocentes e 

estrangeiros, preservar a integridade dos embaixadores, proteger reverentemente os 

clérigos, utensílios e templos e, quanto aos inimigos, deve-se manter a boa fé e 

tratá-los de acordo com a proporção de sua culpa, evitando a injustiça. Novamente, 

Sepúlveda busca em Santo Agostinho o seu referencial teológico. 

“El deseo de ofender, la crueldad en la venganza, el ánimo implacable, la 
ferocidad, el ansia de dominación y otras cosas semejantes, son lo que ha 
de condenarse en la guerra”. Porque el fin de la guerra es el llegar á vivir en 
paz y tranquilidad, en justicia y práctica de la virtud, quitando á los hombres 
malos la facultad de dañar y de ofender. En suma, la guerra no ha de 
hacerse más que por el bien público, que es el fin de todas las leyes 
constituidas, recta y naturalmente, en una república (SEPÚLVEDA, 1987, p. 
73). 

A guerra é, para Sepúlveda, um fato necessário às nações imperialistas, pois são 

superiores, mas a Espanha é superior a todas elas e por essa razão possui a 

preeminência e o direito de dominar os povos inferiores. No contexto da América 

Latina, todas as guerras são lícitas e não há nelas nenhuma injustiça. Justos 

também são seus reis e príncipes que, com autoridade suprema, podem ordenar as 

leis, desde que não sejam contraditórias à lei divina. De maneira sutil, parece que 
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Sepúlveda sugere que a guerra tenha tom exclusivo de negócio capitalista para 

quem a pratica como uma empresa.  

Jorge Gutiérrez traz uma contribuição essencial para a compreensão da 

argumentação de Sepúlveda sobre a guerra. De acordo com Gutiérrez, Sepúlveda 

recorre a uma lei antiga, transportando-a para o seu tempo. Dessa forma, as razões 

de uma “Guerra Justa”  e piedosa são precedidas pelas seguintes condições: “1. 

Justa causa para ser empreendida; 2. Legítima autoridade; 3. Reta intenção de 

quem a faz; 4. Reta maneira de fazê-la. A finalidade da guerra era o bem público da 

República, constituída por leis retas e naturais” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 79-80). 

Diante dessas condições, surgem as causas da “Guerra Justa” sistematizadas pelo 

seu defensor:  

La primera causa: Entre las causas de justa guerra, la más grave, a la vez 
que la más natural, es la de repeler la fuerza con la fuerza, cuando no se 
puede proceder de otro modo [...] Y para eso la naturaleza, que armó á 
todos los demás animales con uñas, cuernos, dientes y otras muchas 
defensas, preparó al hombre para toda guerra, dándole las manos, que 
pueden suplir á las uñas, á los cuernos, á los colmillos, á la lanza y á la 
espada, porque pueden manejar todo género de armas. Dio le además 
talento é industria sagaz y diligente, facultades naturales del ánimo, que 
Aristóteles nombra prudencia y virtud en sentido lato; porque el mismo 
filósofo de ellas dice que pueden usarse en bien y en mal, siendo así que de 
la virtud, estrictamente considerada, no hay quien pueda abusar 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 75, 77). 

É a natureza, então, que possibilita animais e seres humanos às conquistas em seus 

respectivos reinos? Se isso é um fato, Sepúlveda transfere a responsabilidade das ações 

desses seres à natureza. Devido à magnitude desse fundamento, Aristóteles é incorporado 

para referendar a argumentação do humanista. Segundo o filósofo,  

a arte da guerra será por natureza e de certo modo uma arte da aquisição 
(a arte da caça é uma parte dela) quando usada adequadamente contra 
animais selvagens e contra homens que, embora marcados pela natureza 
para a sujeição, se recusam a aceitá-la, mormente porque este gênero de 

guerra é por natureza justo (ARISTÓTELES, I, c. III, 1256b, 1985, p. 24).  

Se a guerra é uma arte de aquisição que pode ser utilizada na captura de animais e 

homens selvagens, então, o humanista está à vontade para aplicar essa pedagogia 

diante dos indígenas da América, os quais ele categoriza “bárbaros”28 por natureza, 

isto é, selvagens em relação aos espanhóis.  

                                                           
28 Bárbaros: tidos pelos conquistadores como os que rejeitam a reta razão e o modo comum dos 
homens, e assim se comportam com rudeza bárbara, com selvagerismo bárbaro. DUSSEL, Enrique. 
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“La segunda causa de justa guerra es recobrar las cosas injustamente arrebatadas 

[…] es lícito, no solo el recobrar las cosas propias injustamente arrebatadas, sino 

también las de los amigos, y defenderlos y repeler sus injurias como las propias” 

(SEPÚLVEDA, 1987, p. 75, 77). Para fundamentar e tornar inteligível essa causa, 

Sepúlveda recorre a uma narrativa bíblica do Primeiro Testamento29 que alude à 

história de Abraão, quando este foi obrigado a guerrear contra o rei Codorlaomor, de 

Elam, o qual aprisionou o seu sobrinho Ló, saqueou os seus bens e a cidade de 

Sodoma. Abraão, acompanhado de um pequeno exército com 318 homens, 

promoveu a guerra contra os infratores, perseguindo-os, libertou o sobrinho e 

reconquistou os objetos roubados.  

La tercera causa de justa guerra es el imponer la merecida pena á los 
malhechores que no han sido castigados en su ciudad, ó lo han con 
negligencia, para que de este modo, castigados ellos y los que con su 
consentimiento se han hecho solidarios de sus crímenes, escarmienten para 
no volver á cometerlos, y á los demás les aterre su ejemplo (SEPÚLVEDA, 
1987, p. 77).  

Nesta causa, Sepúlveda faz referência às diversas guerras realizadas pelos gregos 

e romanos na antiguidade, mas não cita seus nomes. Para ele, tais guerras na 

antiguidade ocorreram sob o consenso e a aprovação dos homens conforme a lei da 

natureza. Estendendo um pouco mais, é notório, no conteúdo de suas palavras, que 

o latinista cordobês reivindica certo tipo de punição e, consequentemente, uma 

condenação aos transgressores. Em sua ótica, todos os homens maus que violam a 

lei natural, profanam os ritos religiosos cristãos, sacrificam seus semelhantes e 

ignoram a autoridade dos embaixadores legais do rei, devem ser castigados. Para 

                                                                                                                                                                                     
1492: O encobrimento do outro, origem do mito da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993.63. Em 
seu Tratado Democrates Alter, Sepúlveda fundamenta-se em Aristóteles, para afirmar que os índios 
do Novo Mundo eram bárbaros na mesma concepção grega. O argumento desse tratadista sugeria 
que a barbárie deles ocorria por várias vias: pela falta de religião, pelos maus costumes e pela falta 
de boa doutrina e castigo. GUTIÉRREZ, Jorge Luis Rodriguez. Aristóteles em Valladolid. São 
Paulo: Mackenzie, 2007, p. 123. Na Controvérsia com Sepúlveda, em Valladolid 1550-1551, Las 
Casas ressaltou que para os gregos, os povos bárbaros eram todos aqueles que tinham alguma 
estranheza e não falavam bem o grego, e que os romanos consideravam bárbaros todos aqueles que 
se negavam a reconhecer o senhorio de Roma. Assim, da mesma maneira que os índios podiam ser 
chamados de bárbaros pelos espanhóis, os espanhóis podiam ser chamados de bárbaros pelos 
índios, pois, da mesma maneira que muitas coisas dos índios eram estranhas para os espanhóis, 
muitas coisas dos espanhóis eram estranhas para os índios, começando pela própria língua. 
GUTIÉRREZ, Jorge Luis Rodriguez. Aristóteles em Valladolid. São Paulo: Mackenzie, 2007, p. 132-
133. Para os gregos, chineses ou cristãos anteriores a 1492, os “bárbaros” eram aqueles habitantes 
externos à própria civilização. Com a Modernidade, e a Europa assumindo a posição de Centro do 
mundo, esta passou a denominar “bárbaros” todos os habitantes da América Latina, sua periferia. 
29 BÍBLIA, N.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap.14. 
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isso, recorre às Escrituras Sagradas e de lá traz o exemplo do levita30 que 

esquartejou a sua esposa após esta ter sido abusada sexualmente e morta pelos 

homens maus de Gabaá, da tribo de Benjamin. O levita enviou as partes do corpo 

da vítima aos outros filhos de Israel, que se empenharam em vingá-la com a guerra 

contra os habitantes da referida tribo. Houve morte ao fio da espada, destruição de 

suas cidades e campos. Com essa argumentação, é perceptível a intolerância 

demasiada de Sepúlveda contra aqueles a quem classifica como malfeitores.  

Finalmente, “la cuarta causa es el someter con las armas, si por otro camino no es 

posible, à aquellos que por condición natural deben obedecer à otros y rehúsan su 

imperio” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 81). A consistência dessa causa está no fato de 

que os filósofos mais importantes do repertório de Sepúlveda concordavam que a 

“Guerra Justa”  tinha sentido pela lei natural. Pelo currículo de Sepúlveda, Aristóteles 

encabeça o grupo dos que pensam assim.  

Yo creo que los jurisconsultos hablan con seriedad y con mucha prudencia; 
solo que ese nombre de servidumbre significa para los jurisperitos muy 
distinta cosa para los filósofos: para los primeros, la servidumbre es cosa 
adventicia y nascida de fuerza mayor y del derecho de gentes, y á veces del 
derecho civil, al paso que los filósofos llaman servidumbre á la torpeza de 
entendimiento y las costumbres inhumanas y bárbaras. Por otra parte [...] el 
dominio y potestad no es de un sólo género sino de muchos, porque de un 
modo, y con una especie de derecho, manda el padre á sus hijos, de otro el 
marido á su mujer, de otro el señor a sus siervos, de otro el magistrado á los 
ciudadanos, de otro el rey á los pueblos y á los mortales que están sujetos á 
su imperio, y siendo todas estas potestades tan diversas, todas ellas, sin 
embargo, cuando se fundan en recta razón, tienen su base en el derecho 
natural, que aunque parezca vario, se reduce, como enseñan los sabios, á 
un solo principio, es á saber: que lo perfecto debe imperar y dominar sobre 
lo imperfecto, lo excelente sobre lo contrario (SEPÚLVEDA, 1987, p. 81, 
83). 

Sepúlveda se refere à lei natural aqui como uma doutrina antiga que está em 

conformidade com o direito natural. O uso das armas, portanto, revela a sua 

radicalidade contra os homens que desconsideram a validade da lei. Sendo, pois, 

subjugados pelas armas, os malfeitores, isto é, os imperfeitos, são elevados à 

categoria de súditos dos príncipes, das nações cultas, “para que merced á sus 

virtudes y á la prudencia de sus leyes” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 85) como dádivas. 

Mas essa elucidação de Sepúlveda vai um pouco mais longe. O que reside nos 

bastidores de sua eloquência é a justiça da guerra que está propondo. “Es justo, 

conveniente y conforme á la ley natural que los varones retos, inteligentes, virtuosos 

                                                           
30 BÍBLIA, N.T. Juízes. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 
cap. 20 e 21. 
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y humanos dominen sobre todos los que no tienen estas cualidades” (SEPÚLVEDA, 

1987, p. 87, 91). Devem reinar príncipes prudentes e justos, ou pelo menos 

toleráveis. 

Y así vemos que en las cosas inanimadas la forma como más perfecta, 
preside y domina, y la materia obedece á su imperio; y esto todavía es más 
claro y manifiesto en los animales, donde el alma tiene el dominio, y es 
como la señora, y el cuerpo está sometido, y es como siervo. Y del mismo 
modo, en el alma, la parte racional es la que impera y preside, y la parte 
irracional la que obedece y le está sometida; y todo esto por decreto y ley 
divina y natural que manda que lo más perfecto y poderoso domine sobre lo 
imperfecto y desigual […] A esta ley está sometidos el hombre y los demás 
animales […] Esto mismo se verifica entre unos y otros hombres; habiendo 
unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son siervos. 
Los que exceden á los demás en prudencia é ingenio, aunque no en fuerzas 
corporales, estos son, por naturaleza, los señores; por el contrario, los 
tardíos y perezosos de entendimiento, aun que tengan fuerzas corporales 
para cumplir todas las obligaciones necesarias, son por naturaleza siervos, 
y es justo y útil que lo sean, y aun lo vemos sancionado en la misma ley 
divina. Porque escrito está en el libro de los Proverbios: “El que es necio 
servirá al sabio” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 83, 85).  

O pensamento de Sepúlveda aqui se constitui como um eco das palavras de 

Aristóteles, que se impõem filosoficamente quando este trata dos critérios que 

diferenciam diversas classes sociais. Ele diz que “há por natureza várias classes de 

comandantes e de comandados, pois de maneiras diferentes o homem livre 

comanda o escravo, o macho comanda a fêmea e o homem comanda a criança” 

(ARISTÓTELES, I, c. V, 1260b, 1985, p. 32). Nesta situação, a perfeição e a 

imperfeição são aspectos a serem considerados como justificativas para o ser 

humano imperar sobre outro ser humano. Mas quem, moral e eticamente possui 

autonomia para estabelecer essa diferença de potencialidade humana e social? 

Suspeita-se que na América Latina o mecanismo utilizado para gestar essa questão 

e estruturar as bases política, econômica, social e religiosa tenha sido a guerra. 

Se a guerra é realizada para subjugar os imperfeitos, isto é, todos os seres humanos 

considerados como inferiores e “bárbaros” e, para implantar a paz e estabelecer o 

domínio dos perfeitos, homens bons e cristãos, então, a guerra, na concepção de 

Sepúlveda, está em consonância com as leis porque ela é necessária às nações 

cristãs e pode ser o divisor dessas duas facetas. 
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2.4.3 O Deslocamento do Conceito de “Guerra Justa” para a América Latina 

 

No item anterior, ficou caracterizado que Sepúlveda ateve-se a fundamentos 

históricos com o objetivo de sustentar o seu pensamento relativo à necessidade da 

guerra, gerida pela Espanha contra as nações indígenas. Para isso, explorou 

algumas teorias contidas na antiguidade clássica. Na busca para comprovar a 

exatidão de sua teoria, o cordobês canaliza os seus esforços para deslocar o 

conceito de “Guerra Justa” para as terras e povos recém conquistados na América 

Latina. Conforme a pretensão colonialista de Sepúlveda, o conceito de “Guerra 

Justa” está destinado ao seu verdadeiro ambiente e personagens, espanhóis e 

indígenas. No entanto, quando Sepúlveda divulgou as suas ideias sobre a guerra 

contra os indígenas através de seu Democrates Alter, a conquista espanhola já se 

encontrava em intensa execução por mais de cinquenta anos. Nesse tempo e 

espaço, o uso da força e das armas utilizadas na evangelização dos indígenas 

pressupõe que já havia um número impreciso de mortos e escravos.  

Além das leis antigas de guerra e de conquista, outros fatores contribuíram para que 

Sepúlveda legitimasse a guerra em curso na América Latina. Entre eles, encontram-

se as Bulas Papais e o Tratado de Tordesilhas, a Encomienda e o Requerimento. 

Esses fatores serão apresentados aqui a título de informação, apenas com o intuito 

de proporcionar uma visão mais nítida do favorecimento à Espanha no uso do 

conceito de “Guerra Justa”  nas terras ameríndias. 

De modo prático e operacional, a legitimidade da guerra nas Índias Ocidentais 

ancorava-se nas Bulas Papais de doação destinadas especificamente aos reis de 

Espanha e Portugal e outros mecanismos legais. 

As Bulas eram atos jurídicos formalizados pelo papa e executados pelos 

representantes da Igreja que favoreciam a Espanha, a fim de impedir os conflitos 

dessa nação com Portugal, que, teoricamente, tinha a primazia em explorar e 

apropriar-se de todos os territórios localizados ao sul dos paralelos das Ilhas 

Canárias bem como a todos os mares que circundavam essas ilhas. O ponto de 

partida foi a Bula Romanus Pontífex, de 1454, do papa Nicolau V. “Esta Bula 

fundamenta juridicamente os primeiros movimentos da expansão portuguesa, 
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principalmente à costa africana” (WIRTH, 2011, p. 32). Algumas décadas depois, o 

então papa Alexandre VI emitiu uma segunda Bula, a “Intercoétera” de 3 e 4 de maio 

de 1493. Esse segundo documento papal conferia aos espanhóis o direito de sujeitar 

povos e terras conquistados ao domínio espanhol e da Igreja e possibilitavam certo 

entendimento entre as nações ultramarinas sobre os futuros descobrimentos 

territoriais. Nessas bulas, os papas frisavam e estipulavam ainda que os reis “em 

virtude de sua santa obediência cristianizassem os infiéis”. Conforme Mires, as bulas 

posteriores só confirmaram e ampliaram as doações feitas pelo papa às nações 

ibéricas (MIRES, 1987, p. 29). O papa Alexandre VI, usando o seu poder, expediu 

por motu próprio a bula que concedia aos reis, Dom Fernando e Dona Isabel, o 

domínio das terras descobertas e conquistadas conforme reza a carta pontifícia 

transcrita abaixo31: 

Quanto ao dever de evangelização: 

Exortamos-vos encarecidamente no Senhor e atentamente exigimos pela 
recepção do santo batismo pela qual sois obrigados a obedecer aos 
mandamentos apostólicos e pelas vísceras da misericórdia de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que como intentais prosseguir e assumir essa 
expedição com melhor disposição e o zelo da fé ortodoxa, e que quereis e 
deveis conduzir à religião cristã os povos habitantes dessas ilhas e terras, 
sem vos deixar atemorizar pelos perigos e trabalhos sem conta, tendo a 
firme esperança e confiança que o Deus onipotente protegerá vossos 
esforços. 

Quanto ao direito de posse: 

E para que, presenteados pela largueza da graça apostólica, com mais 
generosidade e audácia assumais a incumbência de tamanha empresa, 
nós, por decisão própria não em razão de instância vossa de petição a nós 
apresentada ou de outrem a vosso favor, mas por mera liberalidade, de 
ciência certa e em virtude a plenitude de nosso poder apostólico, [doamos] 
todas [essas] ilhas e terras firmes achadas ou por achar, descobertas ou a 
descobrir, para o Ocidente e o Meio-Dia. Que se faça e trace uma linha 
desde o Polo Ártico, a saber, do Setentrião, até o Polo Antártico, a saber, o 
Sul, quer sejam terras firmes e ilhas encontradas ou por encontrar em 
direção à Índia ou em direção a qualquer outra parte, cuja linha diste de 
qualquer das ilhas que vulgarmente se chamam dos Açores e Cabo Verde, 
cem léguas para o Ocidente e o Sul; de tal modo que todas as ilhas e terras 
firmes achadas ou por achar, descobertas ou por descobrir, desde a 
sobredita linha para o Ocidente e o Sul não sejam possuídas atualmente por 
outro rei ou príncipe cristão até o dia do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, próximo passado, a partir do qual começa o presente ano de 
1493, quando pelos vossos emissários e capitães foram achadas algumas 
ilhas antes mencionadas – a vós (reis de Castela e Leão) e a vossos 
herdeiros e sucessores, pela autoridade de Deus Todo-poderoso a nós 
concedida em S. Pedro assim como do vicário de Jesus Cristo, a qual 

                                                           
31 LAS CASAS, Bartolomé. Liberdade e justiça para os povos da América: Oito Tratados 
impressos em Sevilha em 1552. São Paulo: Paulus, 2010, p. 456. Obras Completas II. 
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exercemos na terra, no teor das presentes, para sempre vo-las doamos, 
concedemos, e confiamos com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, 
lugares, vilas, bem como direitos e jurisdições e todas as pertenças. E a 
vós, reis de Castela e Leão, e aos vossos herdeiros e sucessores fazemos, 
constituímos e declaramos senhores das mesmas com pleno, livre e total 
poder, autoridade e jurisdição. 

Pelo que parece, as Bulas não foram suficientes para harmonizar os conflitos entre 

as duas nações. Estabeleceu-se, então, um terceiro documento que, objetivamente, 

definia os limites de exploração e expansão entre Espanha e Portugal – O Tratado 

de Tordesilhas (1494). O conteúdo do Tratado de Tordesilhas instituía que o mundo 

passava a ter apenas dois donos, Portugal e Espanha. Os referidos documentos 

causaram insatisfação a outras nações, como Inglaterra, Holanda e França, fortes 

concorrentes de ambas na corrida mercantilista, as quais não tinham disposição em 

aceitar, sem resistência, essa divisão (PRIEN, 1985, p. 60). 

O segundo fator que passou a confirmar o conteúdo das bulas e o Tratado de 

Tordesilhas foi a Encomienda.  Essa instituição propunha explorar os indígenas, que 

tinham as suas aldeias integral ou parcialmente distribuídas aos conquistadores, que 

recebiam o nome de encomienderos. Por meio dessas encomiendas, os índios eram 

transformados em mão de obra na produção de alimentos para os espanhóis 

(VAINFAS, 1993, p. 78).  

Juridicamente a encomienda respondia a uma condição de protetorado, 
mas baseado na liberdade do índio como indivíduo. Critério básico que 
conseguiram impor os teólogos e religiosos perante o interesse de políticos, 
juristas e conquistadores em converter num estado perpétuo de servidão. O 
resultado fora a paradoxal amalgama de aparente respeito dos postulados 
religiosos e abusiva exploração como mão de obra total ou semi-escrava. 
Acontece que a tributação em espécie não era o suficiente para aqueles 
que tinham outro ritmo de subsistência; e, além disso, o apetite de riqueza 
dos conquistadores desviara rapidamente as forças dos indígenas para os 
minérios de ouro ou garimpo de pérolas. Sua origem está nos primeiros 
repartimientos que se fizeram na Hispaniola, e esse foi o mais próximo e 
usado termo. Mesmo em termos profanos repartimiento e encomienda eram 
equivalentes, ambos os conceitos eram diferentes. O primeiro fora anterior à 
encomienda e subsistira ao seu lado; consistia em uma prestação de 
serviços pessoais que fizeram os índios aos conquistadores nos seus 
trabalhos de exploração e assentamento (ANDIÓN, 2002 apud 
RODRIGUES, 2010, p. 26).  

Em seu livro, Historia del Nuevo Mundo, o próprio Sepúlveda traça um relato sobre 

as expedições comandadas por Hernán Cortez e nele descreve a finalidade da 

encomienda no cenário colonial.  

En la isla de Cuba, como en la Española, se distribuyó a los indios por 
encomiendas; se les agotó de la misma forma por el excesivo trabajo en las 
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minas de oro, suicidándose incluso la mayoría a causa igualmente de la 
crueldad y avaricia de los encomienderos. De modo que, por la voluntad de 
Dios, las maldades e impiedades de los indios recibían el castigo a través 
de la injusticia de unos hombres; y lo mismo sucedió en casi todas las islas 
de los alrededores ocupadas por los nuestros (SEPÚLVEDA, 1987, p. 80).  

Assim era executado o sistema de encomienda pelos conquistadores espanhóis. 

Cumpria-se nos indígenas o destino que os condenava a uma situação de 

escravidão, pois alguns desses nativos eram prisioneiros de guerra, comprados de 

outros caciques ou conquistadores que os capturavam.  

O último fator a ser considerado nesta rota é o Requerimiento como certificado 

concedido aos espanhóis para a dominação irrestrita dos indígenas e seus bens. 

Segundo Mires, o título permitia aos conquistadores declarar que as terras e os 

povos tornavam-se propriedade do rei espanhol. Esse ato era outorgado pela Igreja. 

A execução do certificado consistia no seguinte: 

Antes de começar a invadir as terras indígenas, os conquistadores deveriam 
fazê-los conhecer que aquele ato de ocupação se realizava por meio dos 
direitos legalmente adquiridos, os quais eram concedidos por Deus ao Papa 
e aos Reis espanhóis. Em seguida exortavam os índios para que se 
tornassem cristãos. Caso isto não se consolidasse, a guerra naturalmente 
se justificava. A execução desse ato deveria ser registrada detalhadamente 
em ata por um escrivão do rei (MIRES, 1987, p. 45, 48)32. 

É preciso considerar que a consciência do homem renascentista está bombardeada 

pelas dúvidas, que vão desde a esfera religiosa à jurídica, isso como resultado da 

transição do período medieval para o período ora insurgente. Nesse contexto, há de 

se considerar ainda a fragilidade das leis editadas pelos poderes temporal e 

espiritual. O homem renascentista se vê em busca de convenções e realizações 

consistentes que o estabilizem na sociedade de seu tempo.  Mires diz que esse 

homem faz as seguintes perguntas:  

onde termina o poder real? Onde começa o eclesiástico? Quais são os 
direitos dos povos, estados e nações? Constituem os índios, na América, 
povos, estados ou nações? São justas as guerras aos índios? E, se são, de 
qual ponto de vista? Do político, do jurídico, do religioso ou só do 
econômico? (MIRES, 1987, p. 50).  

Todas as dúvidas, formulações e normas construídas ou preservadas no período 

medieval entraram no processo de transformação da Europa devido às atividades da 

empresa mercantilista emergente.  A esses aspectos peculiares ao homem medieval 

                                                           
32 O Requerimiento, escrito em 1513, pelo doutor e jurista Juan López de Palacios Rubios está 
fundamentado nas obras de Aristóteles, Tomás de Aquino e Egidio. GUTIÉRREZ, Jorge Luis 
Rodriguez. Aristóteles em Valladolid. São Paulo: Mackenzie, 2007, p. 49. 
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do Velho Continente foram adicionados outros elementos que procuram 

regulamentar as novas relações que surgiram no processo das conquistas das 

novas terras desconhecidas. Surgiram novas leis, conceitos jurídicos, políticos e 

religiosos conforme os interesses das classes hegemônicas como forma de 

fortalecimento de seu poder. O cumprimento do Requerimiento resguarda aos 

conquistadores o seu fetiche – a posse das riquezas –, sustentada pela guerra. 

Então,  

o Requerimiento deve ser também entendido como produto das novas 
relações políticas e jurídicas emergentes durante o Renascimento europeu 
destinado na verdade a encobrir retórica e juridicamente um ato de 
delinquência: a guerra injusta aos índios (MIRES, 1987, p. 51).  

Esse documento, considerado por muitos historiadores como contraditório, é um 

excelente retrato da época. Pois, de acordo com a letra, “o Requerimiento é um 

intento por reconciliar o irreconciliável: declarar a guerra ao índio, saquear suas 

comunidades, explorar sua força de trabalho e, tudo isso, em nome de Deus” 

(MIRES, 1987, p. 52). 

No transcorrer do Renascimento na Europa, as mudanças foram diversas nas artes, 

nas letras, filosofia, política, economia e religião. Houve a necessidade de 

desenvolvimento mercantilista para gerar recursos às nações, agora não mais no 

cenário do Mediterrâneo, mas no Atlântico. O século XVI foi interpretado por alguns 

como o auge do Renascimento. Para o homem renascentista desse período, como é 

Sepúlveda, não é possível enriquecer sem fazer guerra de conquista e sem subjugar 

pelas armas os vencidos. Para isso, é preciso criar teorias, leis e direitos 

juridicamente consistentes que justaponham e justifiquem a pretensão colonialista e 

religiosa pela guerra.  

La guerra se hace por orden e voluntad del príncipe e tiene por fin el 
cumplimiento de la ley natural para gran bien de los vencidos, para que 
aprendan de los cristianos la humanidad, para que se acostumbren á la 
virtud, para que con sana doctrina y piadosas enseñanzas preparen sus 
ánimos á recibir gustosamente la religión Cristiana; y como esto no puede 
hacerse sino después de sometidos á nuestro imperio, los bárbaros deben 
obedecer á los españoles, y cuando lo rehúsen pueden ser compelidos á la 
justicia y á la probidad (SEPÚLVEDA, 1987, p. 93, 95). 

No processo de conquista espanhola, as vítimas são necessárias, e o sacrifício que 

merece reconhecimento é o dos conquistadores somente. Sepúlveda não tem 

nenhuma preocupação com o que acontece com os que estão do outro lado, ou se 

existem nos povos indígenas cultura, religião, algum tipo de sistema político e 
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alteridade na população-alvo. O que realmente importa para esse humanista é o 

cumprimento do desígnio europeu: conquistar e colonizar, isto é, expandir o império 

espanhol cristão. Essa expansão implica em enriquecimento econômico dos reis e 

da Igreja.  

Com a guerra, surgem os resultados inevitáveis, como danos em todos os níveis. A 

matança de gente inocente e a escravidão são alguns danos irreparáveis, 

especialmente no contexto indígena da América. Entretanto, matar ou morrer, na 

ótica de Sepúlveda, parece não ter relevância alguma. Esse indicativo é apenas um 

detalhe já previsto na escalada pela ascensão do império de Carlos V, que ocorre 

em território bárbaro. “Uma vez provada a desumanização do índio, e sendo 

justificada a guerra invasora dos europeus, o território ficava ‘vazio’ de toda a cultura 

civilizada para possíveis ocupações ‘modernizadoras’” (DUSSEL, 2007, p. 198). 

Nesse caso, o mundo cultural e religioso indígena nada significava para o império 

espanhol, era um simples obstáculo transponível pela guerra. Sepúlveda explica que  

El peligro es tanto menor cuanto mayor es la diferencia que va entre una 
guerra justa y piadosa y discordias nefandas é intestinas; porque en la 
guerra injusta pagan muchas veces los inocentes, y aquí, por el contrario, 
los que son vencidos sufren justa pena, lo cual no es razón que deba 
apartar de sus propósitos á los príncipes constantes, fuertes y justos, según 
el parecer de San Agustín […] que mueren alguna vez los que han de morir 
para que dominen en paz los que han de vencer (SEPÚLVEDA, 1987, p. 
95). 

Numa análise sobre a filosofia islâmica de conquista por meio da guerra, Dussel 

destaca “três tipos de situações políticas negativas sobre os povos a serem 

conquistados: a) os regimes “ignorantes” ou bárbaros; b) os maus ou imorais por 

falta de disciplina ética; c) os errados por sustentar “falsas” doutrinas” (DUSSEL, 

2007, p. 93). Oportunamente, essas políticas são similares ao conceito utilizado por 

Sepúlveda em que ele classifica os indígenas da América. Seguindo a trajetória 

inicial de sua análise, Dussel aponta três componentes que fazem uma “cidade 

virtuosa” e positiva com direitos de conquista “intocáveis”: “i) o verdadeiro 

conhecimento (que une a ciência divina e a ciência política); ii) a virtude (o profeta-

filósofo); iii) a formação adequada do caráter (o sufi, o temperante)” (DUSSEL, 2007, 

p. 93). Esses componentes, contrários aos primeiros, parecem evidentes no perfil 

dos espanhóis conforme as teorias de Sepúlveda sobre o império espanhol.  
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A partir das condições e das causas de uma “Guerra Justa”  referidas anteriormente 

e contidas em seu Democrates, Sepúlveda elaborou e apropriou-se de quatro teses 

transformando-as em causas que, em sua concepção, legalmente sustentam a 

justiça da guerra contra os indígenas:  

1. Sendo por natureza servos os homens bárbaros, incultos e desumanos, 
negam-se a admitir a dominação dos que são mais prudentes, poderosos e 
perfeitos que eles; 2. Erradicar as torpezas nefandas e o deplorável crime 
de comer carne humana; 3. Salvar os inocentes que eram imolados todos 
os anos; 4. Pacificar os índios para poder pregar o evangelho 
(SEPÚLVEDA, 1987 apud GUTIÉRREZ, 2007, p. 88-89). 

Sepúlveda quer demonstrar que a “Guerra Justa” in potentia indica uma boa ação 

em favor dos “bárbaros”. No entanto, a verdadeira realidade contida nessa intenção 

é o aspecto que aponta para o poder econômico, que as riquezas pertencentes aos 

referidos “bárbaros” podem ser adquiridas legalmente através da guerra. Ouro e 

prata são os minerais mais cobiçados, portanto, são os mais explorados e extraídos 

em grandes quantidades, senão tudo. Parece ambíguo esse importante 

apontamento quando se trata da essência que rege o pensamento de Sepúlveda.  

O ouro no Renascimento constitui a extensão generalizada das relações 
mercantis, transforma o dinheiro em valor e influencia toda a relação 
humana, conforme parâmetros utilitários. O dinheiro torna-se o motor das 
ações humanas: a ética do dinheiro passa a colidir com o evangelho em 
relação à sua interpretação anticapitalista. A ética comunal é superada pelo 
fomento da distribuição desigual de riqueza. Entra em vigor a ética do 
interesse (RODRIGUES, 2010, p. 116).    

Para Sepúlveda as riquezas retiradas dos “bárbaros” da América Latina não são 

outra coisa senão o motor do sistema colonial insurgente. Rodrigues prossegue a 

sua explicação destacando que  

Sepúlveda não só amava o dinheiro como também estava convencido dos 
benefícios que reportava, assim como da importância do poder para o 
exercício da virtude. O achado de Sepúlveda foi elevar uma ética separada 
do cristianismo, mas declaradamente favorável à religião, com iminentes 
fins políticos. O dinheiro fica fora da escala ética, portanto, pelo menos com 
efeitos axiológicos, não é vício nem virtude. Desta maneira, o dinheiro e os 
bens dos ímpios podem passar às mãos dos justos por lei humana e divina 
(RODRIGUES, 2010, p. 108, 117, 121). 

Sepúlveda, sempre cuidadoso com o que pensa e defende como racional e 

verdadeiro, não permite a ameaça de digressões em sua ideologia. Em sua analogía 

destaca que, “la guerra puede hacerse recta, justa y piadosamente y con alguna 

utilidad de la gente vencedora y mucho mayor todavía de los bárbaros vencidos. 
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Porque tal es su naturaleza, que con poco trabajo y con muerte pueden ser vencidos 

y obligados á rendirse” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 99).  

A fascinação de Sepúlveda pela guerra e muito mais pelos seus resultados 

possivelmente tenha origem no palácio imperial onde viveu e exerceu as funções de 

cronista e preceptor do príncipe Felipe, filho de Carlos V. Sepúlveda foi testemunha 

ocular de algumas campanhas militares do rei Carlos V. É possível que algumas 

informações sobre a guerra presentes em seu Democrates Alter também tenham 

vindo dessa experiência.  

Y en este nuestro tiempo bajo los auspicios del Cesar Carlos en Milán y en 
Nápoles, y dirigidos por el mismo Carlos en Túnez de África y ahora ha 
poco en la guerra de Bélgica y de las Galias, en todas partes, en fin las 
cohortes españolas dieron muestras de su valor con gran admiración de los 
hombres (SEPÚLVEDA, 1987, p. 103). 

A partir dessas palavras, Sepúlveda parece dimensionar extensivamente o seu 

discurso relativo ao conceito de guerra que destina aos indígenas. Ele traça o perfil 

de seus compatriotas, caracterizando-os como superiores de direito e de fato, até 

mesmo diante de outras nações européias. Em seguida, descreve os “bárbaros” 

situando-os no último nível da suposta escala étnica. Nessa diferença racial, o 

humanista demonstra seu forte apego ao imperialismo espanhol que propõe ao 

mesmo tempo a exclusão de pessoas “invisíveis” no “espaço vazio” latino-

americano. 

En estos últimos tiempos veo que por el comercio con los extranjeros ha 
invadido el lujo las mesas de los grandes, sin embargo, como los hombres 
de bien reprueban esto, es de esperar que en breve tiempo se restablezca 
la prístina é innata parsimonia de las costumbres patrias […] Como enseñan 
los filósofos que los hombres belicosos son muy aficionados á los placeres 
de Venus, todavía los nuestros, ni aun en sus propios vicios y pecados, 
suelen ir contra las leyes de la naturaleza. Cuán arraigada está la religión 
cristiana en las almas de los españoles, aun de aquellos que viven entre el 
tumulto de las armas (SEPÚLVEDA, 1987, p. 103). 

Por outro lado, para Sepúlveda, encontram-se indígenas, “bárbaros”, infiéis e 

homenzinhos, que não se comparam em nenhuma instância aos seus compatriotas.   

Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad, 
templanza, humanidad y religión, con las que tienen esos hombrecillos en 
los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad; que no sólo no 
poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras ni conservan 
ningún monumento de su historia sino cierta obscura y vaga reminiscencia 
de algunas cosas consignadas en ciertas pinturas, y tampoco tienen leyes 
escritas, mas instituciones y costumbres bárbaras [...] Estaban entregados á 
todo género de intemperancia y de nefandas liviandades, y comían carne 
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humana […] hacían continua y ferozmente la guerra unos á otros, saciaban 
con las carnes de sus enemigos (SEPÚLVEDA, 1987, p. 105). 

Por meio destes supostos traços identitários dos indígenas, Sepúlveda insiste em 

afirmar que os nativos da América Latina nasceram para a servidão e não para a 

vida civil e liberal. Para o exercício da dominação espanhola sobre os “bárbaros”, 

mesmo de forma branda, estrategicamente, o caminho mais eficaz era a mudança 

de governo e religião, isto é, do rei e da verdadeira religião (SEPÚLVEDA, 1987, p. 

111). Gutiérrez diz que “a finalidade da dominação, de acordo com as palavras de 

Sepúlveda, era trazer os bárbaros e inumanos à vida humana e à virtude” 

(GUTIÉRREZ, 2007, p. 86). 

Se a questão econômica proporciona a Sepúlveda argumentos apropriados para 

conceituar a guerra como um ato de justiça contra os indígenas, a questão religiosa 

se torna secundária. Mas Sepúlveda não descarta a religião que ele defende como a 

verdadeira33 e única na terra e, por isso, afirma que essa instituição está em 

consonância com o rei na empresa colonial. Ela é indissociável da política do 

sistema vigente. Voltando o seu olhar para as culturas das Índias Ocidentais, 

segundo as suas argumentações, a religião dos indígenas é ímpia, por isso, estava 

sujeita ao desaparecimento. Baseado nesse tipo de justificativa, a Cristandade 

espanhola propugnava inserir-se na América Latina em substituição à religião dos 

indígenas, que, para os conquistadores, era pagã e demoníaca.  

Ela era embebida de elementos demoníacos, a noção judaico-cristã de 
idolatria encontraria, na América, o seu território privilegiado, orientando o 
registro etnográfico e as atitudes europeias em face do Outro. No olhar dos 
colonizadores, a idolatria, como o diabo, estaria em toda a parte: nos 
sacrifícios humanos, nas práticas antropofágicas, no culto de estátuas, na 
divinização de rochas ou fenômenos naturais, no canto, na dança, na 
música... Os missionários eclesiásticos, em geral, em quase tudo veriam a 
idolatria diabólica com que estavam habituados a conviver no seu universo 
cultural [...] A noção de idolatria seria ainda colorida pela tradicional repulsa 
ao infiel, ao inimigo mouro que durante séculos assombrava os cristãos da 
península (VAINFAS, 1995, p. 26). 

A nova religião que se apresentava, portanto, cumpriria imediatamente a missão de 

determinar o fim da idolatria e, consequentemente, aniquilar os sacrifícios humanos 

regularmente realizados pelos nativos nos cultos de veneração aos seus deuses. 
                                                           
33 É a religião cristã a que devemos abraçar e manter a comunhão com a Igreja, a denominada 
católica, por ser universal. Assim é ela denominada, não somente por seus fiéis, mas também por 
seus adversários. Queiram ou não, os próprios hereges e cismáticos, quando falam dela, não com os 
seus adeptos, mas com os próprios estranhos, não denominam católica “universal”, senão a Igreja 
católica. Não se poderiam fazer entender se não a distinguissem pelo nome que o mundo todo lhe dá. 
AGOSTINHO, Santo. A Verdadeira Religião. São Paulo: Paulinas, 1987, p. 47-48. 
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Para cumprir esse desígnio, qual seria a metodologia adotada pelos 

conquistadores? Quem teria a responsabilidade de efetuar uma mudança tão 

impactante? De quem seria a outorga para respaldar uma ação tão complexa? Caso 

os indígenas oferecessem resistência diante dos enviados, qual deveria ser o 

comportamento dos missionários colonizadores? As respostas a essas questões 

podem ser retiradas da proposta apresentada por Sepúlveda, que via a resolução do 

problema por meio da suficiência da cristianização dos indígenas pela pregação da 

fé evangélica por meio dos missionários comissionados em nome de Deus, do papa 

e do rei. Os conquistadores, por sua vez, têm as suas ações consentidas por esta 

tríade. Dessa maneira, a cristianização por meio da guerra assumiria o caráter de 

justiça, pois os “bárbaros” são impiedosos. Sepúlveda se mostra irredutível quanto à 

necessidade da aniquilação dos ritos sacrificiais dos indígenas. Ele tinha o 

conhecimento que, em sua religião, os indígenas 

Sacrificaban víctimas humanas, y arrancaban los corazones de los pechos, 
y los ofrecían en sus nefandas aras, y con esto creían haber aplacado á sus 
dioses conforme al rito, y ellos mismos se alimentaban con las carnes de los 
hombres sacrificados. Estas maldades exceden de tal modo toda la 
perversidad humana, que los cristianos las cuentan entre los más feroces e 
abominables crímenes (SEPÚLVEDA, 1987, p. 113). 

Sepúlveda está diante de uma informação que alimenta o seu vívido pensamento 

colonialista. Não é preciso vasculhar tanto a história de vida desse pensador para 

perceber que ele está assentado no palácio imperial e que pouco ou quase nada por 

vivência conhece sobre a América Latina, os indígenas e suas culturas senão por 

relatos e outros escritos dos cronistas imperiais que atuavam sob a ordem do rei. A 

história não registra que Sepúlveda tenha acessado terras ameríndias sequer uma 

única vez. É sabido que, devido à amizade pessoal desenvolvida com Hernán 

Cortez (1485-1547)34, conquistador do México, pode fazer uso de seus diários e, na 

mesma instância de cronistas imperiais, como Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-

1557)35, considerado pelos historiadores a sua principal fonte literária.  Sendo assim, 

                                                           
34 Para um estudo mais detalhado sobre a história das conquistas de Hernán Cortez no México, ver 
MORAIS, Marcus Vinícius de. Hernán Cortez civilizador ou genocida? São Paulo: Contexto, 2011. 
35 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478 – 1557) foi um historiador e escritor espanhol. 
Participou na colonização do Caribe e escreveu uma longa crônica sobre esse projeto, sendo um dos 
primeiros relatos sobre tal colonização. Apenas algumas partes de sua obra foram publicadas. 
Contudo, foram rapidamente lidas na Espanha e traduzidas para o francês e o inglês, no início do 
século XVI. Nasceu oriundo de uma nobre linhagem asturiana e foi educado na corte de Ferdinando e 
Isabella. Seu primeiro trabalho literário foi um romance de cavalaria, intitulado Libro del muy 
esforzado e invencible caballero Don Claribalte publicado em 1519. Disponível em: 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_Oviedo) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabella_I_de_Castela&action=edit&redlink=1
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deduz-se que o conhecimento adquirido por Sepúlveda sobre o modus vivendi 

indígena está distante de sua práxis diária na cultura ameríndia.  

É possível que outra fonte informativa de Sepúlveda sobre a vida religiosa e cultural 

dos indígenas tenha sido produzida pelos clérigos que atuaram entre eles como 

missionários da Cristandade, além, é claro, de soldados e funcionários 

administrativos reais que controlavam o movimento econômico e a política nas 

colônias, como era o caso dos vice-reis. Com esse modelo de comunicação tão 

distante e muitas vezes impreciso, equivocado, quiçá politicamente tendencioso, 

Sepúlveda, mais uma vez, retoma o tema dos ritos sacrificiais praticados pelos 

nativos e os classifica como barbáries. O juízo condenatório de Sepúlveda decorre 

de sua dedicação aos preceitos da Cristandade e a maneira que encontra para 

resolver isto é a guerra. Para ele, esses ritos sacrificiais são pecados, impiedades e 

torpezas, portanto, são uma ofensa contra Deus, que pode retribuir com atos 

vingativos.  

Aqui Sepúlveda comporta-se como juiz, advogado de acusação e júri, isto é, ele 

apresenta o crime, acusa quem o praticou, julga e dá o veredicto – a condenação. 

Assim, à luz das Escrituras Sagradas, Sepúlveda resgata36 dois fatos registrados no 

Primeiro Testamento: a história de Noé e a história da destruição de Sodoma e 

Gomorra. Por meio de ambas, Sepúlveda quer demonstrar que, diante de tudo o que 

se caracteriza ofensa a Deus, este reage com um ato imediato de vingança. A 

primeira narrativa refere-se à história de Noé e sua família. O texto bíblico assinala 

que Deus rejeitou a humanidade contemporânea do patriarca devido aos seus 

muitos pecados. O ato divino de vingança foi destruir aquela humanidade com o 

dilúvio, salvando apenas Noé e sua família por causa da obediência que prestavam 

a Deus. A segunda narrativa refere-se à história das duas cidades mais 

pecaminosas da antiguidade bíblica, Sodoma e Gomorra. Segundo o relato, os seus 

habitantes haviam se envolvido com uma diversidade de atos pecaminosos que 

afrontavam a Deus, como idolatria, imoralidade, injustiças e outros atos destoantes 

previstos nas Escrituras Sagradas.  

                                                           
36 BÍBLIA, N.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, caps. 6 e 9. 
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Conforme Sepúlveda, Deus se vingou de Sodoma e Gomorra destruindo-as com 

fogo. Sem perder a direção de sua exposição argumentativa, Sepúlveda procura 

ressalvar que Deus tem dado grandes e claríssimos indícios a respeito do extermínio 

dos “bárbaros”.  

No sólo ley divina, sino natural también. [Con eso], os bárbaros 
contaminados con torpezas nefandas y con el impío culto de los dioses, no 
sólo es lícito someterlos á nuestra dominación  para traerlos á la salud 
espiritual y á la verdadera religión por medio de la predicación evangélica, 
sino que los puede castigar con guerra todavía más severa (SEPÚLVEDA, 
1987, p. 117).  

Nessa causa, está implícita uma acusação de infidelidade dos “bárbaros”  ao Deus 

da Cristandade e à verdadeira religião. Isso, para Sepúlveda, já é suficiente para 

uma declaração de guerra aos indígenas e, consequentemente, motivo para os 

espanhóis apoderarem-se de seus bens como despojos de guerra, tudo de maneira 

justa. A infidelidade nesse quadro indica paganismo. Sepúlveda explica que,  

Cuando los paganos no son más que paganos y no se les puede echar en 
cara otra cosa sino el no ser cristianos, que es lo que llamamos infidelidad, 
no hay justa causa para castigarlos ni para atacarlos con las armas; de tal 
modo, que si se encontrase en el Nuevo Mundo alguna gente culta, 
civilizada y humana que no adorase los ídolos, sino al Dios verdadero, 
según la ley de naturaleza. […] Contra estas gentes sería ilícita la guerra, y 
en estos tienen razón los teólogos que antes citaste cuando dicen que no 
basta la infidelidad para que los príncipes cristianos lleven sus armas contra 
los que viven en ella […] No hay cosa que á Dios ofenda más que el culto 
de los ídolos, según el mismo Dios declaró, mandando en el Éxodo que en 
castigo de tales crimen pudiese cualquiera matar á su hermano, á su amigo 
y á su prójimo, como hicieron los levitas: “Consagrásteis hoy, dijo Moisés, 
vuestras manos al Señor, cada uno en su hijo y en su hermano para que se 
os dé la bendición”. Y añade: “Por tanto, toda alma que haga alguna de 
estas abominaciones será quitada de en medio de mi pueblo” 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 117, 119, 121). 

Sepúlveda vasculha a história de Constantino e encontra uma lei promulgada pelo 

imperador romano que determinava a punição com a morte aos indivíduos que 

praticavam os sacrifícios dos pagãos. “Contra el culto de los ídolos, imponiendo 

pena capital y confiscación de bienes, no solo contra los que perpetraban estos 

impíos sacrificios, sino también contra los prefectos de las provincias que fuesen 

negligentes en castigar este crimen” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 121).  

Assim, segundo Sepúlveda, com a dominação espanhola no “espaço vazio” recém 

ocupado por seus compatriotas, é dever de todos os cristãos, com atos justos, banir 

o culto aos ídolos e predicar a verdadeira piedade cristã aos indígenas, ainda que 

seja pelo uso da força e das armas. A implantação da nova doutrina é uma obra de 



122 
 

bondade concedida aos infiéis, e a nova religião possui os meios para salvá-los de 

seus pecados nefandos. “No es doctrina temeraria, pues, sino muy racional y 

enseñada por varones eruditísimos y por la autoridad de un sumo pontífice, el ser 

licito a los cristianos perseguir á los paganos y hacerles guerra si no observan la ley 

natural, como pasa en lo tocante al culto de los ídolos” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 121, 

123). Para rechaçar essa prática cúltica entre os nativos, todos devem ser punidos. 

Sepúlveda não admite que uns e outros que não estão envolvidos sejam poupados 

desse crime, porque a causa pública não deve ser considerada individualmente em 

cada homem, mas, nos costumes que são instituições públicas.  Mesmo não sendo 

direito do papa obrigar os indígenas a se submeterem às leis cristãs e evangélicas, 

Sepúlveda insiste em percorrer o caminho da ordem imperativa destinada ao sumo 

pontífice. Sendo assim, ninguém deve resistir a essa pedagogia conversionista 

legitimada pelo papa, único representante direto de Deus. 

Pero á su oficio pertenece procurar, por todos los medios que no sean muy 
difíciles, apartar á los paganos de los crímenes é inhumanas torpezas, y de 
la idolatría y de toda impiedad, y traerlos, á buenas y humanas costumbres 
y á la verdadera religión, lo cual hará con el favor de Dios, que quiere salvar 
á todos los hombres y traerlos al conocimiento de la verdad […]Porque la 
obligación del pastor no consiste tan sólo en apacentar el rebaño que le 
está confiado, sino que cuando encuentra errante por las soledades alguna 
oveja de otro rebaño ó de ajeno redil, debe no abandonarla, y si fácilmente 
puede hacerlo, conducirla á unos mismos pastos y á lugar más seguro para 
que así paulatinamente vaya habiendo un solo redil y un solo pastor  
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 125, 127).   

Essa catolicidade de Sepúlveda que o faz idolatrar a Igreja defendendo a sua 

hegemonia global relembra a bula Unam Sanctam (18 de novembro de 1302), do 

papa Bonifácio VIII (1294-1303). Quando se encontrava em litígio com o rei Felipe 

IV, declarou que a Igreja possuía quatro marcas importantes que confirmam a sua 

plena autoridade e pujança sobre os reinos existentes em todo o universo terrestre.  

Una, santa, católica e apostólica: esta é a Igreja que devemos crer e 
professar já que é isso o que ensina a fé. Nesta Igreja cremos com firmeza 
e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem 
remissão dos pecados, como declara o esposo no Cântico: "Uma só é 
minha pomba sem defeito. Uma só a preferida pela mãe que a gerou" (Ct 
6,9). Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e Deus é a 
cabeça de Cristo. Nela existe "um só Senhor, uma só fé e um só batismo" 
(Ef 4,5). De fato, apenas uma foi a arca de Noé na época do dilúvio; ela foi a 
figura antecipada da única Igreja; encerrada com "um côvado" (Gn 6,16), 
teve um único piloto e um único chefe: Noé. Como lemos, tudo o que existia 
fora dela, sobre a terra, foi destruído. A esta única Igreja, nós a veneramos, 
como diz o Senhor pelo profeta: "Salva minha vida da espada, meu único 
ser, da pata do cão" (Sl 21,21). Ao mesmo tempo em que Ele pediu pela 
alma - ou seja, pela cabeça - também pediu pelo corpo, porque chamou o 
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seu corpo como único, isto é, a Igreja, por causa da unidade da Igreja no 
seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade. Ela é a veste sem 
costura (Jo 19,23) do Salvador, que não foi dividida, mas tirada à sorte. Por 
isso, esta Igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça...37.  

Para Sepúlveda, o poder absoluto eclesiástico, presentificado na pessoa do pontífice 

católico, tem pleno direito em se impor diante e nas culturas não cristãs. Para 

continuar na linha de argumentação sobre a hegemonia da Cristandade e a sua 

ascensão nas terras ameríndias, Sepúlveda usa um quadro estatístico atinente ao 

número de indígenas oferecidos em sacrifícios aos seus deuses. Conforme a 

informação de que se dispõe, em uma região da Nova Espanha, estima-se que os 

“bárbaros” “solían inmolar á los demonios más de 20.000 hombres inocentes [...] 

todos os anos” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 129). Em seguida, o humanista sutilmente 

muda o tom de sua argumentação e passa a proferir um discurso relacionado ao 

amor ao próximo. Imperativamente imprime palavras que rezam ser a prática do 

amor ao próximo uma obrigação dos espanhóis para com os “bárbaros”. Para isso, 

recorre aos teólogos e às Sagradas Escrituras38, que afirmam que “Deus deu ao 

homem o encargo de seu próximo”. Com essas palavras, Sepúlveda absolutiza o 

poder de dominação concedido divinamente à Espanha, que pode ser exercitado 

diante dos “bárbaros” e que exige que o império tenha ações fraternas e solidárias 

para com o seu próximo, nesse caso, os indígenas, especialmente quando estes 

forem expostos à morte. 

Con gran razón, por tanto, y con excelente y natural derecho pueden estos 
bárbaros ser compelidos á someterse al imperio de los cristianos, siempre 
que esto pueda hacerse sin gran pérdida de los cristianos, como se puede 
en este caso en que son tan superiores en las armas. Y sometidos así los 
infieles, habrán de abstenerse de sus nefandos crímenes, y con el trato de 
los cristianos y con sus justas, pías y religiosas advertencias, volverán á la 
sanidad de espíritu y á la probidad de las costumbres, y recibirán gustosos 
la verdadera religión con inmenso beneficio suyo, que los llevará á la 
salvación eterna. (SEPÚLVEDA, 1987, p. 131, 133). 

Sepúlveda tem a capacidade de mensurar o poder que a Cristandade possui no 

processo de persuasão individual e coletiva. No quesito América Latina, a 

Cristandade sabe como articular esse poder. As armas são um mecanismo inibidor e 

definem os limites de acesso em qualquer situação ligada aos infiéis.  

                                                           
37 Disponível em: http://www.exsurge.com.br/enciclicas/textos%20enciclicas/Unam%20Sanctam.htm 
Acesso realizado em 29/12/2013, às 11h10. 
38 BÍBLIA, N.T. Eclesiástico. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap.17. 

http://www.exsurge.com.br/enciclicas/textos%20enciclicas/Unam%20Sanctam.htm
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No es, pues, la sola infidelidad la causa de esta guerra justísima contra los 
bárbaros, sino sus nefandas liviandades, sus prodigiosos sacrificios de 
víctimas humanas, las extremas injurias que hacían á muchos inocentes, los 
horribles banquetes de cuerpos humanos, el culto impío de los ídolos. Pero 
como la ley nueva y evangélica es más perfecta y suave que la ley antigua y 
mosáica, porque aquella era ley de temor y ésta es de gracia, 
mansedumbre y caridad, las guerras se han de hacer también con 
mansedumbre y clemencia, y no tanto para castigo como para enmienda de 
los malos (SEPÚLVEDA, 1987, p. 133). 

Talvez percebendo a dimensão de seus argumentos a favor da guerra contra os 

indígenas que desencadeou várias controvérsias e debates na Espanha e nas 

Índias, entre religiosos, juristas, filósofos, acadêmicos e pessoas comuns, Sepúlveda 

tenha recuado um pouco em seu ímpeto colonizador. É o que demonstram as suas 

palavras. Não é mais pela lei de talião que os espanhóis estão autorizados a 

fazerem guerra contra os “bárbaros”, e sim pela lei evangélica que ele denomina lei 

nova. Mas como essa lei nova poderá contribuir para que uma guerra assuma o 

caráter de mansidão e clemência? Não seria uma proposta de Sepúlveda reforçar a 

sua argumentação a favor da guerra utilizando a lei nova como mais um pilar 

sustentador de sua ideologia? Agora é a lei nova ou evangélica que passa a ditar as 

regras da “Guerra Justa”. Surge aqui uma oportunidade de reinterpretação bíblica 

sobre a guerra contra os infiéis. 

Em se falando da conquista de povos e territórios pela guerra, na concepção de 

Sepúlveda, o eixo motriz é o mesmo – a força das armas cumprirá o devido fim que 

foi planejado. A destruição já está declarada e os vencidos serão transformados em 

prisioneiros de guerra e escravos. Nesse sistema de conquista, as guerras são 

necessárias, segundo a lei nova, devem ser feitas também com mansidão e 

clemência, e não tanto para castigo como rechaçar o mal (SEPÚLVEDA, 1987, p. 

133). Para continuar afirmando a sua verdade sobre a guerra que propõe, 

cautelosamente, recorre aos escritos de Santo Agostinho, quando este diz que é 

muito útil para o pecador conter o seu direito de pecar, e nada existe mais infeliz que 

a felicidade dos pecadores. Assim, os pecadores serão submetidos ao império de 

homens prudentes, virtuosos e religiosos. Se os “bárbaros” receberem a religião 

verdadeira concedida pelo César Carlos, poderão se tornar civilizados, retos, 

honrados, cristãos e adoradores do verdadeiro Deus (SEPÚLVEDA, 1987, p. 133). 

Caso os “bárbaros” rejeitem a religião católica, poderão sofrer danos por parte do 

império. 
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Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros á 
recibir el imperio de los españoles conforme á la ley de naturaleza, y á ellos 
ha de serles todavía más provechoso que á los españoles, porque la virtud, 
la humanidad y la verdadera religión son más preciosas que el oro y que la 
plata. Y si rehúsan nuestro imperio, podrán ser compelidos por las armas á 
aceptarle, y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad 
de grandes filósofos y teólogos, justa por ley de naturaleza; mucho más 
justa que la que hicieron los romanos para someter á su imperio todas las 
demás naciones, así como es mejor y más cierta la cristiana religión que la 
antigua de los romanos […] Y todavía resulta más evidente la justicia de 
esta guerra, si se considera que la ha autorizado el sumo Pontífice, que 
hace las veces de Cristo. Porque si las guerras que con autoridad del 
mismo Dios han sido emprendidas, como muchas de que se habla en las 
Sagradas Escrituras, no pueden ser injustas, según dice San Agustín, 
también hemos de tener por justas las que se hacen con el consentimiento y 
aprobación del sumo sacerdote de Dios y del senado apostólico, 
especialmente las que se dirigen á cumplir un evangélico precepto de 
Cristo, porque ésta causa, y ciertamente justísima, para hacer la guerra á 
los bárbaros. (SEPÚLVEDA, 1987, p. 135). 

A obstinada justificação de guerra na América leva Sepúlveda a repetir que o papa 

possui direitos legais no espiritual e temporal, portanto, está munido de autoridade 

para declará-la. Para ele, a ideia de que a virtude, aliada à humanidade e à religião, 

é elemento precioso e necessário para que a guerra seja justa e constitui o melhor 

caminho para o assentamento do império e da Igreja. A guerra é para colocar os 

“bárbaros” que erram perigosamente no caminho da verdade, que é a vontade de 

Deus.  

Así como estamos obligados á mostrar el camino á los hombres errantes, 
así la ley de naturaleza y de caridad humana nos obliga á traer á los 
paganos al conocimiento de la verdadera religión […] Y como no podemos 
dudar que todos los que andan vagando fuera de la religión cristiana están 
errados y caminan infaliblemente al precipicio, no hemos de dudar en 
apartarlos de él por cualquier medio y aun contra su voluntad, y de no 
hacerlo no cumpliremos la ley de naturaleza ni el precepto de Cristo, que 
nos manda hacer con los demás hombres lo que quisiéramos que hiciesen 
con nosotros; precepto del cual dijo el mismo Cristo que era el compendio 
de todas las leyes divinas (SEPÚLVEDA, 1987, p. 137). 

Pelo visto, Sepúlveda está afinado com a bula papal publicada por Bonifácio VIII em 

18 de novembro de 1302, onde aparece a máxima pontifical: “Extra Ecclesiam, nulla 

salus, “fora da Igreja não há salvação” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 292). De acordo com 

Gutiérrez, a referência alude “à unidade da Igreja enquanto caminho da salvação. 

Posteriormente, a escola agostiniana outorga à expressão – em uma perspectiva 

rigorista – um alcance sobre a salvação dos não cristãos” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 

292). Gutiérrez explica que nos tempos remotos da cristandade  

este enunciado parece adquirir um significado óbvio. Condições históricas e 
geográficas faziam com que a Igreja se identificasse com o mundo 
conhecido de então (excetuando-se as áreas que não tinham maior 
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expressão para a mentalidade europeia). É o que chamamos de 
cristandade. ‘Fora da Igreja’ equivale dizer fora do universo social deste 
tempo (GUTIÉRREZ, 1995, p. 292). 

No processo da conquista colonial, essa máxima é interpretada como uma obrigação 

a todos os envolvidos em que cada espanhol tem a missão de resgatar os indígenas 

da vida pagã e bárbara. Como se dá esse artifício? Por meio da evangelização39. A 

metodologia era muito simples: “cada soldado tornava-se um missionário e cada 

missionário um soldado”. A evangelização era um grande ofício de caridade que 

tinha o poder de atingir de maneira beneficente os infiéis colocando-os na 

comunidade de Cristo. Sepúlveda assevera ainda e peremptoriamente que, sem a 

evangelização, não existe lugar algum à fé, porém, não pode ser forçada 

(SEPÚLVEDA, 1987, p. 137). A evangelização se concretiza entre os “bárbaros” 

com o rito obrigatório do batismo e com o ensinamento cristão. 

No digo yo, que se los bautice por fuerza, sino que en cuanto depende de 
nosotros se los retraiga del precipicio y se les muestre el camino de la 
verdad por medio de piadosas enseñanzas y evangélica predicación, y 
como esto no parece que puede hacerse de otro modo que sometiéndolos 
primero á nuestro dominio, especialmente en tiempos como éstos en que es 
tanta la escasez de predicadores de la fe y tan raros los milagros, creo que 
los bárbaros pueden ser conquistados con el mismo derecho con que 
pueden ser compelidos á oír el Evangelio (SEPÚLVEDA, 1987, p. 139). 

A Igreja, por meio de seus sacerdotes, está encarregada da transmissão da fé e da 

pregação do evangelho, mas de maneira taxativa e portentosa. Institucionalmente, é 

missão da Igreja impor a fé pelo fato de estar fortalecida pelo poder temporal dos 

reis e príncipes, enfim, pela outorga do Estado (SEPÚLVEDA, 1987, p. 143). 

Segundo Mires,  

                                                           
39 Para os conquistadores o mundo indígena era “demoníaco” e como tal devia ser destruído. Esse 
mundo do Outro era interpretado como o negativo, pagão, satânico e intrinsecamente perverso. 
Como a religião indígena é perversa e a europeia, divina, a primeira deve ser totalmente negada e, 
simplesmente, começar-se de novo e radicalmente a partir da segunda. DUSSEL, Enrique. 1492: O 
encobrimento do outro, origem do mito da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 60. O 
pensamento cristão presente nos conquistadores havia definido que era preciso utilizar o ensino dos 
evangelhos para finalmente dominar os índios. A teatralidade e a agilidade do cristianismo permitiam 
uma rápida penetração da doutrina entre os povos vinculados a uma estrutura ritual. A conversão do 
indígena à fé cristã demandava tempo SILVA, Janice Theodoro da. Descobrimentos e Colonização. 
3. ed. São Paulo: Ática, 1991, p. 9-10. Mas, para os investidores da conquista, esse fator não era 
preocupante, o desejo do lucro, sim, era urgente. Este é um elemento que induz à prática da guerra 
para o sucesso da evangelização. Mas a evangelização não foi eficiente. O relativo fracasso desse 
empreendimento podia ser produto de uma série de situações diversas, de causas aparentemente 
independentes umas das outras, e a aceitação ou recusa tinha muito a ver, sem dúvida, com o grau 
de desenvolvimento religioso de cada povo. BRUIT, Héctor H. O visível e o invisível na conquista 
hispânica da América In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). América em tempo de Conquista. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1992, p. 95. 
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la conquista había sido concebida originariamente como un misterio de 
Trinidad. El Estado, la Iglesia y el conquistador, eran tres personas distintas, 
aunque la conquista era una sola. Pero la conquista, más que un hecho, es 
un proceso; y en su curso se revelará el misterio de esta nada de santísima 
Trinidad [...] Deshacer la trama que existe entre estas tres “personas” es en 
alguna medida reconstruir la historia de la conquista. Décimos en alguna 
medida, porque en América se agrega una cuarta: el indio (MIRES, 1987, p.  
17). 

A quarta pessoa, o índio, passava a ser o alvo principal de um programa de 

conversão de pagãos, “bárbaros” e infiéis. Quanto maior o número de fiéis 

“convertidos” maior a produção de riquezas, mas também maior o número de 

escravos e mortos. A Cristandade é beneficiada com a extensão territorial, definindo, 

assim, a dimensão de seu raio de ação e domínio. “A estos bárbaros pues, 

violadores de la naturaleza, blasfemos é idólatras sostengo que no solo se los puede 

invitar, sino también compeler para que recibiendo el imperio de los cristianos oigan 

á los apóstoles que les anuncian el Evangelio”   (SEPÚLVEDA, 1987, p. 145). 

Outro aparato justificador aludido por Sepúlveda refere-se aos missionários que 

morreram no exercício de suas tarefas. A postura determinante de Sepúlveda 

denuncia que muitos predicadores da fé morreram em diversos lugares da ilha 

espanhola por ações violentas dos “bárbaros”. Entre as vítimas se encontra frei 

Pedro de Córdoba da Ordem Dominicana, que, numa tentativa de pacificação dos 

“bárbaros”, foi agredido e morto juntamente com os seus companheiros. Outros 

religiosos, como Juan de Padilla e Antonio Llares, na mesma instância, foram 

degolados no interior da Nova Espanha, e ao lado desses assassinatos, estão a 

destruição de um templo e a profanação das vestes sagradas e cerimoniais do 

Santo Sacrifício da Missa. Por esses aspectos, Sepúlveda alimenta a sua fúria 

contra os “bárbaros” e propõe que todos sejam obrigados a se tornar cristãos e que 

os espanhóis não devam abrir mão de infundir-lhes o terror (SEPÚLVEDA, 1987, p. 

145, 147). 

Gracias al terror unido á la predicación han recibido la religión cristiana, 
hubieran resistido á la predicación sola por temor á sus sacerdotes y á sus 
príncipes, de quienes es muy probable que por interés propio y mirando la 
nueva religión como novedad sospechosa, se hubieran opuesto á ella. 
Había que desterrar, pues, de los ánimos del vulgo este temor, y en cambio 
infundirles el de los cristianos […] Con ocasión del terror, la Iglesia, como 
dice el mismo San Agustín, corrige á los que puede tolerar, tolera á los que 
no puede corregir, y esto se extiende no sólo á los herejes, sino también á 
los paganos que nunca han recibido la fe de Cristo. Y que á éstos también 
es licito obligarlos con penas y amenazas por lo menos.  (SEPÚLVEDA, 

1987, p. 147, 149). 
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O volume de argumentos elaborados por Sepúlveda delibera consideravelmente aos 

conquistadores, sob a égide dos nobres e da Igreja, o intento primaz do humanista. 

Adquirem jurisprudência para subjugar os “bárbaros” em todos os níveis, como 

militar, político, econômico e religioso. Esses fatores limítrofes e causais são os 

pilares estruturadores da filosofia da Cristandade. Os resultados são os despojos, a 

posse das terras, a escravidão, o proselitismo e outros bens. Esse comportamento 

está em consenso com o direito natural e com o direito de gentes40, conforme 

defende Sepúlveda, possivelmente fundamentado na obra de Francisco de Vitoria, 

que propõe que “es general derecho de gentes que todas las cosas tomadas en la 

guerra pasen a poder del vencedor” (VITORIA, 1946, p. 200). “Las personas y los 

bienes de los que hayan sido vencidos em justa guerra pasan a los vencedores. De 

aquí nació la esclavitud civil” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 159). Os bens dos indígenas, 

na visão de Sepúlveda, nunca foram legalmente deles, muito antes já pertenciam 

aos espanhóis por concessão divina; o que os conquistadores estavam fazendo era 

apenas reconquistá-los, isto, por serem uma nação cristã. Esse argumento é 

sustentado pelo exemplo dos israelitas quando conquistaram a Terra da Promissão. 

A Terra da Promissão, segundo a narrativa das Escrituras Sagradas já havia sido 

doada ao povo de Israel, e as nações cananéias que a ocupavam faziam isso 

indevidamente. Assim, era necessária uma guerra para a sua retomada. 

Y aunque este sea un derecho común á todas las guerras justas, todavía 
cuando la guerra se hace sólo para rescatar las cosas que han sido 
arrebatadas, enseñan los varones sabios y religiosos que los daños que se 
causen al enemigo deben estar en rigurosa proporción con las injurias y 
perjuicios recibidos. Pero cuando por mandamiento ó ley de Dios se 
persiguen y se quieren castigar en los hombres impíos los pecados y la 
idolatría, es licito proceder más severamente con las personas y los bienes 
de los enemigos que hagan contumaz resistencia [...] Esta razón prueba 
también que la guerra que los nuestros hacen á esos bárbaros no es 
contraria á la ley divina y está de acuerdo con el derecho natural y de 
gentes, que ha autorizado la servidumbre y la ocupación de los bienes de 
los enemigos  (SEPÚLVEDA, 1987, p. 159, 161). 

Portanto, na América, o processo deveria ser idêntico ao ocorrido na Terra da 

Promissão, conforme a história bíblica e, depois de dominados e catequizados, os 

                                                           
40 El derecho de gentes, no sólo tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene 
verdadera fuerza de ley. El orbe todo, que en cierta manera forma una república, tiene poder de dar 
leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes. De donde se desprende 
que pecan mortalmente los que violan los derechos de gentes, ya en paz, ya en guerra, en los 
asuntos graves, como en la intangibilidad de los legados. Y ninguna nación puede creerse menos 
obligada al derecho de gentes, porque está dado con la autoridad de todo el orbe. VITORIA, 
Francisco de.  Derecho Natural y de Gentes. Buenos Aires: EMECÉ, 1946, p. 139. 
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“bárbaros” deveriam ser reduzidos à categoria de propriedade do colono e obrigados 

ao trabalho servil nas minas, na agricultura, na extração de pérolas, no serviço 

doméstico e religioso e em outras atividades rentáveis aos seus donos.  

Juzgo que esta ley de la guerra ha sido sancionada y aprobada por el 
derecho de gentes, y que habiendo sido confirmada por las costumbres y el 
asentimiento de todo el género humano, no es licito dudar de su justicia, 
porque el consenso común de los hombres sobre alguna cosa es 
interpretado por los varones sabios como voz o juicio de la naturaleza 
(SEPÚLVEDA, 1987, p. 165). 

Os escritos apostólicos de São Paulo e São Pedro também são inseridos nessa 

discussão para elucidar que a escravidão é justa e natural.  Sepúlveda, além de 

intelectual, sabe aproveitar com perspicácia as oportunidades. Sua relação com as 

letras clássicas é de total dedicação, manuseando-as hermeticamente e nelas 

investindo a sua convicção. Conhecedor das Escrituras Sagradas utiliza todos os 

textos que podem enriquecer a sua argumentação sobre o conceito de “Guerra 

Justa”  e a escravidão dos indígenas. Aqui é a vez do Segundo Testamento41. De 

São Paulo e São Pedro, ele extrai as advertências dispensadas aos servos e 

senhores que pertenciam ao corpus doutrinário do cristianismo do século I devido ao 

grande número de escravos “gentios” constituídos pelo Império Romano em suas 

conquistas. A transposição dessas advertências é feita para os séculos XVI com 

certa precisão, pois, o cordobês, inteligentemente, encaixa cada palavra no corpus 

de sua tese, configurando uma legitimação, sem lacuna, no construto do conceito de 

“Guerra Justa”. O texto do apóstolo Paulo diz: “Servos, obedecei em tudo aos 

senhores desta vida; servindo não com vão desejo de agradar aos homens, mas na 

simplicidade de vosso coração temendo a Deus”. E, aos senhores adverte: 

“Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um 

Senhor”. O texto do apóstolo Pedro, usado como confirmação, diz: “Vós, criados, 

sujeitai-vos, com todo o respeito, aos vossos senhores, não só aos bons e 

razoáveis, mas também aos perversos” (SEPÚLVEDA, 1987, p. 165, 167). Com isso, 

fica evidente a suspeita de que para Sepúlveda ganhar credibilidade entre os 

investidores da empresa colonial era necessário apresentar aportes consistentes 

que fortalecessem nos espanhóis a ideia de senhorio absoluto nas novas terras e, 

ao mesmo tempo, a ideia de servidão absoluta nos indígenas. Em seu comentário, 

                                                           
41 BÍBLIA, N.T. Colossenses; I Pedro. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 3, vers. 22 ao cap. 4, vers.1; cap. 2, vers.18. 
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Sepúlveda destaca que não importa se os senhores são bons e modestos, ou 

perversos e difíceis, o servo deve sempre obedecê-los sem restrições. 

Pero aunque por el derecho de gentes los cautivos hechos en justa guerra 
pasen á poder de los vencedores, sin embargo, dentro de las costumbres 
cristianas, los cautivos son únicamente despojados, pero no reducidos á 
servidumbre, y solamente á los ricos se les obligan á un rescate. Por 
consiguiente, la justa guerra es causa de justa esclavitud, la cual, contraída 
por el derecho de gentes, lleva consigo la pérdida de la libertad y de los 
bienes. Pero por lo que toca á estos bárbaros, hay que hacer distinción 
entre aquellos que resistieron con las armas á los españoles y fueron 
vencidos por ellos, y aquellos otros que por prudencia ó por temor se 
entregaron á merced y potestad de los cristianos. Así como de la fortuna y 
libertad de aquéllos puede decidir á su arbitrio el vencedor, así el reducir los 
otros á servidumbre y despojarlos de sus bienes, me parece acción injusta 
por no decir impía e nefanda (SEPÚLVEDA, 1987, p. 167). 

Aristóteles também está presente na proposição anterior quando diz que  

uma forma de autoridade é a do senhor; a parte dessa autoridade 
relacionada com as tarefas domésticas triviais não exige que o senhor saiba 
executá-las, e sim que saiba mandar que os outros as executem; a outra 
capacidade (de executar as tarefas) é qualidade de escravo 
(ARISTÓTELES, III, c. II, 1277a, 1985, p. 84).  

Atinando-se novamente ao processo de conquista da Terra da Promissão narrada 

pelas Sagradas Escrituras42, Sepúlveda compreende que a ordem divina ao povo de 

Israel é que, diante da resistência dos cananeus, todos aqueles que rejeitassem a 

aliança e a paz oferecidas fossem mortos pela espada. Essa ordem expressa incluía 

apenas os homens, preservando as mulheres, crianças e os animais. Os despojos 

deveriam ser distribuídos ao exército.  

Quanto aos que resistem, ainda cabe aos príncipes vencedores, por causa de sua 

bondade e religiosidade, terem atitudes justas. É dever dos dominadores tratar os 

vencidos com humanidade e não permitir que haja crueldades entre eles e, desta 

forma, preservar a paz. 

Sería, pues, contra toda equidad el reducir á servidumbre á estos bárbaros 
por la sola culpa de haber hecho resistencia en la guerra, á no ser aquellos 
que por su crueldad, pertinacia, perfidia y rebelión se hubiesen hecho 
dignos de que los vencedores los tratasen más bien según la rigurosa 
equidad que según el derecho de la guerra (SEPÚLVEDA, 1987, p. 171). 

Como desfecho da reelaboração do conceito de “Guerra Justa”  para a América 

Latina, Sepúlveda traz à memória um último assunto: a liberdade dos indígenas que 

foram recebidos ao domínio dos príncipes e do cristianismo espanhóis. Para ele, 

                                                           
42 BÍBLIA, N.T. Deuteronômio. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 20. 
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mesmo que os “bárbaros” por direito pertençam ao império da Espanha, não podem 

usufruir os direitos como os espanhóis originários do Velho Mundo, pois isso seria 

um grande absurdo.  

Pues nada hay más contrario á la justicia distributiva que dar iguales 
derechos á cosas desiguales, y á los que son superiores en dignidad, en 
virtud y en méritos igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, 
ya en honor, ya en comunidad de derecho […] Á los hombres probos, 
humanos é inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado á 
los hombres libres, ó el poder regio que imita al paterno: á los bárbaros y á 
los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y 
eso solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no 
dudan en afirmar que hay algunas naciones á las cuales conviene el 
dominio heril más bien que el regio ó el civil; y esto lo fundan en dos 
razones; 1) ó en que son siervos por naturaleza, como los que nascen en 
ciertas regiones y climas del mundo, e, 2) ó en que por la depravación de 
las costumbres ó por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo 
dentro de los términos del deber (SEPÚLVEDA, 1987, p. 171, 173). 

Como pensador moderno, Sepúlveda não enxerga antagonismo e nem proibição nos 

escritos dos filósofos cristãos que discutem a dominação dos mortais inferiores pela 

guerra. O processo da guerra se encontra na natureza dos fatos em que envolve a 

expansão por meio de conquistas coloniais. A escravidão é o desdobramento natural 

da guerra e não existe nada que a impeça. A guerra e a escravidão no sistema 

colonial são elementos violentos, mas necessários para a sobrevivência das nações 

e a perpetuação da raça humana superior.  

No hay ninguna razón de justicia y humanidad que prohíba, ni lo prohíbe 
tampoco la filosofía cristiana, dominar á los mortales que está sujetos á 
nosotros, ni exigir los tributos que son justo galardón de los trabajos, y son 
tan necesarios para sostener á los príncipes, á los magistrados y á los 
soldados, ni que prohíba tener siervos, ni usar moderadamente del trabajo 
de los siervos, pero sí prohíben el imperar avara y cruelmente y el hacer 
intolerable la servidumbre, siendo así que la salud y el bienestar de los 
siervos debe mirarse como una parte del bienestar propio. El siervo, como 
declaran los filósofos, es como una parte animada de su dueño, aunque 
esté separada de él (SEPÚLVEDA, 1987, p. 175, 177).   

Assim, concebe-se o pensamento de Juan Ginés de Sepúlveda concernente ao 

conceito de “Guerra Justa” totalmente entrelaçado com a história, a filosofia e a 

teologia.  

O capítulo seguinte tratará da visão do jurista e teólogo dominicano, Francisco de 

Vitoria, autor da obra Derecho Natural y de Gentes, escrito que se tornou a base do 

Direito Internacional. Em seu conteúdo, Vitoria elabora leis importantes sobre a 

guerra e a escravidão dos indígenas durante o processo da conquista colonial nos 

limites da América Latina.  
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3 FRANCISCO DE VITORIA E O DERECHO NATURAL Y DE 

GENTES: ESPANHÓIS OU INDÍGENAS?  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A figura de Francisco de Vitoria no círculo de debates alusivos ao sistema colonial, 

ainda hoje, tem seduzido a muitos historiadores, filósofos, juristas, teólogos, enfim, 

uma diversidade de pesquisadores e pensadores no cenário mundial, sem 

mencionar que as suas doutrinas alcançaram ecos tão intensos e profundos na 

história das civilizações que escolheram a ONU como residência fixa, 

transformando-se na base do Direito Internacional.  

A importante atuação de Vitoria na construção de doutrinas e direitos marcou 

significativamente o encontro dos espanhóis com os indígenas na América Latina. 

Ao ler a obra Derecho natural y de gentes, é possível perceber o grande talento e a 

extrema habilidade com que Vitoria regia as palavras e a pena. Alguns o comparam 

com Cristóvão Colombo, isto é, acreditam que o catedrático da Universidade de 

Salamanca “completou o seu descobrimento material com o descobrimento espiritual 

dos direitos humanos” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 3). 

Há quem afirme também que, em todo o transcorrer de sua vida como teólogo, 

filósofo e jurista, Vitoria sempre carregou como lema “despertar e promover os 

direitos dos homens e das raças, tornar eficaz a associação dos povos do mundo, 

fomentar a comunicação de bens entre os indivíduos da universal família humana” 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 6). Contudo, para a época de Vitoria, para discutir assuntos 

dessa natureza era crucial o domínio do conhecimento e exímia habilidade na 

escrita e na oratória. Os debates sobre os temas controversos que envolviam 

diretamente o Estado e a Igreja eram constantes. As falhas contidas nas “verdades” 

pregadas pela tradição cristã, muitas vezes, acarretavam discórdias internas entre o 
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rei e a cúria católica. À sua maneira, Vitoria procura contribuir para a manutenção da 

harmonia entre essas instituições num período onde ambas são parceiras 

ideológica, econômica e politicamente. A obra elaborada a partir da academia 

apresenta a sua real posição referente aos direitos dos espanhóis  e também dos 

indígenas no processo colonial. 

Neste capítulo, dentre outros elementos, propõe-se i) destacar aspectos como os 

que fomentam a compreensão saliente à trajetória de vida de Vitoria; ii) os pilares 

cardeais que fundamentam o conceito de “Guerra Justa” conforme o seu ponto de 

vista; iii) como se deu o uso desse conceito “coluna dorsal” responsável pela 

justificação no processo exclusivo de cristianização dos “bárbaros;” e, iv) a 

exposição dos componentes que identificam e formalizam o itinerário relativo ao 

direito de guerra ofensiva e defensiva exercido entre os espanhóis e “bárbaros”.   

 

3.2 VIDA E OBRA 

 

A Renascença implica no término da Idade Média e no início de um período 

revolucionário imperialista que os historiadores reconhecem como Idade Moderna. A 

Modernidade, dentre outros fatores, é marcada, em sua essência, pela expansão 

mercantilista, conquistas territoriais, aplicação da filosofia clássica, interesse político 

e econômico da cristandade e do surgimento de novas teorias e ideologias 

destinadas à apropriação dos bens alheios por meio de ações armadas, 

especialmente. Inserida nessa transformação “inquisitorial” encontra-se a religião 

cristã, que não deixa de ser um fator estratégico e preponderante utilizado como 

mecanismo legitimador do “sistema mundo” mercantilista, quase sempre vazio dos 

elementos místicos tradicionais necessários à fé no Deus sobrenatural. 

A gênese da Idade Moderna pode ser identificada como um bem exclusivo da 

Europa e, inseridos nela, estão muitos pensadores que se fizeram conhecidos pela 

importância de suas teorias sobre mundo, cristandade, culturas, filosofias, teologias, 

leis, direito e justiça que podiam influenciar e alterar o modus vivendi dos povos 

conhecidos e desconhecidos que se encontravam na mira dos conquistadores 

europeus. Tudo isso se encontrava sob a alçada ideológica e política dos impérios 
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que defendiam com veemência a sua hegemonia no mundo. Na linha de 

sustentação dessa hegemonia, estavam os investidores, que se preocupavam 

apenas com o retorno de seus empreendimentos e com a ampliação dos domínios 

imperiais de suas nações.  

Nem sempre havia consonância entre eles; alguns contendiam sobre o uso e a 

hermenêutica das letras clássicas e sagradas, muito utilizadas nas questões 

jurídicas, políticas e religiosas e de outros aparatos históricos para justificar e 

legitimar os atos dos aventureiros. Entretanto, nessa “dança de controvérsias”, 

existiam outros que se situavam na fronteira dos dois territórios. Esses podem e 

devem ser classificados pela história como personagens que não arriscam a optar 

por um dos lados e, quando o fazem, optam por ambos. São homens religiosos, na 

maioria das vezes, detentores de um vasto conhecimento sobre os assuntos 

discutidos. Parte ocupa funções no governo, na religião ou na academia.  

Um dos grandes pensadores que participou dos debates sobre a aplicação das leis e 

da guerra nas conquistas europeias dos séculos XV e XVI foi Francisco de Vitoria.  

Vitoria era filho de Pedro de Vitoria e de Catalina de Compludo, uma ascendente de 

alguns personagens da corte espanhola. Francisco de Vitoria e seu irmão Diego, 

como são conhecidos pela história, pertenciam a uma família de nobres de Arcaya, 

e, por isso, desfrutavam de uma boa condição econômica. “Vitoria nasceu em 1483, 

na cidade de Vitoria, no País Basco” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 65). Durante algum 

tempo, levantou-se uma polêmica sobre a ascendência de Vitoria. Alguns diziam que 

o seu lado paterno era de origem judia; no entanto, depois de vários debates sobre o 

assunto, ficou provado que Vitoria e sua família eram de “sangue puro”. Mas não se 

podia dizer o mesmo da casa dos Compludo, o lado materno. Os Compludo 

aparecem na velha capital de Castilla misturados com famílias como os Cartajena e 

os Malvenda, de puro sangue de judeus convertidos (HERNÁNDEZ, 1977, p. 18-19).  

Armando D. Pirotto responsável pela tradução e prólogo da “Relecciones sobre los 

indios y o Derecho de Guerra”, obra escrita por Vitoria, comenta que foi na cidade de 

Burgos que Francisco de Vitoria “recebeu as primeiras noções da instrução 

humanista que a pedagogia renascentista havia colocado no auge” (PIROTTO, 1971 

apud VITORIA, 1971, p. 10). Pirotto atesta, ainda, que sua capacidade intelectual e 

talento com a escrita foram notados durante a sua infância quando “demonstrou 
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grande disposição para o cultivo das belas letras, conforme recordava Francisco 

Vives em carta dirigida a Erasmo43: Bonas litteras attingit foeliciter jam inde a 

puero44” (PIROTTO, 1971 apud VITORIA, 1971, p. 10). 

Segundo Hernández os irmãos  

Francisco e Diego de Vitoria, ao chegarem à adolescência, ingressaram 
juntos no convento dominicano de San Pablo de Burgos e, da mesma 
maneira, ao finalizar o ano de noviciado, assumiram ali os votos [...] Ambos 
os irmãos eram de perfis opostos. Francisco demonstra tranquilidade, 
silêncio e dedicação aos estudos. Diego, ao contrário, era inquieto, falador e 
ágil na vida prática (HERNÁNDEZ, 1977, p. 19-20). 

Referente a Vitoria, Pirotto comenta que “o singular aproveitamento com que 

realizou o seu noviciato naqueles claustros determinou a seus superiores enviar-lhe 

a Paris, para que ali prosseguisse os seus estudos” (PIROTTO, 1971 apud VITORIA, 

1971, p. 10). 

No final do século XV e início do século XVI, Vitoria dirigiu-se a Paris para dar 

sequência aos seus estudos. Na França, Vitoria viu-se impactado com a crise da 

universidade parisiense: desgaste e oxidação dos velhos sistemas, nova 

estruturação e reforma, retorno e consolidação de outros movimentos. 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 20-21). As correntes nominalistas, últimos resquícios do 

pensamento medieval que noutro tempo agiram como sedutoras da elite intelectual 

dos séculos XIV e XV, encontravam-se perdidas em estéreis lances dialéticos que 

não podiam decepcionar em menor escala quem fosse o novo homem do 

Renascimento (HERNÁNDEZ, 1977, p. 23). 

Ao longo de sua vida em Paris, Vitoria sofreu influência de intelectuais dominicanos 

franceses. A vida dominicana girava em torno de personalidades proeminentes que 

apresentavam naturalmente as suas aspirações teológicas. Uma dessas 

personalidades era o teólogo belga Pedro Crockaert ou Pedro de Bruxelas, inimigo 

declarado do ócio e amante da doutrina tomista, considerado a medula da mais pura 

tradição dominicana e parisiense. De formação nominalista, Crockaert ensinava 

filosofia no Colégio de Monteagudo. Por meio de estudos tomísticos, esse intelectual 

desenvolveu uma atividade literária surpreendente durante os poucos anos que teve 

                                                           
43 Refere-se ao conhecido teólogo e filósofo Desidério Erasmo ou Erasmo de Rotterdam (1466-1536) 
devido ao seu nascimento que ocorreu em Rotterdam, Holanda. MONDIN, B. Vol. 2. 3. ed. Curso de 
Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1986, p. 16-17. 
44 Isto é, “Já como um menino feliz em contato com uma boa letra”. 
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de vida. (HERNÁNDEZ, 1977, p. 25). Com suas ideias arrojadas, pode envolver os 

seus discípulos, os quais resolveram seguir os passos do mestre. Um de seus 

discípulos prediletos foi Francisco de Vitoria. 

Outro baluarte intelectual do renascimento tomístico presente na vida de Vitoria foi 

Juan Fenario. Não há registro de nenhuma obra escrita por este “mestre”, como é 

conhecido pelos seus admiradores. Pelo que parece, Fenario atuou como professor 

por um período e, em seguida, ocupou os postos de governo dentro da Ordem. “Foi 

parceiro do mestre geral em 1511, procurador geral em 1530 e mestre geral em 

1532. Francisco de Vitoria recordava desse tomista como um incentivador de suas 

leituras, reconhecendo-o como o seu mestre” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 25). Todos os 

contemporâneos de Fenario o têm em alta posição pela sua capacidade intelectual 

como o homem mais eminente da França. 

Em Paris, cidade cosmopolita e empório do saber, Vitoria não podia se considerar 

um estrangeiro e nem o era. Havia, no centro universitário, uma falange de 

estudantes das diversas partes do mundo, especialmente da Espanha. A chegada 

de Vitoria a Paris para os estudos humanísticos ocorre no verão de 1507. Em 1508 

ou em 1509, inicia a sua formação teológica que duraria cerca de quatro ou cinco 

anos, objetivo alcançado em 1513. Nesse ano, também começava o seu curso de 

Artes ou Filosofia. Em 1516, na própria França, marcou os primeiros passos no 

curso de licenciatura em Teologia. Quando Vitoria deu início a essa fase de sua 

vida, ele contava com a idade de vinte e quatro anos (HERNÁNDEZ, 1977, p. 27, 28, 

30). Nesse período, Vitoria já dominava com eficiência o latim e o grego tanto na 

escrita como no falar. O curso de Artes era composto de três grandes conteúdos: “i) 

as Súmulas de Pedro Hispano; ii) os escritos de Aristóteles; e, iii) Física, Ética e 

Metafísica, do mesmo filósofo” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 31).  

Não demoraria muito para Vitoria colocar em prática o que havia aprendido. O 

elemento marcante, aqui, foi a colaboração que prestou ao seu mestre Pedro 

Crokaert na divulgação do texto de Tomás de Aquino, editando em 1512, a Segunda 

parte da Suma. Por meio do prólogo desse texto, escrito por Vitoria em um polido 

latim renascentista, “deixa entrever as suas afeições e ideais. O sentido praticista da 

teologia e o seu afã em transformar a ciência sagrada em um projetor de luz seu 

para os problemas da humanidade o levou a publicar em Paris outros escritos” 
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(HERNÁNDEZ, 1977, p. 32).  Em fevereiro de 1521, revisou e editou em latim os 

Sermões dominicais, de Pedro de Covarrubias, em dois volumes – “Pars Stivalis y 

Pars Hiemalis” (VITORIA, 1971, p. 12). No mês de agosto do mesmo ano, foi a vez 

da Suma áurea, de Santo Antonio de Florença, composta em quatro volumes 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 32).    

Durante os estudos de teologia e no exercício da carreira enquanto esteve em Paris, 

Vitoria estabeleceu como o seu referencial teórico, a Suma Teológica de Santo 

Tomás de Aquino e, para compreendê-la, utilizou como a base de suas explicações 

os Quatro livros das Sentenças. “Com o renascimento teológico do final do século 

XV, surgiram diversos comentários isolados, mas muito importantes sobre a Suma 

Teológica” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 32-33).    

Contudo, chegar a ser professor de teologia não foi nada fácil para Vitoria. Depois 

de se submeter a vários critérios avaliativos, no dia 24 de março de 1522, Vitoria 

recebeu a certificação que o licenciava ao exercício da docência em teologia.   

A história sobre a vida de Vitoria registra que, desde o momento de sua chegada a 

Paris, frequentemente presenciou diversas manifestações ideológicas arquitetadas 

por grupos influenciados pelos principais pensadores franceses, especialmente. 

Entretanto, Vitoria não se esquivou de nenhuma delas; ao contrário, procurou 

selecionar o que cada uma tinha de melhor. Entre essas correntes encontravam-se 

as duas mais expressivas: o nominalismo e o renascimento literário.  Ao retornar à 

Espanha, Vitoria levou consigo o que havia extraído de tais correntes como, “a 

beleza literária, o amor à natureza e as ciências naturais, sua preocupação pelo 

homem, com os seus direitos e liberdade” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 36-37).    

Conforme Pirotto, “em 1522, já obtido o grau de licenciatura, Vitoria abandonou a 

França, em cumprimento a uma ordem de seus superiores, que o designava ao 

Colégio de San Gregório, em Valladolid, para ensinar teologia” (PIROTTO, 1971 

apud VITORIA, 1971, p. 12).   

Em 1526, quando vagou a cátedra de prima de teologia da Universidade de 
Salamanca, fora indicado pelos seus superiores – grandemente 
interessados em manter essa cátedra em poder dos dominicanos – para 
fazer oposição ao mestre português Pedro Margallo, que era, por sua 
sutileza e diálogo, o teólogo mais ilustre da época (PIROTTO, 1971 apud 

VITORIA, 1971, p. 12-13).   
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Em pouco tempo, Vitoria se tornou professor na Universidade de Salamanca e, por 

meio de sua experiência como docente, pôde escrever diversas obras. Conforme 

rezava a constituição da universidade, os mestres e doutores assalariados, seguindo 

o programa acadêmico, viam-se no dever de produzir as relectiones, isto é, 

conferências temáticas.  

As relectiones eram lições extraordinárias que o catedrático devia efetuar 
uma vez ao ano diante de toda a universidade. Versavam ordinariamente 
sobre um dos temas mais importantes ou de maior atualidade ou a matéria 
que o professor tinha preparado para ensinar durante o curso 
(HERNÁNDEZ, 1977, p. 91). 

Conforme os registros históricos medievais, essa prática era muito comum no século 

XIII. Até a chegada de Vitoria a Salamanca, essas conferências não despertavam 

nenhum interesse. Entretanto, com o tempo, as relectiones de Vitoria tornaram-se as 

mais famosas na vida universitária.  

Vitoria não estava distante dos problemas sociais de sua contemporaneidade. 

Durante o tempo em que viveu na França, o que se deu por mais de dezesseis anos, 

Vitoria observou de perto como os temas relacionados à vida humana e as suas 

relações na sociedade eram seriamente debatidos. Posteriormente, percebeu que 

“havia adquirido essa visão das coisas em Paris, onde continuamente se debatiam 

nos círculos universitários problemas que afetavam à constituição interna e as 

diversas manifestações das sociedades humanas” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 93).  Daí 

percebe-se que os debates sobre temas complexos e controversos não intimidavam 

Vitoria. “Sua habilidade para os assuntos políticos fez que ele mantivesse uma vida 

ativa junto à Corte como conselheiro de Carlos V” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 65). Na 

França, Vitoria se deparou com as correntes nominalista e humanista. Seu tomismo, 

aliado aos estímulos proporcionados pelas referidas correntes, conforme Josaphat, 

lhe permitirá fazer uma síntese pessoal, a qual poderá responder aos desafios 

críticos contidos e estabelecidos por esses movimentos ideológicos. Portanto,  

Do nominalismo, Francisco de Vitoria recebe não um conteúdo doutrinal, 
mas uma incitação que o reforça na perspectiva de abandonar os processos 
caducos da Escolástica, a se concentrar nas questões de base, sobretudo 
nas interrogações de uma teologia viva e atual, em diálogo com os novos 
problemas éticos jurídicos levantados pela virada histórica da humanidade 
[...] os nominalistas privilegiavam o lado concreto dos problemas teológicos 
e mesmo filosóficos dando maior valor ao direito, à história e à experiência. 
Nisso fraternizavam com o humanismo e irão ao encontro do surto científico 
e técnico que caracterizará cada vez mais a aurora do mundo moderno 
(JOSAPHAT, 2000, P. 254).  
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A partir desse ambiente, não se esquecendo de outros dominicanos que inspiraram 

Vitoria na busca pelo conhecimento teórico-crítico de Tomás de Aquino, o 

catedrático de Salamanca “será ao mesmo tempo uma confluência e uma nova fonte 

de sabedoria teórica e prática, ainda grandemente inexplorada” (JOSAPHAT, 2000, 

p. 254). Foi nas relectiones que Vitoria demonstrou a possibilidade dessa 

confluência. 

As relectiones de Vitoria contêm os temas mais pertinentes e passíveis de debates 

no século XVI. Essas obras formam dois compêndios distintos: o primeiro se ocupa 

diretamente com aquelas que tratam de  

princípios fundamentais que regem as relações entre umas sociedades e 
outras: O poder civil; duas sobre O poder da Igreja; O do papa e do concílio; 
duas acerca das Índias. Formam um grupo compacto, um conjunto poucas 
vezes igualado de doutrinas e de conclusões práticas, um protocolo sólido e 
bem cimentado sobre o direito nacional, internacional e eclesiástico 
(HERNÁNDEZ, 1977, p. 93).  

O segundo compêndio é formado por sete relectiones autônomas descaracterizado 

de unidade como o primeiro (HERNÁNDEZ, 1977, p. 93).  

Vitoria viveu para a sua vocação docente. A dedicação ao ensino, trabalho que a si 

mesmo se impôs para cumprir as demandas universitárias, afetou gravemente a sua 

saúde. A maior debilidade da saúde foi sentida por Vitoria entre os anos 1538-1541. 

Durante esse período, viu-se sob o peso de uma carga intensa de trabalho que o fez 

cair extenuado.  

O legado de Vitoria é singular e sua influência como catedrático da universidade de 

Salamanca é merecedora de grande destaque. De acordo com o testemunho de 

Menéndez Pelayo45,  

Con Vitoria penetró a raudales la luz en el estadio antes inaccesible y un 
óleo nuevo vigorizó a torrentes los miembros y el espíritu de los nuevos 
púgiles. De Vitoria data la verdadera restauración de los estudios teológicos 
en España, y la importancia soberana que la teología, convertida por él en 
ciencia universal, que abarcaba desde los atributos divinos hasta las últimas 
ramificaciones del derecho público e privado, llegó a ejercer en nuestra vida 
nacional... Un abismo separa toda la teología española a anterior a 
Francisco de Vitoria de la que él enseñó y profesaba; y los maestros que 
después de él vinieron valen tanto más o menos según se acercan o se 
alejan de sus ejemplos y de su doctrina. Todo el asombroso florecimiento de 
nuestro siglo XVI, todo ese interminable catálogo de doctores egregios que 

                                                           
45 Marcelino Menéndez Pelayo, (Santander, 1856 - 1912). Erudito e historiador español. Disponível 
em: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/menendez_pelayo.htm 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/menendez_pelayo.htm
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abruma las páginas del Nomenclator Litterarius de Hurter, convirtiéndoles 
casi en una bibliografía española, está contenido en germen en la doctrina 
del Sócrates alavés; su influencia está en todas partes… (PIROTTO, 1971 
apud VITORIA, 1971, p. 14-15).   

Em sua conclusão sobre a importância de Francisco de Vitoria, Pirotto ressalta que 

Vitoria não se tornou um ilustre catedrático somente pela habilidade didático-

pedagógica diante de seus alunos, mas ainda pelas obras que escreveu. A literatura 

de Vitoria ainda hoje é digna de estudos, pesquisas e reflexões, pois tratam os 

diversos temas que contemplam o ser humano nas principais esferas de sua vida. 

Porém, tudo que escreveu foi derivado de apontamentos realizados em suas aulas 

(PIROTTO, 1971 apud VITORIA, 1971, p. 15). 

As obras de Vitoria, isto é, as suas relectiones, possivelmente tenham sofrido 

influência da literatura clássica. Isto se explica pela paixão que nutria pelos autores 

antigos. “Seu apego pelos clássicos respondia à efervescência humanística da 

época, e todos reconheceram o seu amor por eles; seus escritos o delatam também 

como um classicista” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 31). As relectiones pronunciadas por 

Vitoria foram cerca de quatorze, número que sugere imprecisão e discrepâncias 

devido à existência de outros escritos ainda desconhecidos. No entanto, aqui se 

encontra uma relação destacada por Pirotto somente dessas quatorze relectiones: 

“De silentii obligatione; De potestate civili; De homicídio; De matrimonio; De 

potestade Ecclesiae prior; De potestade Ecclesiae posterior; De potestate Papae et 

Concilii; De augmento Charitatis; De eo ad quod tenetur veniens ad usum rationis; 

De simonia; De temperantia; De indis prior; De indis posterior, sive de jure belli 

hispanorum in bárbaros, y De magia” (PIROTTO, 1971 apud VITORIA, 1971, p. 16). 

Francisco de Vitoria morreu no dia 12 de agosto de 1546, aos 63 anos. Além de 

revitalizador da teologia na Universidade de Salamanca, Vitoria foi comissionado 

para prestar serviços ao Concílio de Trento (1545-1563). Nesse tempo, Vitoria se 

encontrava enfermo sobre o seu leito. 

É essencial mencionar, ainda, que, no currículo de Vitoria, registra-se o seu 

pioneirismo na formulação dos Direitos das Gentes como fundamento para a 

elaboração do Direito Internacional (MONDIN, 1981, p. 45). Entre os diversos temas 

presentes na obra Derecho natural y de gentes, Vitoria destaca o conceito e a 

aplicação da “Guerra Justa” como um direito garantido à república. Ao analisar o seu 

conteúdo, será possível estabelecer a posição de Vitoria concernente às guerras 
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ofensivas e defensivas, escravidão e outros fundamentos que, legalmente, podiam 

ser praticados pelos príncipes e reis contra as nações não cristãs, especialmente no 

transcorrer do expansionismo mercantilista espanhol. 

 

3.3 FUNDAMENTOS NORMATIVOS PRESENTES NA FORMULAÇÃO E NA 

APLICAÇÃO DO CONCEITO DE “GUERRA JUSTA” CONTRA OS INDÍGENAS 

 

Conforme as informações do próprio Vitoria, o registro de suas concepções sobre o 

tratamento dos espanhóis concedido aos indígenas deu-se havia cerca de quarenta 

anos de domínio europeu na América Latina. Os espanhóis agiam soberanamente, 

como se fossem os donos desse território. Para ele, os habitantes da América Latina 

eram “bárbaros” e foram usualmente denominados indígenas porque, antes da 

chegada dos conquistadores, essa gente era desconhecida dos espanhóis. “[...] por 

causa de esos bárbaros del Nuevo Mundo, vulgarmente llamados indios, que, 

desconocidos antes en nuestras tierras, hace cuarenta años han venido a poder de 

los españoles” (VITORIA, 1946, p. 142). 

É notória a estratificação social que Vitoria enfatiza quando intitula os indígenas 

como “povos bárbaros” e, em seguida, exalta os príncipes Isabel e Fernando e o 

imperador Carlos V, referindo-se a eles como cristianíssimos, justíssimos e 

religiosíssimos em relação aos nativos da América, principalmente (VITORIA, 1946, 

p. 143).  

Vitoria tece comentários e discussões sobre os “bárbaros” da América Latina 

pautando-se, pelo visto, em informações que obtém por aqueles que atuam nas 

terras indígenas. Ele chega a dizer que  

… como, por otra parte, oigamos hablar de tantas humanas matanzas, de 
tantas expoliaciones de hombres inofensivos, de tantos señores destituidos 
y privados de sus posesiones y riquezas, sobrada razón hay para dudar de 
si todo esto ha sido hecho con justicia o con injuria; así, pues, no parece 
que sea del todo inútil esta cuestión; con lo cual bien clara queda la 
respuesta a la objeción (VITORIA, 1946, p. 147). 

Quanto aos atos de dominação e espoliação praticados pelos colonizadores na 

América, para Vitoria, mesmo vivendo na condição de “bárbaros”, “os indios no 
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estén sujetos, por derecho humano, sus cosas no pueden ser examinadas por las 

leyes humanas, sino por las divinas, en las cuales los juristas no están lo 

suficientemente peritos para poder definir por sí semejantes cuestiones” (VITORIA, 

1946, p. 148). Esse discurso será utilizado para fundamentar a posição de Vitoria 

referente à guerra dos espanhóis contra os indígenas. Antes, é preciso estabelecer o 

pensamento do catedrático de Salamanca sobre os indígenas em relação às leis, a 

sua interpretação e aplicação por parte dos juristas espanhóis. O grande desafio, 

aqui, resume-se em descobrir como e onde Vitoria, legalmente, enquadra os 

indígenas. Como ponto de partida, na citação anterior, ele aponta uma pista. 

Submeter os indígenas somente às leis divinas gera uma questão importante e não 

somenos reflexiva que indica a guerra e a sujeição dos indígenas aos espanhóis 

como uma determinação divina; o que não fica definido nesta proposição é quem 

tem autoridade para administrar tais leis e quem pode avaliar o método pedagógico 

de sua aplicação aprovando ou reprovando-o em nome do mesmo Deus. Contudo, 

há indícios de que cabe à Igreja o exercício dessa função, por ser considerada uma 

república, “Toda la Iglesia es en cierto modo una república y un cuerpo, según 

aquello del Apóstol: todos formamos un cuerpo” (VITORIA, 1946, p. 129). 

Contudo, a Igreja não age sozinha nesse processo devido ao seu atrelamento ao 

Estado, que não abre mão de seus interesses. Por isso, ambos os poderes se 

afinam em instaurar os critérios políticos, econômicos e religiosos conforme a sua 

convicção ideológica. O resultado será a guerra fundamentada e justificada pelas 

leis humanas e divinas. 

Vitoria entra no campo das posses e do governo dos indígenas e levanta dúvida 

sobre o direito legal de domínio dos nativos na América. A sua indagação busca 

saber se, antes da chegada dos espanhóis, as riquezas encontradas na América sob 

a égide dos indígenas pertenciam a eles de direito e de fato. Esse tipo de inquirição 

certamente perpassará todo o sistema colonial, e sempre mecanizado pelo uso das 

armas. 

 A dúvida torna-se razoável no seguinte aspecto: se as leis humanas e divinas 

categorizam socialmente os povos, então, as riquezas pertencentes aos indígenas 

constituem-se bens alheios; isto, por serem “bárbaros”, portanto, são servos, e os 

servos  
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no tienen dominio de las cosas, pues el siervo nada puede tener como suyo. 
Pero esos bárbaros son siervos [...] Son éstos los que no tienen la suficiente 
razón para regir ni aun a sí mismos, sino que sólo les vale su entendimiento 
para hacerse cargo de lo que les mandan, y cuya virtualidad más está en el 
cuerpo que en el ánimo. Pero verdaderamente que si hay algunos que así 
sean, nadie como estos bárbaros, que realmente bien poco parece que 
disten de los animales brutos, talmente inhábiles para gobernar; y sin duda 
que más les conviene ser regidos que regirse a si mismos (VITORIA, 1946, 
p. 148-149). 

É óbvio que, como um conhecedor da filosofia de Aristóteles, Vitoria não poderia 

ignorá-lo quando esse afirma que alguns são, por natureza, servos, pois não 

nasceram para outro fim, ou seja, para quem é melhor servir que mandar, e o que 

serve nunca poderá ser senhor, pois não nasceu para isso.  

Alguns seres, com efeito, desde a hora de seu nascimento são marcados 
para ser mandados ou para mandar, e há muitas espécies de mandantes e 
mandados [...] sempre se verá alguém que manda e alguém que obedece 
[...] É um escravo por natureza quem é susceptível de pertencer a outrem (e 
por isto é de outrem) (ARISTÓTES, I, c. II, 1254a, 1254 b, 1985, p. 18-19). 

 Surpreendentemente, essa postura aristotélica é o que alimenta o pensamento de 

Vitoria nesse momento. Diante disso, é possível suspeitar que Vitoria defende a 

ação dominadora dos conquistadores. Ele destaca que, se os indígenas eram servos 

conforme Aristóteles defendia o direito dos gregos em relação aos bárbaros, os 

espanhóis poderiam sim, apoderar-se dos indígenas (VITORIA, 1946, p. 149); no 

entanto, advertia que “a Espanha deveria atuar com muita moderação caso fosse 

necessário usar a força para governar os índios” (BELTRÁN DE HEREDÍA, 1932 

apud GUTIÉRREZ, 2007, p. 68). 

Outro aspecto destacado por Vitoria nessa linha de discussão refere-se ao direito de 

posse, isto é, a quem cabia o domínio das coisas. Segundo Vitoria, “es cierto que 

todo dominio proviene de la autoridad divina, pues Dios es el creador de todo, y 

nadie puede tener dominio, sino aquel a quien Él se lo dé […] luego Dios no concede 

el dominio a los inobedientes” (VITORIA, 1946, p. 150). Seguindo essa lógica, não é 

difícil concluir que a proposição de Vitoria reza que os espanhóis se encaixam nesse 

critério, por serem uma nação cristã. Com isso, tornava-se apta e digna de receber 

essa atribuição e, assim, dominar os indígenas, considerados povos desobedientes 

e, portanto, pecadores. Vitoria diz que esse domínio está fundamentado na imagem 
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de Deus conforme a narrativa das Escrituras Sagradas46. Ele indica os seguintes 

elementos com a intenção de explicar a sua assertiva: mesmo sendo verdade que a 

imagem de Deus esteja instaurada no ser humano, ela não contempla o pecador,  

“luego no es señor. Además, ese tal comete crimen de lesa majestad; luego 
merece perder el dominio; el pecador no es digno del pan que come 
(Agustín); el Señor dio a nuestros primeros padres el dominio del paraíso, y 
por razón del pecado los privó de él (Génesis 1). Quien siga, esta sentencia 
puede decir que los bárbaros no tenían dominio, pues siempre estaban en 
pecado moral” (VITORIA, 1946, p. 151).   

Mas por que a afirmativa bíblica pode ser aplicada somente aos espanhóis, se, no 

sistema expansionista mercantilista, a história indica a existência de outras nações 

cristãs também conhecedoras desse princípio bíblico? A Bíblia sempre exerceu, 

sobre a sociedade medieval, grande poder. Quem a tinha em suas mãos, aqui, a 

Igreja, hegemonicamente ditava as regras nos âmbitos político e religioso. A sua 

centralidade determinava o grau de autoridade que possuía na cristandade 

medieval, especialmente. Ela se tornou um ponto nevrálgico de dominação em que o 

poder temporal e o poder espiritual se apropriam para a legitimação de seus projetos 

expansionistas. Assim, “a Bíblia, especialmente na Idade Média para ambos os 

poderes, podia significar coisas diferentes para pessoas diferentes” (HILL, 2003, p. 

26). Portanto, nesse período, “as Escrituras são a norma normans (norma 

determinadora), não a norma normata (norma determinada) para todas as decisões 

da fé e da vida” (GEORGE, 1994, p. 82). 

Parece que o forte dessa questão reside no fator moral denominado pecado.  Por 

isso, alguns homens só conseguem enxergar a Espanha como a única nação que 

reúne todas as qualidades imperialistas nessa instância, e que é capaz de exercer 

domínio natural sobre os indígenas. Vitoria levanta uma questão reflexiva sobre a 

qual se deve ter muita atenção: “si el pecador no tiene el dominio civil, del cual 

parece que se habla, tampoco el natural; pero este consiguiente es falso” (VITORIA, 

1946, p. 152). Então, baseado nisto, presume-se que os indígenas são pecadores, 

tendo o seu destino vislumbrado e, ao mesmo tempo, arquitetado pelos espanhóis. 

Vitoria demonstra essa proposição ainda de outra maneira. Para ele, “el dominio 

natural es don de Dios, como el civil, y aún más, pues el civil más bien parece de 

derecho humano; luego si por la ofensa de Dios, el hombre pierde el dominio civil, 

                                                           
46 BÍBLIA, A.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap.1, vers. 26 ss. Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, como a nossa 
semelhança, e que eles dominem...” 
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perderá también, por la misma razón, el dominio natural” (VITORIA, 1946, p. 152). 

Contudo, Vitoria assegura que nenhum indivíduo, mesmo o pecador, pode viver sem 

que os seus direitos sejam garantidos – “pues que tiene el pecador derecho de 

defender su propia vida” (VITORIA, 1946, p. 152). 

Nessa discussão, Vitoria acrescenta a infidelidade como um elemento que, se for 

considerado critério para medir a competência de quem exerce o poder, pode 

ameaçar a perda desse domínio. Para tratar esse tema, Vitoria recorre às punições 

aplicadas aos hereges no passado. Uma dessas punições era o confisco legal dos 

bens dos hereges (VITORIA, 1946, p. 153). Aqui, Vitoria reproduz apenas o que se 

discutia entre as autoridades do Estado e da Igreja. Uma autoridade eminente, de 

extrema relevância nesse debate, é Santo Tomás de Aquino, que, segundo Vitoria, 

afirma “la infidelidad no quita ni el derecho natural ni el humano positivo; pero los 

dominios son o de derecho natural o de derecho humano positivo; luego no se 

pierden los dominios por la carencia de fe” (VITORIA, 1946, p. 153-154), e, 

particularmente, Vitoria conclui, afirmando que “no es licito despojar de sus cosas a 

sarracenos ni judíos ni cualesquier otros infieles, nada más que por el hecho de ser 

infieles; y el hacerlo es hurto o rapiña, lo mismo que si se hiciera a los cristianos” 

(VITORIA, 1946, p. 154).  

Os debates entre os pensadores e autoridades medievais47 sobre os hereges e 

infiéis à Igreja se aferem ao poder político, econômico e social que possuem é 

deveras intenso. Vitoria entra nesse círculo procurando analisar a pertinência dessas 

elucidações decorrentes da ideologia elaborada pela cristandade, ressalvando, é 

claro, a sua posição. O pensamento que prevalecia nessa mesa de debates rezava 

que “el hereje ipso facto pierde el dominio de sus bienes, de tal modo que en fuero 

de la conciencia queda sin dominio” (VITORIA, 1946, p. 154). E os protagonistas 

desse debate se sustentavam pelas afirmações documentadas pelos Papas como 

indica a citação: “el Papa manda que por ciertos crímenes pierden sus autores, 

según las leyes, por la sola comisión del delito, el dominio de sus cosas, y el Papa 

determina que se lo mismo en el crimen de herejía” (VITORIA, 1946, p. 154). Pelo 

que parece, a execução da pena aos hereges e infiéis pelos crimes de infidelidade, 

                                                           
47 Os pensadores e autoridades medievais mencionados no corpus do texto referem-se 
especialmente aos proeminentes doutores da Igreja como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, São 
Silvestre, Juan Andrés, Cayetano, o Concílio de Constança (1414 e 1418), documentos papais, a 
Bíblia, textos filosóficos especialmente os escritos de Aristóteles, destaque para a Política e outros. 
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segundo Vitoria, não podia ocorrer sem que, antes, todos os envolvidos fossem 

levados a julgamento, o qual sempre era seguido de condenação dos infratores, 

cabendo ao poder inquisitorial da Igreja encerrar o suposto “processo criminal” de 

maneira capital. “Y además que sería contra el derecho divino y contra el natural el 

que se ejecutara la pena antes de la condenación” (VITORIA, 1946, p. 155). No 

entanto, Vitoria insta, mediante os fatos relacionados aos hereges, que nem todos 

os acusados de heresia contra os dogmas cristãos gestados pela Igreja são 

passíveis de inquisição. Se houver imparcialidade na condenação de tais indivíduos 

sem julgamento adequado, corre-se o risco de castigar inocentes com a morte. Para 

fundamentar a sua posição, Vitoria se utiliza das palavras de Santo Tomás de 

Aquino, que disse “que algunos herejes no han de ser castigados, ya no pueden 

serlo sin escándalo y peligro de los inocentes” (VITORIA, 1971, p. 35). Vitoria 

prossegue em sua rota discursiva destacando que 

A este respecto debo advertir que siempre debe presumirse que en la 
ciudad hay algunos inocentes, y, por lo tanto, no es piadoso ni cristiano 
disponer la matanza de todos, porque aparejería muerte de inocentes; y así 
los vencedores, por evitar ese peligro al conseguir la victoria, podrían 
ocuparse en castigar a los culpables tomando esa represalia como 
satisfacción de su vindicta […] en la guerra no es lícito matar a los pobres, 
ni los que oran, ni en general a los que no son causa de la guerra ni la 
fomentan (VITORIA, 1971, p. 35-36).  

Para a cristandade medieval, qual era o fator paradigmático que se instituía como 

fonte da heresia? A resposta imediata para muitos pensadores desse período era a 

infidelidade. Vitoria, pretensiosamente, trata o tema da infidelidade com os seus 

contemporâneos, intentando vinculá-lo à situação dos indígenas na América Latina. 

Para abrir sulcos nesta direção, Vitoria usa, como ponto de partida, uma linha que 

certifica “que ni el pecado de infidelidad ni otros pecados mortales impiden que los 

bárbaros sean verdaderos dueños o señores, tanto pública como privadamente, y no 

pueden los cristianos ocuparles sus bienes por este título” (VITORIA, 1946, p. 157). 

No entanto, diante disso, incorre a dúvida que intriga a muitos pesquisadores e 

pensadores da conquista colonial: se os indígenas são os verdadeiros donos ou não 

das terras onde vivem, considerando o grau de sua capacidade racional, “pero aún 

queda la duda de si no son dueños por ser idiotas o amentes” (VITORIA, 1946, p. 

157). Nessa rota, há quem defenda que “o domínio convenha à criatura irracional, 

tanto à sensitiva como à insensitiva. O domínio não é mais que o direito que o 

gênero humano possui de usar uma coisa para o seu próprio proveito. Os brutos têm 
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o direito de usar ervas e plantas” conforme a narrativa bíblica48 (VITORIA, 1946, p. 

157). 

Contrário a isto, Vitoria registra o pensamento de outro analista que começa dizendo 

que  

está claro, pues que dominio es derecho; pero las criaturas no pueden tener 
derecho; luego ni dominio [...] Porque si los brutos tienen dominio, hurto 
cometería quien al ciervo quitara la hierba, pues que tomaría lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño. Además, las fieras no tienen dominio de si mismas, 
luego mucho menos de las otras cosas. Se prueba: Porque es lícito 
matarlas, aun por diversión; por lo que el filósofo dice que la caza de las 
fieras es justa y natural49 (VITORIA, 1946, p. 158). 

Quais são os critérios que podem ser utilizados para qualificar os “bárbaros” seres 

irracionais e dementes? Sendo irracionais e dementes, mas, se são donos de suas 

terras, com que direito os espanhóis podem invadir os seus territórios e subjugá-los? 

Vitoria formula e dispara uma proposição tentando responder a essas questões. 

Com todas as letras, ele diz que  

tampoco la demencia impide a los bárbaros ser verdaderos dueños [...] 
Porque en realidad de verdad no son amentes, sino que a su modo tienen el 
uso de la razón. Y es manifesto. Porque tienen establecidas sus cosas con 
cierto orden, puesto que tienen ciudades, que requieren orden, y tienen 
determinados matrimonios, magistrados, señores, leyes, artesanos, 
mercados, todo lo cual requiere uso de razón. Tienen también una especie 
de religión, y no yerran tampoco en las cosas que para los demás son 
evidentes, lo que es un indicio de uso de razón (VITORIA, 1946, p. 160).    

Nesta proposição, a firmeza de Vitoria é marcante e comprova o seu conhecimento 

com propriedade a respeito dos indígenas, mesmo estes estando a milhares de 

quilômetros distantes de seu lócus e, segundo ele, vivendo “sin culpa suya, fuera del 

estado de salvación, puesto que nacen en pecado y no han tenido bautismo, ni 

tendrían uso de razón para indagar lo necesario para la salvación” (VITORIA, 1946, 

p. 160). A justificativa para isto sugere que tal marginalização responsável pelo 

distanciamento dos indígenas do processo de salvação oferecido pela cristandade, 

se deve à má e bárbara educação que possuem e à sua semelhança à dos animais, 

                                                           
48 BÍBLIA, A.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap.1, vers. 29. Disse Deus: “Eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre 
toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente: isso será vosso 
alimento”. 
49 A arte da guerra será por natureza e de certo modo uma arte da aquisição (a arte da caça é uma 
parte dela) quando usada adequadamente contra os animais selvagens e contra homens que, 
embora marcados pela natureza para a sujeição, se recusam a aceitá-la, mormente porque este 
gênero de guerra é por natureza justo. ARISTÓTELES. A Política. Livro I. 2. ed. Brasília: UnB, 1985, 
p. 24. 
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ao contrário dos espanhóis (VITORIA, 1946, p. 160). Mas, neste postulado se 

manifesta novamente a questão do pertencimento dos bens que estão sob o 

domínio dos nativos.   

Queda, pues, firme de todo lo dicho, que los bárbaros eran, sin duda 
alguna, verdaderos dueños pública y privadamente, como los cristianos, y 
que tampoco por este título pudieron ser despojados de sus posesiones, 
como si no fueran dueños, los príncipes y las personas particulares. Y grave 
cosa sería negar a ellos, que nunca nos hicieron la más leve injuria, lo que 
no negamos a los sarracenos y judíos, perpetuos enemigos de la religión 
cristiana, a quienes concedemos el tener verdadero dominio de sus cosas, 
si, por otra parte, no han ocupado tierras de cristianos (VITORIA, 1946, p. 
160).    

Em sua opinião “os cristãos não tinham o direito de dominação sobre os índios 

(porque estes não haviam sido súditos de reis cristãos e nem sequer crentes), nem o 

imperador, nem nenhum rei nem o Papa” (DUSSEL, 2007, p. 207).  

Recorrendo à relectiones, essa postura de Vitoria parece demonstrar certa 

divergência quanto à realidade vivida pelos “bárbaros” diante dos espanhóis. Ele diz:  

Y toda esta controversia – al igual que esta relección – se ha suscitado a 
causa de los bárbaros del nuevo orbe, a los cuales comúnmente llaman 
indios, que antes eran ignorados por nosotros y que hace cuarenta años 
quedaron sometidos al dominio de los españoles (VITORIA, 1971, p. 40).   

Para finalizar a discussão provocada sobre a servidão natural dos indígenas, 

segundo Vitoria, o pensamento de Aristóteles sobre isso não atinava em transformar 

os homens em escravos e nem que fossem usurpados em seu domínio, mas “que 

hay en ellos una necesidad natural de ser regidos y gobernados por otros, siéndoles 

muy provechoso el estar a otros sometidos, como los hijos necesitan estar 

sometidos a los padres y la mujer al marido” (VITORIA, 1946, p. 161).  

Para Gutiérrez,  

no pensamento de Vitoria conviviam o aristotelismo e a ortodoxia cristã. Ele 
aceitou – e nisso foi aristotélico – que havia povos que estavam tão 
privados da razão que eram incapazes de administrar um Estado. Mas ele 
foi cauteloso ao considerar os índios parte desses povos. Nisso ele foi 
escolástico, pois a escolástica ensinava que, quando existia uma dúvida 
razoável, dever-se-ia ficar com a opção que causasse menos dano aos 
afetados (GUTIÉRREZ, 2007, p. 72). 

Os indígenas da América Latina, conclui Vitoria, apesar de serem “bárbaros” “no 

debe negárseles el tener verdadero dominio” (VITORIA, 1946, p. 161).   
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A rota traçada e demarcada por Vitoria diante dos debates empreendidos 

anteriormente compreende apontar a quem pertence o direto legítimo de dominar os 

“bárbaros” da América Latina, considerando a necessidade que estes possuem em 

ter como governante um príncipe cristão. Aqui entram em estado de colisão as duas 

figuras proeminentes do mundo político e do mundo religioso cristão, isto é, o rei e o 

Papa. Segundo Vitoria, ao analisar os argumentos elucidados sobre esse assunto, 

uma república ou um império é formado de vários modos, inclusive por príncipes e 

direito de guerra (VITORIA, 1946, p. 166). Assim, na república ou no império cristão, 

os dois poderes – o temporal e o espiritual – se entrelaçam conforme os interesses e 

questões comuns. Entretanto, nas questões incomuns, ou seja, aquelas que 

favorecem apenas um lado, a possibilidade de consenso se transforma em 

discórdia. Para a boa ordem da república ou do império, tanto o poder temporal 

exercido pelo rei e príncipes, como o poder espiritual exercido pelo Pontífice são 

necessários, pois a existência de ambos na vida comunitária implica em oferecer 

segurança civil e segurança espiritual. Segundo Vitoria, os teólogos afirmavam ter 

Cristo deixado “un vicario en las cosas espirituales, así dejó también un vicario en lo 

temporal, y éste es el emperador […] Y pues el reino de Cristo, se fue temporal lo 

fue de todo el orbe, también fue Augusto señor de todo el mundo, y por la misma 

razón sus sucesores” (VITORIA, 1946, p. 167). Portanto, a dedução comum 

considerada verdade absoluta nesta afirmativa é que “el reino de Cristo era de la 

misma naturaleza del civil y temporal […] Augusto era vicario de Cristo” (VITORIA, 

1946, p. 167). As controvérsias sobre isto se arrastaram por muito tempo nas 

instâncias política, teológica, filosófica e jurídica, sem se definir qual dessas formas 

de poder está qualificada legitimamente a dominar os povos “bárbaros”. Vitoria 

destaca que  

El patrimonio de la Iglesia, como confiesan los juristas, no está sujeto al 
emperador, mientras que si todo estuviese sujeto al emperador de derecho 
divino, por ninguna donación de los emperadores ni por ningún otro título, 
pudiera nadie eximirse de ser súbdito del emperador, como ni el Papa 
puede eximir a nadie de la potestad papal. Además, que ni el reino de 
España está sujeto al emperador […] Y en lo que toca al derecho humano, 
consta que por derecho humano positivo el emperador no es señor del orbe. 
Porque o sería por sola la autoridad de una ley, y no hay ninguna que tal 
poder otorgue (y se la hubiera, nada pasaría, puesto que la ley presupone la 
jurisdicción, y si antes de la ley el emperador no tenía jurisdicción en el 
orbe, la ley no pudo obligar a los no súbditos), o por legítima sucesión, y por 
esto tampoco tuvo el emperador el dominio del orbe, ni por donación, ni 
permutación, ni compra, ni por justa guerra, ni por elección, ni por cualquier 
otro título legal, como es patente. Luego, nunca el emperador fue señor de 
todo el mundo (VITORIA, 1946, p. 168-169).   
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Portanto, a presente citação aponta que, por direito humano positivo, nem o 

imperador e nem o Papa são senhores do mundo como muitos doutores afirmam. 

Ainda que os dois representantes do poder temporal e do poder espiritual 

ambicionem o domínio total do mundo e se empenhem em assumi-lo, por influência 

dos cargos que ocupam, seria ilegal a consolidação desse projeto por direito divino e 

por direito humano positivo. Este direito se constitui por convenções privada e 

pública. A privada ocorre quando um grupo seleto de pessoas concorda ou decide 

sobre qualquer assunto firmando a partir disto um pacto. A pública, entretanto, se 

fixa quando todo o povo consente que algo seja benéfico e adequado a toda a 

comunidade ou a outrem e concede ao príncipe que o governa o direito em ordená-

lo. O direito divino, por sua vez, opõe-se ao positivo, pois, trata-se de uma instituição 

promulgada por Deus que foge ao controle do ser humano em matéria de justiça. 

Este direito se formaliza de duas maneiras: através de “coisas prescritas, porque são 

boas, e, proibidas porque são más” (Aquino, Suma Teológica, IIª IIª, v. VI, Q. 57, a. 

2, 2005).  

Diante do exposto, Vitoria propõe algumas diretrizes reflexivas que se caracterizam 

na seguinte ótica:  

i) ni aun los que atribuyen el dominio al emperador dicen que sea el dueño 
con dominio de propiedad, sino tan solo con el de jurisdicción, cuyo derecho 
no se extiende hasta el punto de poder convertir las provincias en lo que a 
su provecho personal convenga, o poder donar pueblos y haciendas a su 
arbitrio. De todo lo dicho se infiere claramente que por este título no pueden 
los españoles ocupar aquellas provincias; ii) el segundo título que se alega, 
y vehementísimamente por cierto, para justificar la posesión de aquellas 
provincias, es la autoridad del Sumo Pontífice. Es, dicen, el Sumo Pontífice 
monarca de todo el orbe, aun en lo temporal, y pudo, por consiguiente, y así 
lo ha hecho, nombrar a los reyes de España príncipes de aquellos bárbaros 
y regiones. Acerca de esto opinan algunos juristas que tiene el Papa 
jurisdicción plena temporal en todo el orbe terráqueo, y añaden también que 
toda la potestad de los demás príncipes seculares dimana de la del Papa 
(VITORIA, 1946, p. 169). 

Assim, somente o Papa, como soberano do poder civil e espiritual, detém poderes 

para constituir  

como príncipes de los bárbaros, a los reyes de España, y, que suponiendo 
que esto no se pudiera, sería, no obstante, motivo suficiente para declarar-
les la guerra y someterlos a otros príncipes el negarse los bárbaros a 
reconocer el dominio temporal del Papa sobre ellos […] el Papa es vicario 
de Dios y hace sus veces en la tierra […] por tanto, como a su superior; por 
donde si ellos se negaren a esto, ya habría título justo para hacerles la 
guerra y ocupar sus provincias (VITORIA, 1946, p. 170-171). 
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Aqui se encontra uma pista importante para a compreensão da guerra na 

cristianização dos indígenas na América Latina, implantada pelos espanhóis no 

processo colonial. Pelo que se vê na exposição de Vitoria, será o Papa um dos 

responsáveis pelo uso do conceito de “Guerra Justa” efetuado contra os indígenas, 

tendo a evangelização dos povos nativos como o principal argumento justificador 

dos interesses do império e da Igreja. 

Na Idade Média, duas grandes expressões procuravam marcar os seus limites 

fronteiriços políticos e econômicos ou os seus territórios no exercício do poder régio. 

Entre elas, havia uma inevitável medição de força: de um lado, se encontrava o 

poder Papal (espiritual) e de outro, o poder temporal (rei). De Libera explica que 

essas duas instituições estabeleciam o jeito de se fazer política:  

Existe, naturalmente, a discussão teórica, essencialmente teológica e 
jurídica, sobre a independência do poder político em relação ao poder 
religioso. É aqui que a racionalidade universitária, isto é, o método de 
raciocínio aristotélico é mais visível e mostra o seu alcance. 
Epistemologicamente, a ciência política se aristotelizou antes que a 
Universidade assimilasse a Política de Aristóteles. Na política medieval, é o 
procedimento científico que é aristotélico e não o conteúdo da própria 
ciência (DE LIBERA, 1998, p. 453).  

Mas o que isto significa? No século IV, através da projeção da Igreja por meio de 

atos e doações do imperador Constantino, e, posteriormente, a hierarquização dos 

sacerdotes e a hegemonia ao Papa, o mundo se viu dividido por duas grandes 

forças. Esta questão encontrava fundamento nas Escrituras Sagradas50, no Novo 

Testamento, onde versa a questão das duas espadas, isto é, tratava-se da teoria 

dos dois gládios. Essa teoria submetia, classicamente, o poder temporal ao poder 

espiritual (DE LIBERA, 1998, p. 453-454). 

Os séculos XIII e XIV podem representar melhor essa discussão. Esse período foi 

marcado por uma intensa produção literária onde cada instituição editava tratados e 

opúsculos procurando provar o seu direito ao exercício político por meio da razão e 

das Escrituras Sagradas.  

                                                           
50 BÍBLIA, N.T. Lucas. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 
cap. 22, vers. 38. Para explicar melhor este assunto, De Libera recorre a Bernardo de Claraval, que 
escreve no De consideraione, e João de Salisbury, no Policraticus, que traçaram as grandes linhas de 
interpretação política de Lucas 22, 38 ao subordinar a “espada material” (o poder de coerção 
temporal do regnum) à “espada espiritual” (o poder espiritual do sacerdotium), os séculos anteriores 
retomaram o tema enriquecendo-o incansavelmente com notações aristotélicas, até a bula Unam 
sanctam de Bonifácio VIII. DE LIBERA, Alain. A Filosofia Medieval. São Paulo: Loyola, 1998, p. 453. 
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Por volta dos anos 1300, é pouco dizer que os intelectuais escrevem o que 
lhes pedem. Às vezes são verdadeiras oficinas de especialistas que 
mobilizam o seu saber para responder a uma encomenda. Os soberanos 
cercam-se de “juristas” e de teóricos: a vida política entra no reino da 
justificação do poder (DE LIBERA, 1998, p. 454). 

Essa circunstância criada ao longo dos séculos contribuiu para muitas injustiças em 

nome de Deus. Mas a crença de que o Papa foi escolhido para exercer a 

prerrogativa do poder absoluto não era exclusividade de alguns, todavia parece ser 

generalizada, tanto que a história registrou isto como uma verdade. As controvérsias 

sobre a relevância desse tema sempre estiveram presentes e de forma exaustiva na 

vida da humanidade. Diversos teólogos clássicos admitiam que a realidade do poder 

espiritual Papal era soberano em relação ao poder temporal dos reis e imperadores, 

pois,  

Assim como Deus pode derrogar o governo natural do mundo com as leis 
naturais que ele estabeleceu e, desse modo, suspender ou modificar 
milagrosamente o curso natural das coisas, o Papa também pode, por meio 
da “plenitude de seu poder” (plenitudo potestatis), intervir no político para 
completar nele o que, na natureza, seria da ordem do milagre. Ele exerce a 
sua prerrogativa absoluta, por exemplo, em caso de vacância de um trono 
ou de deposição de um imperador herético (DE LIBERA, 1998, p. 456). 

O que prevalece em toda essa discussão é o fortalecimento da ideia de que o Papa 

é o detentor do verdadeiro poder que não é outro senão o espiritual, o qual 

transforma o temporal e o seu gestor em subservientes. No entanto, por outro lado, 

existem aqueles que defendem a plausibilidade de ambos, pois, os julgam 

indispensáveis à organização da república, “do mesmo modo que o cérebro e o 

coração o são para o organismo humano” (DE LIBERA, 1998, p. 459), isto é, não 

veem problema em estarem juntos. Compatíveis ou não, há de se considerar ainda 

que, na outra ponta desse traçado, estão os oponentes dessa conclusão. Para 

estes, ninguém pode afirmar conclusivamente que o poder Papal é superior ao 

poder do rei. As contradições sobre a hegemonia Papal são extensas e importantes 

para as reflexões críticas no processo de mensurar o desempenho desses poderes 

constituídos. 

No item seguinte, Vitoria debate o uso do conceito de guerra na cristianização dos 

indígenas destacando a participação efetiva dos poderes espiritual e temporal nesse 

projeto e, ao que tudo indica, não mais como concorrentes, mas sim, agora, como 

legitimamente parceiros. 
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3.4 O USO DO CONCEITO DE “GUERRA JUSTA” COMO JUSTIFICATIVA PARA A 

CRISTIANIZAÇÃO DOS INDÍGENAS 

 

O debate sobre a licitude da guerra contra os indígenas, segundo Vitoria, tem, como 

ponto de partida, o corolário que diz “aunque los bárbaros no quieran conocer 

ningún dominio al Papa, no se puede por ello hacerles la guerra ni ocuparles sus 

bienes. Es evidente, porque tal dominio no existe” (VITORIA, 1946, p. 174). 

Ora, se é ilegítimo obrigar os “bárbaros” a reconhecerem Cristo como Senhor, por 

que, então, deveriam ser obrigados a reconhecer o Papa como o senhor de todo o 

mundo, em particular, de suas vidas? Onde se origina o motivo utilizado pelos 

espanhóis para declarar-lhes a guerra? As palavras de Vitoria soam como uma 

resposta aplicável a esse questionamento. Tais palavras são extraídas dos próprios 

controversistas que debatem a extensão do domínio Papal. Ele diz que  

Dado el caso de que los bárbaros no quieren reconocer por señor a Cristo, 
no se puede por ello guerrearles o causarles la menor molestia. Nada, pues, 
por lo que esos mismos enseñan, que pudiendo impunemente los bárbaros 
rechazar el dominio de Cristo, estén, sin embargo, obligados a acatar el 
dominio de su vicario bajo pena de forzarlos con la guerra, y de quitarles 
sus bienes, y hasta de condenarles al suplicio (VITORIA, 1946, p. 175). 

Um aspecto a ser considerado aqui é que, nem por razões naturais, pode-se obrigar 

os “bárbaros” a receber a fé de Cristo e, por isso, não se pode fazer-lhes a guerra. 

Correspondente a isso está a falta de evidência comprobatória do domínio do Papa; 

“luego tampoco pueden ser obligados a reconocerlo” (VITORIA, 1946, p. 175). A 

guerra, neste caso, deve ser considerada injusta, pois, “no se pude obligar por la 

guerra a reconocer ese dominio a los infieles, ni a despojarles de sus bienes” 

(VITORIA, 1946, p. 175). O reconhecimento e a aceitação do Papa como 

representante direto e infalível de Cristo é a chave proposta aos “bárbaros” para 

evitar um confronto armado com os espanhóis em suas próprias terras. 

Vitoria revela um dado histórico importante que permite maior compreensão sobre o 

direito reclamado pelos espanhóis em dominar os “bárbaros” e suas riquezas. 

Segundo ele, “claramente, pues, se ve por todo lo dicho, que los primeros españoles 

que navegaron hacia tierras de lo bárbaros ningún derecho llevaban consigo para 
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ocuparles sus provincias. Por esto, pudiera alegarse otro título: el derecho del 

descubrimiento” (VITORIA, 1946, p. 176). 

Sob esse título, encontra-se um argumento muito utilizado pelos conquistadores 

aventureiros para fundamentar a ocupação, e Vitoria não o omite; ao contrário, 

aborda-o para informar que o pensamento daqueles que eram favoráveis à 

dominação dos povos “bárbaros” e de suas terras, em termos legais, feria o direito 

natural e dos povos, ao invés de permitir aos espanhóis a concessão das referidas 

terras. Os espanhóis defendiam que a posse do orbe descoberto era correta por ser 

considerado um lugar deserto e desocupado. 

Porque aquellos lugares que están desiertos son, por derecho de gentes y 
natural, del que los ocupa; pero como los españoles fueron los primeros que 
encontraron y ocuparon aquellas provincias, síguese que las poseen 
legítimamente, lo mismo que si descubrieran deshabitada soledad 
(VITORIA, 1946, p. 176). 

“Na Idade Média, o deserto foi, ao mesmo tempo, shéol, lugar de penitência ou de 

encontro com Satanás” (LE GOF, 1983 apud BAUMANN, 1992, p. 67). Porém, 

Vitoria disserta que, nesse argumento, está implícita a comprovação de que as 

terras ocupadas pelos espanhóis eram propriedade alheia, já tinham donos muito 

antes de sua chegada: “está ya probado antes, que eran los bárbaros dueños 

pública e privadamente. Es de derecho de gentes que se conceda al ocupante lo 

que no es de ninguno” (VITORIA, 1946, p. 176). Entretanto, Vitoria reconhecia que a 

compreensão desse tema era de proporção complexa, chegando a dizer que “el 

asunto de los bárbaros es tan evidentemente injusto que no podamos discutir su 

legitimidad, ni tan notoriamente justo que no podamos dudar de su injusticia, 

habiendo ni él aspecto que permiten sostener una y otra tesis” (VITORIA, 1971, p. 

46). 

De acordo com Dussel, 

a justificação da conquista das culturas que viviam no atual território 
latinoamericano, filosoficamente, é o começo explícito da filosofia moderna, 
em seu nível de filosofia política global, planetária – não todavia por seu 
método, mas certamente por sua temática geopolítica e prematuramente 
moderna – a Europa devia dar-se “razões” para poder ocupar externa e 
moralmente com boa consciência “espaços” considerados “vazios” fora de 
seu próprio “espaço” histórico (DUSSEL, 2007, p. 195).  

Para os contemporâneos do Renascimento, em especial, os espanhóis, a busca por 

crescimento territorial através do Atlântico requeria elementos legais que 
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justificassem os investimentos. Devido ao conhecimento comum sobre a existência 

de apenas três continentes – África, Ásia e Europa – por isso, suspeita-se que todos 

os territórios e culturas que fossem encontrados dentro do perímetro do Oceano 

Atlântico seriam reconhecidos como “espaço vazio” e, consequentemente, a 

sujeição de seus habitantes.  

Mas, para entender como isso se concretiza, é necessário recorrer a algumas 

informações que a pesquisadora Tereza B. Baumann elucida. A partir de suas 

informações, sabe-se que o mundo medieval europeu é extremamente religioso, 

místico e, não somenos, terreno. Para ela,  

é muito significativo que, na Idade Média, a cartografia revele uma realidade 
espiritual muito mais rica do que a realidade física contingente. O espaço 
representado adquire uma fisionomia essencialmente simbólica, com 
referências apenas ocasionais à configuração terrestre, mesmo quando esta 
já é conhecida (BAUMANN, 1992, P. 62).  

Entre os séculos VIII e XV, não havia mapa-múndi preciso e nem poderia; “aquele 

mundo” não dispunha de recursos tecnológicos como os que existem no mundo 

contemporâneo. Portanto, todas as informações obtidas para a construção de um 

mapa que proporcionasse todos os informes necessários sobre a configuração do 

globo terrestre eram, ainda, inexatas e imperfeitas, apesar dos esforços dispensados 

pelas escolas navais que já existiam. Mesmo assim, o mapa-múndi existente (e, até 

então, conhecido) apresentava um espaço terrestre muito mais sagrado do que 

geográfico. Esse tipo de mapa não podia ser utilizado como um instrumento 

cartográfico eficiente senão como um mapa-imagem (BAUMANN, 1992, p. 62). 

Dessa forma, torna-se perceptível a falta de conhecimento generalizado do povo, 

dos reis e da Igreja sobre a realidade terrestre como um todo.  Isso fica comprovado 

quando se vasculha a história desse período e se encontra nela, pelo menos, três 

tradições cartográficas que se arrastam até o século XVI. Essas tradições podem ser 

visualizadas da seguinte maneira: 

A primeira tradição está fundamentada por um grupo de mapas, 
denominado “ecumênico” ou “T/O”, expressa de forma sintética uma coesão 
entre o “outro mundo” e o mundo terreno; espelha em sua forma circular 
como um disco, a perfeição de Deus e também a forma do universo, do 
qual, é o centro. Dentro do círculo estão os três continentes conhecidos, 
circundados pelo oceano e, de acordo com as Sagradas Escrituras, 
distribuídos pelos filhos de Noé (Ásia para Sem, Europa para Jafet e a 
África para Cam, o filho maldito); as linhas do “T” funcionam como limite (ao 
mesmo tempo que insinuam o símbolo cristão, a cruz): o traço vertical indica 
o mar Mediterrâneo, e os horizontais, respectivamente, o Nilo e o Don. 
(BAUMANN, 1992, P. 63).     
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É inegável que este formato de mapa revela uma carga significativa da ideologia 

religiosa da cristandade. O aspecto sagrado é o que deve ser considerado nesse 

“mapa-imagem”. 

A segunda tradição versa que o “hemisférico” reúne também concepções 
oriundas da Antiguidade Clássica, como o tipo derivado do globo de 
Cratés51 que apresenta o mundo dividido em dois hemisférios: o Norte, que 
inclui os três continentes conhecidos, e o Sul, chamado austral, que 
permanece vazio, “terra incógnita”. Ainda nesse grupo se incluem os mapas 
baseados em Macróbio, geógrafo do Baixo Império Romano: seu mapa-
múndi é do tipo hemisférico, herdado de Cratés (com o oceano equatorial), 
mas completado com a divisão da terra em cinco zonas de climas, nas 
quais se inclui a zona temperada dos antípodas52, representada como um 
grande continente (BAUMANN, 1992, p. 63) 

Essa tradição foi alvo de perseguição inquisitorial por ser considerada heresia contra 

a cristandade. Apesar disso, muitos filósofos não se intimidaram passando a divulgar 

essas ideias. Esse grande continente, sem dúvida, poderia ser admitido como um 

quarto continente. Na Idade Média, essa possibilidade era considerada pela 

cristandade apenas como uma insinuação de seus autores. Parece ser perigoso 

cogitar e aceitar algo dessa natureza em um tempo controlado por princípios bíblico-

teológicos. 

A terceira tradição forma o grupo de representações cartográficas, 
desenvolvido principalmente a partir dos séculos XI-XII, reúne, de forma 
expressiva os tipos citados acima: reproduz em grandes linhas o modelo 
“T/O”, ao mesmo tempo em que anexa as propostas dos mapas 
“hemisféricos”. Reflete nitidamente a relação que o homem estabelece com 
“esse” mundo e o “outro” – o “além” –, essa perfeita coesão entre o natural e 
o sobrenatural [...] não estabelece barreiras entre esses dois planos e sim 
“uma comunicação permanente, correspondências íntimas e infinitas”, 
porque o visível e o invisível devem estar em conformidade e, é muito mais 
importante que se represente a presença divina do que a humana, mesmo 
porque, a divina sacraliza a humana (BAUMANN, 1992, p. 64).  

                                                           
51 “Baseado na Escola de Pitágoras que apresenta a imagem da terra esférica, Cratés (astrônomo do 
século II a. C.) construiu um globo dividido em quatro partes” (KISH, 1980 apud BAUMANN, 1992). 
52 Conforme Baumann, durante a Idade Média, a ideia de mundo como esfera é sempre vista com 
reservas, pois coloca o angustiante problema da existência dos antípodas, ou seja, daqueles que 
habitariam a região oposta, tendo, consequentemente, aparência contrária aos das regiões 
conhecidas. A Igreja esteve sempre bastante cautelosa em relação a essa possibilidade que causava 
polêmica entre filósofos, teólogos e cosmógrafos, já que dizia respeito à obra divina da criação do 
mundo; Platão parece admitir a sua existência, Plínio assinala a divergência entre os sábios em 
relação a esse “palpitante” problema; Santo Agostinho se mantém prudente e se baseia na tradição 
bíblica da difusão humana a partir da descendência de Noé e diz que, embora não tivesse 
cientificamente nenhuma razão contra essa ideia, nada tinha a favor. BAUMANN, Tereza B. Imagens 
do “outro mundo”: o problema da alteridade na iconografia cristã ocidental. In: VAINFAS, Ronaldo 
(Org.). América em tempo de conquista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992, p. 63. 
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Nessa tradição cartográfica, é relevante a presença das geografias do espaço 

terrestre e do espaço sagrado concebidas a partir de seu arquiteto. Essas geografias 

simplesmente tornam-se híbridas. Imperam como um fator etnocêntrico. 

Esses mapas revelam ao homem medieval uma diversidade de elementos 

imaginários e fantasiosos como “o ‘outro’ que possui riquezas fabulosas, beleza 

extraordinária, feiúra pavorosa ou dotes sobrenaturais. É anjo, demônio, monstro, 

cinocéfalo, mandrágora ou, simplesmente, índio” (BAUMANN, 1992, p. 66-67), além 

de muitos outros aspectos, como monstros de toda natureza, florestas, montanhas 

de rochas e de ouro, pigmeus e gigantes, criados na mente pela competência 

imaginária desse homem medieval que sonha em encontrar na terra o Paraíso 

perdido. 

Sem dúvida, do outro lado do oceano, ainda longe, mas acessíveis, 
estariam as fabulosas terras [...] do Paraíso, um sonho que se exacerbava 
diante do medo que o dominava, dos perigos que o rondavam, pestes, 
guerras, fome, os pesadelos milenaristas de um fim do mundo próximo e 
sobretudo as penas do inferno. O homem vivia apavorado diante da 
expectativa da morte que assumia uma feição individual, de um julgamento 
nos momentos finais de sua vida [...] O homem sonhava com um Paraíso, 
risonho em eterna primavera, perdão das infinitas culpas e especialmente 
um lócus de abundância como o do Paraíso (BAUMANN, 1992, p. 70). 

Diante desse quadro, qual seria a maneira mais apropriada a ser utilizada para 

transformar o argumento da ocupação do “espaço vazio” em verdade absoluta 

contra os próprios “bárbaros” que ocupavam o Paraíso, isto é, a América Latina? De 

acordo com Vitoria, a estratégia, segundo os envolvidos diretamente nos debates 

sobre o problema, é a execução da guerra sustentada pelos seguintes fundamentos: 

i) obrigar os “bárbaros” a receberem a fé de Jesus Cristo e ao Papa como autoridade 

espiritual designada a eles por Cristo; ii) obrigar os “bárbaros” que obedeçam aos 

príncipes espanhóis: “Si, pues se puede obligar a los bárbaros a obedecer a sus 

príncipes, con mucha mayor razón se les podrá obligar a que obedezcan a Cristo y a 

Dios” (VITORIA, 1946, p. 177); e, iii) pela injúria cometida publicamente contra 

Cristo. Confirmado isto, os doutores sugerem que  

podríamos en efecto, hacerles la guerra si escarnecieran públicamente el 
Crucifijo o afrentaran, de cualquier modo que fuera, las cosas de los 
cristianos en pública burla, fingiendo, por ejemplo, los Sacramentos de la 
Iglesia, para reírse de ellos y mostrar su desprecio u otra cosa semejante 
(VITORIA, 1946, p. 177-178). 
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Esse assunto se desdobra consideravelmente, tornando-se notório nos ambientes 

temporal e espiritual. Para alguns, o fato de os “bárbaros” se recusarem a receber a 

fé de Cristo e, consequentemente, a nova religião, tornam-se passíveis de guerra. 

Na mesma instância, para outros, essa atitude dos “bárbaros” não se sustenta como 

motivo suficiente para acionar o direito de guerra, sabendo “que en cuanto a esto 

son inocentes, y ninguna injuria hicieron a los españoles” (VITORIA, 1946, p. 183). 

Vitoria destaca, aqui, as impressões de Tomás de Aquino e Agostinho. Tomás diz 

que “justa causa requiere la guerra justa; esto es, que los atacados hayan por 

alguna culpa merecido el ataque”. Agostinho por sua vez afirma que “las guerras 

justas suelen definirse: las que vengan de las injurias, como cuando la nación o 

ciudad que ha de ser combatida no ha querido satisfacer por lo que perversamente 

han hecho los suyos, o devolver lo injustamente arrebatado” (VITORIA, 1946, p. 

183). 

Parece que um dos grandes dilemas que contribuem para a resistência dos 

“bárbaros” pode estar vinculado, a rigor, a uma questão em particular – que o Papa 

e a cristandade demonstrem, de forma comprobatória, por meio de atos justos, que 

são superiores ao sistema religioso dos nativos. Isto confirmaria que a verdade 

predicada pelos espanhóis sobre a sua religião e o Deus do cristianismo 

convenceria os “bárbaros” a receberem a fé de Cristo sem guerra. 

No están obligados a creer, si la fe no se les propone con motivos probables 
de persuasión. Pero milagros y señales no veo ninguno, ni tan religiosos 
ejemplos de vida. No se ve, pues, que les haya sido predicada la religión de 
Cristo lo bastante piadosa y convenientemente para que estén obligados a 
asentir (VITORIA, 1946, p. 184-185). 

Segundo Vitoria, não existe, na história, nenhum tipo de registro que aponte que 

alguns imperadores cristãos que tiveram Papas por conselheiros utilizassem a 

guerra como um mecanismo ameaçador com o intuito de obrigar os infiéis a 

abraçarem a religião cristã (VITORIA, 1946, p. 186). A guerra não pode ser o 

argumento exclusivo que proporcione à cristandade a aceitação de sua tradição 

doutrinária e filosófica entre os “bárbaros” ou que os façam crer. Caso isso venha a 

acontecer no formato proposto e, sugerido pelos defensores da guerra na conquista 

colonial, os “bárbaros” poderão aceitá-la de maneira simulada, ou seja, poderão 

fingir crer e que abraçaram a fé de Cristo, mas essa atitude para os religiosos 
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medievais não passaria de um pecado grave compreendido como abominação e 

sacrilégio.  

Bruit registra que, já no cerne da colonização, “os índios mentiam ao conquistador 

para defenderem-se, para confundi-los; simulavam obediência, ingenuidade e 

passividade” (BRUIT, 1995, p. 166-167). Isto faziam para a própria sobrevivência. 

Bruit exemplifica essa postura dos indígenas narrando brevemente um fato ocorrido 

entre um nativo e um conquistador. Segundo ele, ao ser “indagado sobre se era 

cristão, o índio respondeu: “Sim senhor, eu já sou um pouquinho cristão, porque eu 

sei um pouquinho mentir; amanhã eu saberei muito mentir e serei muito cristão”” 

(BRUIT, 1995, p. 167). 

Aqueles que rejeitam os argumentos verbalizados pelos defensores da guerra na 

conquista colonial afirmam que esse mecanismo agressivo causador de tantos 

horrores, escravidão e mortes não pode ser reconhecido como título suficiente e 

legítimo que proporcione aos espanhóis o direito de ocupação das províncias dos 

“bárbaros” e implantação da religião cristã como tem sido feito. Contudo, esses 

defensores da guerra propõem como o meio eficiente para consolidação do sistema 

colonial. Eles dizem “que aunque no se les pueda hacer la guerra por razón de su 

infidelidad, o porque no reciben la fe de Cristo, puede esto hacerse, sin embargo, 

por otros pecados mortales, ya que cometen muchos e gravísimos, según cuentan” 

(VITORIA, 1946, p. 186). Isso provoca algumas questões: quais seriam esses 

pecados mortais? Como são classificados? Quais são os critérios utilizados para 

enquadrar os “bárbaros”, considerando que não são cristãos? Parece que a resposta 

básica se formula na seguinte afirmação:  

hay algunos pecados que no son contra la ley natural, sino contra la ley 
positiva divina […] como el comer carne humana, indiferente concubinato 
con la madre, las hermanas o con los varones; y por éstos puede 
hacérseles la guerra y obligarles a que desistan de ellos. La razón de una y 
otra cosa es que en los otros pecados que van contra la ley positiva, no se 
les puede hacer ver con toda evidencia que obran mal; pero en los que son 
la ley natural puédeseles mostrar que ofenden a Dios, y puédeseles, por 
consiguiente, obligar a que no le ofendan más (VITORIA, 1946, p. 186). 

 Parece que o princípio ativo fundante na questão da dominação, por um instante, 

deixa de ser o critério doutrinário do cristianismo e passa a ser a lei natural. Creem, 

portanto, que, por meio dessa lei, os “bárbaros” poderão perceber a ofensa que 
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cometem contra Deus e, ao se convencerem de seus pecados, se obrigarão a uma 

retratação e, consequentemente, ao abandono de tal prática.  

Diante disso, Vitoria resolve estabelecer a sua conclusão, ainda que seja parcial. 

Para ele, “los príncipes cristianos, ni aun con la autoridad del Papa, pueden apartar 

por la fuerza a los bárbaros de los pecados contra naturaleza, ni por causa de ellos 

castigarlos” (VITORIA, 1946, p. 187). Para estruturar a sua conclusão, Vitoria aponta 

dois fatores relevantes com vistas a uma reflexão mais incisiva: i) considera que os 

autores que debatem o tema da guerra contra os “bárbaros”, utilizando princípios 

teológicos e filosóficos como sua principal fonte argumentativa, estão falseando em 

suas justificativas; e, ii) no que se refere ao pecado contra a natureza, utilizam uma 

hermenêutica inadequada “porque o entienden por pecado contra naturaleza en un 

sentido universal, cualquier pecado contra la ley natural, el hurto, la fornicación, el 

adulterio” (VITORIA, 1946, p. 187). Vitoria encerra dizendo que o homicídio é um 

pecado grave e manifesto e, se a sua prática é lícita aos espanhóis, também é licita 

aos “bárbaros” (VITORIA, 1946, p. 187). 

O homicídio durante a conquista colonial tornou-se comum. Nos círculos de debates, 

tanto na América como na Espanha, discutiu-se exaustivamente sobre esse tema 

sob a bandeira teológica, filosófica, jurídica e religiosa. Mas, diante das divergências 

entre os favoráveis e contrários ao homicídio entre os espanhóis e “bárbaros”, cabe 

uma única pergunta: a quem pertence o direito de declarar guerra, aos espanhóis ou 

aos indígenas? 

 

3.5 O DIREITO DOS ESPANHÓIS  

 

Em que se fundamenta o direito dos espanhóis em fazer guerra e subjugar os 

“bárbaros” em suas próprias terras? Quais são as justificativas histórica, teológica, 

filosófica e religiosa reivindicadas na concretização desse projeto audacioso gerido 

pelos espanhóis?  
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A tentativa de responder a essas questões será norteada pelo levantamento dos 

títulos53 “legítimos” reclamados pelos espanhóis junto às autoridades temporais e 

espirituais, no processo de aglutinação dos “bárbaros” durante a ocupação 

peninsular de suas terras, as quais eram consideradas desertas e desabitadas. A 

análise desses títulos requer o reconhecimento de dois fatores importantes: “de um 

lado, que os índios são verdadeiros senhores e, de outro, que também o domínio 

espanhol é – ou pode ser – justo” (GUTIÉRREZ, 1995, P. 406). Vitoria expõe esses 

títulos deixando a entender que foram reconhecidos como direito legítimo dos 

conquistadores. Com base no conhecimento que possui sobre jurisprudência, Vitoria 

nega essa legitimidade. “Nenhum dos títulos mencionados é apto para legitimar a 

presença europeia nas Índias” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 406) Todavia, o salmantino, 

oportunamente, coloca ao lado deles outros títulos, em sua concepção, legítimos, os 

quais serão utilizados pelos espanhóis na dominação dos “bárbaros”.  

O primeiro título pode ser nomeado como "da sociedade e comunidade natural" 

(VITORIA, 1946, p. 193). Para fundamentar com consistência este título, Vitoria 

dedica tempo e cuidado cercando-o com argumentos bem ordenados. Isto ocorre 

por meio de conclusões e ou proposições características de sua doutrina.  

Esse título se configura pelos aspectos primordiais que identificam a humanidade e 

a cortesia de uma nação em relação à recepção que dispensa aos estrangeiros e 

peregrinos que a ela acessam sob qualquer circunstância, excetuando-se nas 

situações de danos e prejuízos. Sob este aspecto, “los españoles tienen derecho de 

recorrer aquellas provincias y de permanecer allí, sin que puedan prohibírselo los 

bárbaros, pero sin daño algún de ellos” (VITORIA, 1946, p. 193). Segundo Vitoria, 

isto procede do direito de gentes, que é o direito natural. O direito de gentes implica 

naquilo que a razão natural compôs entre os povos.  

Se os espanhóis possuem o direito de adentrar as terras dos “bárbaros” e nelas 

permanecer por tempo indeterminado, obviamente também podem adquiri-las como 

propriedades suas. A forma como isso acontece é que definirá a propensão de sua 

legitimidade. A distribuição das terras por pessoas, famílias, sociedade ou nações no 

cenário colonial não pode abolir um direito subjacente próprio de todos os homens 

                                                           
53 Segundo Gutiérrez, em nota de rodapé, o termo “título” era empregado em discussões da época 
para se referir aos motivos de legitimidade da presença espanhola nas Índias. GUTIÉRREZ, Gustavo. 
Em busca dos pobres de Jesus Cristo.  São Paulo: Paulus, 1995, p. 405. 
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como habitantes do mundo e, que, por ele, todas as nações têm que reconhecer. 

Implícito nesse direito se encontra a sociabilidade e a comunicação recíprocas entre 

os povos (VITORIA, 1946, p. 193). Portanto, a aproximação dos espanhóis das 

terras e dos povos “bárbaros” parece estar em consonância com as leis.  

Vitoria cita a guerra e a injúria como danos, aspectos considerados plausíveis aos 

“bárbaros” que podem ser utilizados para coibir o livre acesso dos espanhóis às 

suas terras. Pela guerra, os “bárbaros”  podem expulsar àqueles que lhes causam 

danos de diversos tipos.  

Compete a la guerra negar la estancia en la ciudad o provincias a los que se 
consideren como enemigos, y arrojar de ella a los que ya se encuentran allí 
establecidos. Y pues que los bárbaros no están en guerra justa con los 
españoles, supuesto que éstos no les sean dañosos, no les es lícito 
negarles su patria (VITORIA, 1946, p. 194). 

Enquanto não existir esse tipo de agravo, os “bárbaros” devem permitir a 

permanência dos espanhóis em suas terras dando-lhes liberdade de trânsito. Uma 

vez instalados nas províncias dos “bárbaros”, os espanhóis podem atuar através do 

livre comércio, oferecendo-lhes os seus produtos. Nessa suposta forma de livre 

comércio, os espanhóis se reservam o direito de extrair das terras que ocupam o 

ouro, a prata e outras mercadorias necessárias “sin prejuicio de su patria”. Aquí, 

Vitoria reforça a impossibilidade de interferência dos príncipes dos “bárbaros”: “ni 

sus príncipes pueden impedir a sus súbditos que comercien con los españoles, ni 

por el contrario, los príncipes de los españoles pueden prohibirles el comerciar con 

ellos” (VITORIA, 1946, p. 195). Vitoria prossegue dizendo que 

si es lícito a los españoles el peregrinar y comerciar con ellos, les es lícito 
también usar de las leyes y beneficios de todos los peregrinos, porque las 
cosas que no son de ninguno, por derecho de gentes son del que las ocupa; 
luego si el oro que se halla en el campo, o las perlas en el mar o cualquier 
otra cosa en los ríos, no es propiedad de nadie, por derecho de gentes será 
del ocupante, como los peces del mar (VITORIA, 1946, p. 194). 

“O direito natural postula uma comunicabilidade muito ampla em matéria de relações 

comerciais” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 206). Essa defesa declarada por Vitoria sobre o 

direito do livre comércio estava caracterizada pela exigência da empresa colonial. “A 

liberdade para realizá-lo era uma exigência urgente do capitalismo mercantil que 

estava surgindo nos setores mais progressistas da Europa” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 

409).   
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A postura de Vitoria parece demonstrar outra incoerência. A defesa de comercializar 

na América Latina como um direito garantido aos espanhóis nada mais é que um 

eufemismo. No cenário colonial, a realidade vivida pelos indígenas, com a chegada 

dos europeus, era de opressão, violência, escravidão e prevalecia o sistema de 

encomienda, outorgado pelas autoridades espanholas. Portanto, é discutível 

falar de “comércio” no sistema da encomienda, onde o indígena devia 
contribuir com o trabalho gratuito, sem receber salário; e o ouro e a prata 
que se extraiam simplesmente passavam a ser propriedade privada do 
súdito metropolitano ou da coroa, sem nenhum tipo de intercâmbio ou 
gratificação em favor do indígena. Os indígenas eram obrigados a deixar 
suas vidas no fundo das minas mediante o sistema mineiro da “mita”, que 
era considerado como o pagamento de um tributo de dominação colonial, 
sem receber salário algum (DUSSEL, 2007, 209).  

Contudo, em oposição à doutrina de Vitoria, nos séculos posteriores, o surgimento 

dos nacionalismos que deu às nações o poder de fechar as portas às necessidades 

do resto do mundo derruba a tese de Vitoria e a ordem mesma da natureza 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 206). 

Diante de tudo isso, ainda nesse título, Vitoria acrescenta que, se os “bárbaros” 

rejeitarem a permanência e as articulações comerciais dos espanhóis, estes 

poderão rechaçá-los por meio da guerra e estabelecer a sua própria segurança, 

como edificar fortificações e artifícios.  

Porque es lícito rechazar la fuerza con la fuerza [...] Y se padecen injuria, 
pueden con la autoridad del príncipe vengarla con la guerra, y usar de los 
demás derechos de la guerra [...] Porque la causa de la guerra justa es 
rechazar y vengar una injuria […] Pero los bárbaros, negando el derecho de 
gentes a los españoles, les hacen injuria; luego si es necesaria la guerra 
para adquirir su derecho, pueden lícitamente hacerla (VITORIA, 1946, p. 
198). 

Nessa circunstância, Vitoria propõe uma guerra defensiva por parte dos espanhóis, 

compreendendo que os “bárbaros” podem reagir ao posicionamento armado dos 

espanhóis e, assim, atreverem-se à contra ofensiva e a matar muitos espanhóis. “O 

homem pode defender-se violentamente se violentamente for atacado em seus 

direitos” (HERNÁNDEZ, 1977. P. 210). Para explicar a sua doutrina, Vitoria parte do 

princípio de que os “bárbaros”  são, por natureza, medrosos, imbecis e néscios, e, 

isso pode levá-los a um confronto com os espanhóis, que são povos diferentes, 

armados e muito mais poderosos que eles.  

Y, por tanto, impulsados por este temor se lanzan a expulsar o matar a los 
españoles, les es ciertamente lícito a éstos el defenderse, pero sin 



164 
 

excederse un punto de lo preciso para una defensa intachable, y sin que 
puedan usar de los demás derechos de la guerra, como sería, obtenida la 
victoria y seguridad, el matarlos o despojarlos u ocupar sus ciudades, 
porque, puesto así el caso, son inocente y temen con fundamento, como 
suponemos. Y, por tanto, deben los españoles defenderse; pero en cuanto 
sea posible, con el mínimo daño de ellos, pues es guerra defensiva 
solamente. Y no hay inconveniente ninguno para que ésta sea guerra justa 
por las dos partes, pues que de una parte está el derecho y de la otra la 
ignorancia invencible (VITORIA, 1946, p. 198-199). 

Como conclusão de seu pensamento, Vitoria adverte que a guerra sugerida não 

deve ser além de uma guerra defensiva praticada por ambos os povos, e isto é justo 

tanto para os espanhóis como para os “bárbaros”. Como é uma guerra 

criteriosamente defensiva, Vitoria exige que, neste caso, seja um evento praticado 

com a máxima moderação (HERNÁNDEZ, 1977. P. 211). Ele procura demonstrar 

que existe distinção na forma das guerras “porque distintos son los derechos de la 

guerra contra hombres verdaderamente culpables y ofensores, y los de la guerra 

contra inocentes ignorantes” (VITORIA, 1946, p. 199). A guerra contra os “bárbaros”, 

portanto, enquadra-se na segunda categoria, somente para defesa e segurança dos 

colonos.  

Entretanto, os espanhóis devem estar atentos às possíveis traições cometidas pelos 

“bárbaros”, para não serem surpreendidos e mortos. Neste caso, seria insuficiente 

manter um estado de guerra somente para a defesa e atacar somente quando forem 

atacados (HERNÁNDEZ, 1977, p. 212). Por esta razão, correndo todos os riscos de 

uma catástrofe, Vitoria se propõe a avançar um pouco mais para formalizar a 

possibilidade de uma guerra. Isto sugere uma questão importante: considerando o 

que foi exposto por Vitoria, em que situação poderá ocorrer uma guerra gerida pelos 

espanhóis? Para Vitoria, a existência de uma guerra absoluta se elabora sobre o 

seguinte fundamento: “Si tentados todos los medios, los españoles no pueden 

conseguir su seguridad de los bárbaros, sino ocupando sus ciudades y 

sometiéndolos, pueden lícitamente hacerlo” (VITORIA, 1946, p. 199). Dentre outros 

objetivos e intenções, parece que o que está em jogo aqui, como os principais 

elementos necessários aos conquistadores, são a paz e a segurança diante das 

investidas dos “bárbaros”, “porque el fin de la guerra es la paz y la seguridad” 

(VITORIA, 1946, p. 199). Surge uma suspeita que é digna de atenção, isto é, essa 

paz e segurança requeridas, segundo Vitoria, não seria pelo fato de os espanhóis 

consolidarem a empresa colonial sem contar com a resistência dos “bárbaros”? 

Acredita-se que a instalação de um projeto dessa natureza alcançará o seu auge 
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quando os obstáculos deixam de existir ou, existindo, são removidos de qualquer 

maneira no transcorrer do processo. Pelo que se percebe, os “bárbaros” se 

revelaram um grande obstáculo irremovível à colonização peninsular. E não era para 

menos. 

Nessa linha de raciocínio e discussão, Vitoria vai além, até atingir uma situação 

limítrofe sobre a licitude da guerra total, isto é, quando os “bárbaros” decidirem 

atacar os espanhóis com a intenção de destruí-los. Qual deverá ser a atitude dos 

agredidos? Vitoria, cuidadosamente, deixa transparecer que, nesse caso, os 

espanhóis se encontram na qualidade de vítimas e, como tais, podem reagir 

imediatamente em legítima defesa, mas somente em última instância, quando 

esgotarem todos os recursos dialógicos, legais, pactuais e assim por diante. Caso 

todos os esforços empregados para evitar o conflito armado nos termos desenhados 

se tornarem inúteis, a guerra será considerada lícita inclusive as suas duras 

consequências (HERNÁNDEZ, 1977, p. 212). Vitoria não perde de vista o seu fio 

condutor: 

Si después que los españoles han mostrado con toda diligencia, por 
palabras y obras, que no son impedimento ninguno para que los bárbaros 
vivan pacíficamente y sin perjuicio alguno para sus cosas, sin embargo los 
bárbaros  perseveraran en su malicia y trabajaran la perdición de los 
españoles, entonces pueden éstos obrar, no ya como si se tratara de 
inocentes, sino de pérfidos enemigos, y castigar sobre ellos todo el peso de 
la guerra y despojarlos y reducirlos a cautiverio y destituir a los antiguos 
señores y establecer otros nuevos; pero moderadamente, sin embargo, y 
según la calidad del asunto y de las injurias (VITORIA, 1946, p. 199). 

 As consequências contabilizadas por Vitoria são amplas e visam o castigo da 

desintegração dos povos “bárbaros” estabelecendo a perda de suas riquezas, 

escravidão, destituição de seus governantes e a conversão à cristandade. É um 

esfacelamento completo e irrestrito promovido pelo povo “agressor”, ato que se vê 

sustentado pelo direito natural e de gentes.  

Vitoria encerra o primeiro título ajuizando que a “Guerra Justa”  não está fora do 

direito de guerra e “todas las cosas tomadas en la guerra pasen a poder del 

vencedor e por derecho de gentes lo que tomamos de los enemigos pasa 

instantáneamente a ser nuestro, hasta tal punto que los mismos hombres se 

convierten en siervos nuestros” (VITORIA, 1946, p. 200). Aqui, Vitoria vacila e se 

revela como um verdadeiro conquistador na mesma categoria daqueles que 

administram a empresa colonial.  
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Já tem sido notório em Vitoria o vasto conhecimento que acumula relativo ao tema 

da guerra, mas é importante frisar ainda que esse saber monopolizado pelo jurista 

corresponde à evocação que faz não somente dos pensadores clássicos e 

medievais, mas também de várias leis do Corpus iuris civilis, apontando como a 

legislação romana que se encontra tão presente no direito natural, apoia a sua 

tendência de enraizar suas argumentações pelas exigências da natureza 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 213).    

O segundo título é o que legitima a guerra dos espanhóis contra os “bárbaros” ao 

direito conferido aos cristãos em propagar o evangelho aos “bárbaros”. Vitoria 

apresenta cerca de cinco razões que considera essenciais à sustentação deste 

argumento, destacando que cabe aos cristãos o “derecho de predicar y de anunciar 

el Evangelio en las provincias de los bárbaros” (VITORIA, 1946, p. 200). São esses 

os deveres: 

i) predicad el Evangelio a toda criatura; ii) enseñar la verdad a los que 
quieren oír; mucho más tratándose de lo que mira a la salvación y felicidad 
que de lo que mire a cualquier otra humana disciplina; iii) porque de otro 
modo estarían [condenados a encontrarse siempre] fuera del estado de 
salvación si no fuera lícito a los cristianos el irles a anunciar el Evangelio; iv) 
porque la corrección fraterna es de derecho natural, como el amor; y pues 
como ellos no sólo están en pecado, sino también fuera del estado de 
salvación, compete a los cristianos corregirlos y dirigirlos, y aún más, parece 
que hasta están obligados a ello; e, v) porque son prójimos, como se ha 
dicho arriba, pero a todos y a cada uno encargó Dios el velar por su prójimo 
(Eclesiástico, 17); luego toca a los cristianos instruir en las cosas divinas a 
aquellos que las ignoran (VITORIA, 1946, p. 200-201). 

Segundo Vitoria, para solidificar essa missão junto aos “bárbaros”, cabe ao Papa o 

encargo das designações relativas à sua execução. Na imaginação das autoridades 

temporais e espirituais, os espanhóis são os únicos que podem realizar a façanha de 

evangelizar os povos “bárbaros”, pois se consideram uma nação essencialmente 

cristã. Ao Pontífice, portanto, pertence, por direito divino, o poder nesse tipo de 

questão. Vitoria diz que, mesmo não possuindo poderes nas coisas políticas e civis, 

isto é, temporais diante das espirituais, o Papa pode delegar com autoridade a 

expansão do evangelho em todo o mundo e, se nas terras indígenas os príncipes 

espanhóis podem fazê-lo, então, o vicário de Cristo deve designá-los e proibir aos 

demais, isto é, a outros povos a pregação do evangelho aos “bárbaros” (VITORIA, 

1946, p. 201). Parece que, por direito sagrado, somente os espanhóis possuem essa 

ordem imperativa originária, tanto de Cristo como da cúria católica, materializada por 
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meio de seu principal chefe, o Papa. Para compreender melhor essa questão, 

Hernández diz que 

o pontífice romano, que governa a toda a Igreja, pode ver nisso maiores 
garantias de acerto no estabelecimento do reino de Deus. Os reis espanhóis 
haviam assumido essa responsabilidade e apoiado as viagens; a 
participação de missionários de outras procedências poderia criar conflitos 
[...] O difícil é pensar que a predicação do evangelho poderá oferecer base 
firme para fundamentar sobre ela a guerra (HERNÁNDEZ, 1977, p. 214). 

Diante do exposto, importa saber, portanto, qual é o interesse de Vitoria em atribuir 

ao Papa o direito de designar somente aos espanhóis a predicar o evangelho aos 

“bárbaros” e excluir as outras nações cristãs dessa responsabilidade e direito. 

Inicialmente a resposta parece ser muito simples. Vitoria parte do ponto em que  

los príncipes españoles fueron los primeros que, bajo sus auspicios y con su 
dinero, tomaron sobre sí aquella navegación y descubrieron tan felizmente 
el Nuevo Mundo, justo es que la tal peregrinación o viaje se prohíba a los 
demás y ellos solos gocen de lo descubierto. Y lo mismo que por conservar 
la paz entre los príncipes y extender la religión, pudo el Papa distribuir las 
provincias de los sarracenos entre los príncipes cristianos de modo que no 
traspasase uno los límites del otro, así también puede nombrar príncipes en 
beneficio de la religión y sobre todo donde no hubiera habido antes 
príncipes cristianos (VITORIA, 1946, p. 202). 

Pelo que se percebe, a crença de que o Papa possui o direito inviolável em poder 

dividir o mundo em quantas partes desejar e doá-lo a quem quiser se encontra nas 

leis divinas. Hernández diz que “es un derecho este que se funda en la revelación 

divina, es decir, en la ley divino-positiva [...] Vitoria, tan acostumbrado a bucear en 

las fuentes del derecho, ve en seguida reflejada esa ley en el mismo derecho 

natural” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 213). Não se deve esquecer que existe, em Vitoria, 

o forte peso da influência da cristandade medieval cuja figura primaz era a do Papa, 

que prevalecia na cultura europeia, e, por isso, deixar de reconhecê-lo como tal 

tornava-se impossível. Não obstante ser a extensão da Igreja universal e, sendo 

assim, o poder do Papa também o é, pois, onde estiver a cristandade e a Igreja aí, 

naturalmente, estarão a presença e o poder do Papa. Vitoria destaca que pregar o 

evangelho aos “bárbaros” foi uma ordem advinda diretamente de Cristo e a Espanha 

como uma nação cristã deve cumpri-la integralmente. Segundo registra o evangelho 

de Marcos54, onde Cristo pronunciou as seguintes palavras: “Ide por todo o mundo, 

proclamai o Evangelho a toda criatura”. Vitoria cerca a sua posição acrescentando o 

                                                           
54 BÍBLIA, N.T. Marcos. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 16, vers. 15. 
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texto do apóstolo Paulo quando afirma ao seu fiel discípulo Timóteo55 que “a palavra 

de Deus não está algemada!” No entanto, Vitoria recomenda que, se os “bárbaros” 

concederam permissão aos espanhóis para pregar o evangelho com liberdade e 

sem resistência, é o demonstrativo de que já aderiram à fé de Cristo e não há 

necessidade ou motivo para declarar-lhes a guerra e nem ocupar os seus territórios, 

pois, nunca existiu guerra justa senão aquela que decorre de uma injúria (VITORIA, 

1946, p. 202).  

A evocação das Escrituras Sagradas no cenário da conquista colonial reflete uma 

prática comumente exercida pela cristandade medieval diante das guerras contra os 

povos “bárbaros” e infiéis. À Igreja cabia a normatização do uso das Escrituras.  

No imaginário cristão da cristandade colonial, textos sagrados e a tradição 
religiosa funcionavam como uma espécie de norma externa, da qual 
dependia a legitimidade do sistema e o sentido de mundo. A religião era 
uma espécie de referência hegemônica que perpassava toda sociedade. 
Daí a centralidade da religião em todas as controvérsias da cristandade 
colonial (WIRTH, 2011, p. 53). 

A resistência dos “bárbaros” à pregação do evangelho caracteriza na América Latina 

motivo outorgado pelo direito natural como racional e legítimo no processo de 

declaração de guerra. Parece que a conclusão de Vitoria sobre esse aspecto é 

incisiva e irredutível, especialmente, quando o jurista repete as palavras afirmando 

que “en esto hacen los bárbaros injuria a los cristianos, como se desprende de lo 

que ya queda dicho; luego tienen ya justa causa para declarar la guerra” (VITORIA, 

1946, p. 202). A alcunha desse fator pertence à Igreja e ao Estado. Acompanha este 

argumento um apêndice que sugere a guerra como o caminho mais eficaz para 

combater também as injustiças cometidas contra os oprimidos. “Luego en favor de 

los que son oprimidos y padecen injuria, pueden mover guerra los españoles, 

máxime tratándose de un asunto de tanta monta” (VITORIA, 1946, p. 202-203).  

Certamente, o desconhecimento das convenções antigas de guerra, como supostos 

princípios humanitários, pode representar, no cenário da empresa colonial 

implantada pela guerra, a prática, sobretudo, da barbárie. Sobre isto, Accioly diz que  

A necessidade [da guerra] é igualmente conditio sine qua non: um Estado 
só ataca outro como ultima ratio, só depois de ter esgotado todos os 
recursos para alcançar, pacificamente, ou até por meios coercitivos, 
determinado objetivo nacional. O agredido, é óbvio, se vê na necessidade 

                                                           
55 BÍBLIA, N.T. II Timóteo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 2, vers. 9. 
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de se defender. Sem a necessidade, não haveria guerra [...] O uso da força 
se faz acompanhar de tentativas de fundamentação para a prática de atos 
condenáveis (ACCIOLY; NASCIMENTO E SILVA; CASELLA, 2012, p. 877). 

Na guerra entre dois povos, há de se considerar que não está em jogo somente os 

princípios jurídicos, mas a humanidade das populações civis que quase sempre 

desconhecem os motivos políticos, econômicos e religiosos que forjam a guerra. Por 

esta razão, Vitoria apresenta o inverso da guerra contra os “bárbaros” ao destacar 

que, na mesma intensidade que ela pode beneficiar os cristãos na pregação do 

evangelho, poderá ser um obstáculo também.  

O conteúdo deste título parece não favorecer o lado dos “bárbaros”, especialmente 

na questão religiosa. Revela que o modus operandi dos conquistadores tende a 

alcançar apenas um objetivo: a dominação religiosa dos “bárbaros”, levando-os ao 

esvaziamento e ao consequente enfraquecimento de suas convicções e práticas 

cúlticas construídas ao longo de sua existência. Entretanto, a dominação religiosa é 

apenas uma porta de acesso para a concretização de outros fins, como o econômico 

e o político. O modus operandi dos espanhóis, à luz deste título, pressupõe uma 

truculência irreversível. Assim, o direito assegurado aos beligerantes europeus na 

evangelização e catequização dos povos indígenas acentua-se pela violência 

armada transformando implacavelmente o modus vivendi dos nativos. Dessa 

maneira, pode-se compreender que “a evangelização dos índios, sempre propalada 

como justificativa da conquista, mostra o poder da religião como fundamento do 

mundo e da sociedade daquela época” (WIRTH, 2011, p. 31).  

Vitoria conclui este título propalando que a evangelização deve ocorrer de qualquer 

maneira e se a dominação não se efetuar por essa via, os espanhóis devem 

encontrar outros caminhos que possibilitem a ocupação das terras dos “bárbaros”. 

Ao apossarem-se das províncias dos “bárbaros”, um dos primeiros atos dos 

espanhóis deve ser a exoneração de seus governantes e a instalação de novos 

senhores cristãos. Esses atos, juntamente com outros que necessariamente surjam, 

estão contemplados licitamente pelo direito de “Guerra Justa”. Entretanto, segundo 

Vitoria, os espanhóis devem realizá-los  

guardando siempre moderación y justicia, para que no se vaya más allá de 
lo que sea necesario; y que más bien se ceda del derecho propio, que se 
invada lo que no es licito, y siempre ordenándolo todo más al provecho y 
utilidad de los bárbaros que al propio interés […] Porque puede ocurrir que 
estas guerras, matanzas y despojos, más bien impidieran la conversión de 
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los bárbaros, que la fomentaran y propagaran. Y, por tanto, lo primero que 
en todo esto debe precaverse es el no poner obstáculo alguno al Evangelio; 
porque si se pone, entonces hay que abandonar ese modo de evangelizar y 
buscar otro (VITORIA, 1946, p. 203).  

Para Vitoria, a permanência dos espanhóis nas terras e províncias dos “bárbaros”, 

com o objetivo de evangelizá-los, requer o uso de armas ou a excessiva utilização 

da força, correndo o risco de extrapolar o direito e a licitude que permitem aos 

conquistadores fixarem residência entre os indígenas. Esta pode ser uma forma de 

atenuar a força de sua doutrina. Mas isso parece ser contraditório para alguns 

filósofos, por exemplo, Mondin, baseando-se no próprio Vitoria, afirma que 

o primeiro e fundamental direito de cada nação é o de conservar a própria 
existência e a própria vida. Se as tribos indígenas da América se achassem 
em tal estado e civilização, leis, magistrados, recursos econômicos e 
atividades comerciais que pudessem ser consideradas como verdadeiras 
nações, autossuficientes e independentes, os espanhóis não as teriam 
destruído (MONDIN, 1986, p. 46 b).  

Engendrada nesta afirmação, encontra-se a ideia de violação dos direitos dos 

“bárbaros” pelos espanhóis, criando assim, um precedente para a guerra. Conforme 

o direito natural e a lei divina, toda ação instituída nesses termos propicia aos 

beligerantes um confronto armado inevitável.   

No terceiro título, Vitoria continua a tratar da violência, mas ainda da religião e da 

liberdade pautadas pelo direito natural. Vitoria atribui aos espanhóis a 

responsabilidade de conter as investidas dos chefes “bárbaros” contra aqueles que 

se convertem ao cristianismo e que se tornam amigos dos cristãos. “Qualquer direito 

natural importante que se encontre ameaçado por um governo ou por uma parte da 

sociedade abusivamente privilegiada, torna-se passível de intervenção violenta” 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 218). Parece ser este o sentido do presente título que tem 

como fundamento o princípio teórico de Vitoria. 

Si algunos de los bárbaros se convierten al cristianismo, y sus príncipes 
quieren por la fuerza y el miedo volverlos a la idolatría, pueden por este 
capítulo también los españoles, si otro modo no puede hacerse, declarar la 
guerra y obligar a los barbaros a que desistan de semejante injuria, y utilizar 
todos los derechos de guerra contra los obstinados y, por consiguiente, 
destituir en ocasiones a los señores, como en las demás guerras justas 
(VITORIA, 1946, p. 203-204).   

De todas as maneiras, Vitoria procura elevar as suas doutrinas direcionadas à 

legitimação da força dominadora contra os “bárbaros” gerida pelos espanhóis. 

Partindo desse postulado, suspeita-se que as forças militares e expedicionárias 
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utilizadas na conquista colonial, de antemão já estavam formalizadas, e as leis 

jurídicas, as teorias, o direito e as teologias políticas foram, de fato, os fundamentos 

racionais que ampararam a prática bélica nas províncias indígenas em todas as 

instâncias conhecidas. 

Segundo alguns historiadores, o quarto título é considerado o mais fraco entre todos 

os outros elaborados por Vitoria. Este título confere o direito exercido pelo Papa em 

nomear príncipes cristãos com vistas ao governo dos “bárbaros” convertidos em 

substituição àqueles chefes infiéis. Isto se deve ao comportamento opressor e 

persecutório dos referidos chefes aos novos adeptos do cristianismo. A represália 

aos “bárbaros” convertidos, segundo Vitoria, concede o direito ao Papa em proteger 

os cristãos. É papel da Igreja, por meio do pontífice, libertar os cristãos do jugo 

opressor estabelecido pelos infiéis. A cristandade medieval, tradicionalmente, 

procedia assim em favor dos cristãos, aspecto gerido durante o movimento das 

cruzadas. Vitoria recorre aos doutores da Igreja outra vez para dar consistência legal 

e teologia a este título.  

Na América Latina, o processo de libertação dos cristãos que servem aos infiéis não 

era diferente de outras partes do mundo. Assim se formula o título legítimo de 

Vitoria: 

Si una buena parte de los bárbaros se hubiera convertido a la fe de Cristo, 
ya sea por las buenas ya por las malas, esto es, por amenazas o terrores, o 
de otro modo injusto, con tal de que de hecho sean verdaderamente 
cristianos, el Papa puede, pídanlo ellos o no, habiendo causa razonable, 
darles un príncipe cristiano y quitarles los otros señores infieles (VITORIA, 
1946, p. 204).   

Numa sociedade formada em sua maioria por cristãos, o Papa não tem dificuldade 

em intervir quando surgem as contradições religiosas que envolvam seus fiéis e os 

opositores. Por meio de seu poder temporal indireto, o Papa está apto a marcar a 

sua ingerência e destituir governantes quando estes rechaçam os adeptos da fé de 

Cristo e da Igreja, pois eles se tornam uma ameaça à fé e à moral. “A religião cristã, 

com efeito, em um país cristão em sua maioria, constitui-se um bem social e o 

mesmo direito natural postula a sua defesa” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 219).  

Este título cria um dilema plausível sobre o papel da Igreja na ação libertadora dos 

cristãos escravizados pelos senhores infiéis. A Igreja pode argumentar com todos os 

recursos que estão à sua disposição que inexiste escravidão por direito natural, mas 
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o fato de o Papa utilizar a sua autoridade para libertar cristãos da escravidão 

confirma o seu envolvimento nesse sistema. Contudo, parece que a principal razão 

de legitimidade apresentada por meio deste título não está correlacionada somente 

à preocupação do Papa com a escravidão dos cristãos na América Latina ou em 

qualquer outra nação hegemonicamente cristã. É muito mais que isto. O título 

vigente aponta muito mais em direção “à liberdade religiosa que deve ser 

reconhecida por todos os homens e autoridades” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 219).  

Vitoria encerra a articulação deste título insistindo que cabe somente à Igreja na 

América Latina conter o ímpeto dos “bárbaros” infiéis e libertar a todos os cristãos da 

obediência e sujeição prestadas a eles [os governantes infiéis] a fim de evitar 

sempre o escândalo (VITORIA, 1946, p. 205).  

O quinto título refere-se aos sacrifícios de inocentes praticados pelos “bárbaros”  aos 

seus deuses e o consequente consumo de carne humana, caracterizando, assim, 

um ato antropofágico. Para Vitoria, esse costume dispensa qualquer tipo de 

discussão. Os cristãos, por iniciativa própria, estão obrigados a proibir tal prática. 

Não há necessidade de uma autorização do Papa para repelir práticas dessa 

natureza. A justificativa para isto se encontra na defesa dos inocentes. Vitoria 

recorre às Escrituras Sagradas56 para afirmar que os sacrifícios humanos são uma 

injúria contra Deus, e que os inocentes devem ser preservados da morte injusta: 

“Liberta os que são levados à morte, salva os que são arrastados ao suplício”. Para 

Vitoria, “a todos mandó Dios velar por su prójimo, y prójimos son todos aquéllos; 

luego cualquiera puede defenderlos de semejante tiranía y opresión; y a quienes 

más incumbe esto es a los príncipes” (VITORIA, 1946, p. 205).  

Vitoria enuncia que os sacrifícios de homens inocentes na América são uma 

situação real de guerra e a destituição dos governantes que concordam com tais 

tiranias. É assim que Vitoria reage aos ritos sacrificiais dos “bárbaros”. Suas 

palavras são diretas e carregadas de convicção. Para ele, os “bárbaros”  são 

obrigados a abolir esses ritos, e os espanhóis, autorizados a declarar-lhes a guerra. 

“[...] puede obligar a los bárbaros a que renuncien en absoluto a tal 
costumbre; y si se niegan, ya hay causa para declararles la guerra y 
emplear contra ellos todos los derechos de guerra. Y si la sacrílega 

                                                           
56 BÍBLIA, A.T. Provérbios. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 24, vers. 11. 
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costumbre no puede abolirse de otro modo, pueden cambiar a los señores y 
establecer un nuevo principado. En este sentido, y en cuanto a esto 
solamente […] se puede castigar por los pecados contra la naturaleza 
(VITORIA, 1946, p. 205).   

A defesa dos inocentes como ato de misericórdia dos espanhóis abre a possibilidade 

de refletir o seguinte: se, através da guerra, não se poderá formalizar um paradigma 

legal para assassinatos de outros “bárbaros”, sem causa justa, relativos a diversos 

motivos e interesses dos espanhóis? Será que Vitoria não ignorou a possibilidade 

dessa condição? Pelo visto, Vitoria se ateve em criar mecanismos legais que 

resolvessem uma situação que julgou ser necessária e urgente em seu tempo. Não 

há indícios, pelo menos neste título, de que Vitoria tenha se atinado a um 

desdobramento trágico de sua doutrina. 

Vitoria conclui este título destacando que, ainda que os “bárbaros” tenham as suas 

leis e sacrifícios e não queiram que os espanhóis os livrem desse costume, nessa 

condição, eles não são donos de si mesmos a ponto de se entregarem à morte e 

nem a seus filhos (VITORIA, 1946, p. 205-206).  

O sexto título legítimo discute o direito reservado aos “bárbaros” convertidos ao 

cristianismo em eleger os seus próprios governantes. Vitoria diz que os novos 

cristãos são livres para receber, por seu príncipe, o rei espanhol. 

Puede obedecer a una verdadera y voluntaria elección, si los bárbaros, 
comprendiendo la humanidad y sabia administración de los españoles 
libremente quisieran, tanto los señores como los demás, recibir por príncipe 
al rey de España. Esto se puede hacer, y sería título legítimo y de ley 
natural (VITORIA, 1946, p. 206).   

Vitoria propala sobre a possibilidade da eleição nos moldes definidos pela república, 

isto é, em tese, um sistema eleitoral espontâneo entre os cristãos. Há de reconhecer 

que a doutrina de Vitoria é provocativa, pois  

os espanhóis se apresentavam diante dos índios com armas muito 
superiores às suas, lhes falavam das vantagens que teriam sob o governo 
de novos senhores, ocultando as vantagens para os mesmos espanhóis, 
incluindo os abusos e os  possíveis inconvenientes que ameaçariam aos 
naturais (HERNÁNDEZ, 1977, p. 224). 

As províncias dos “bárbaros” nunca foram consideradas uma república, pelo menos 

até aqui. Ora, sabe-se através da história que muitos filósofos políticos afirmam que 

“o poder é conferido à República e isto ocorre pela vontade do povo em sua maioria” 

(HERNÁNDEZ, 1977, p. 224).  Mas Vitoria afirma que, quando um bem pode 

favorecer a república, a lei permite que a maioria tem poder para decidir o que julgar 
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ser melhor para o povo, ainda que encontrem oposição da minoria. Vitoria formula 

este título nos seguintes termos: 

Si en alguna ciudad o provincia fueran cristianos la mayor parte, y quisieran 
éstos, a favor de la fe y por el bien común, tener un príncipe cristiano, creo 
que lo podrían elegir, aun contradiciendo los otros, y abandonando a los 
otros señores infieles. Y digo que pueden elegir príncipes no sólo para sí, 
sino también para toda la nación (VITORIA, 1946, p. 206). 

Isto pode explicar parcialmente a persistência de Vitoria na evangelização dos 

“bárbaros” e a aplicação da guerra. Um território cristianizado terá poder para 

escolher governantes cristãos e estes, necessariamente, não são os indígenas. 

O sétimo título revela a importância da aliança feita entre os “bárbaros”  e os 

espanhóis no combate aos compatriotas opressores. “No caso de uma guerra justa, 

quer dizer, provocada por uma injúria cometida sem justiça pelo agressor, a 

sociedade agredida pode solicitar a ajuda de seus amigos e estes atenderem 

legitimamente” (HERNÁNDEZ, 1977, p. 226). Vitoria trata aqui dos espanhóis 

quando ajudaram os tlascaltecas57 em sua guerra contra os mexicanos. Essa guerra 

para Vitoria é deverasmente legítima. Quando Vitoria menciona essa aliança, tudo 

indica que ele esteja reportando-se às conquistas militares de Hernán Cortez. Isto 

demonstra a relevância da figura desse conquistador nas argumentações levantadas 

por Vitoria neste título. 

As constantes guerras internas entre as pequenas tribos que viviam sob a opressão 

política e tributária nas regiões próximas ao México faziam dos astecas o principal 

império daquele território. Cortez lançou mão dessas discórdias internas para 

fortalecer o seu contingente na guerra contra o império de Montezuma. Mas, 

primeiro, foi necessário e estratégico que o conquistador espanhol firmasse alianças 

                                                           
57 Marchando em direção ao império Asteca (México), Hernán Cortez se viu em situação de guerra 
contra os índios que ocupavam a região de Tlascala. Algumas batalhas realizadas nessa localidade 
deixaram suas vítimas de ambos os lados. Até que Cortez respondesse que os expedicionários 
marchavam em paz, os tempos foram difíceis. Mas a expedição espanhola não estava sozinha 
nesses embates armados. Ao longo do caminho Cortez se dispôs a fazer alianças com as tribos 
indígenas menores. Nas batalhas contra os tlascaltecas, Cortez juntamente com os comandados e 
aliados se saíram vencedores. Tlascala era uma região formada por quatro grandes cidades com 
governos autônomos, mas unidos, especialmente nas questões de guerra. Conforme Moraes, os 
espanhóis comandados por Cortez obtiveram a vitoria no momento em que resolveram atacar à noite, 
de surpresa. Em uma das cidades tlascaltecas, massacraram os habitantes sem fazer distinção de 
sexo e idade. Esse tipo de ataque à população não era costume na Mesoamérica e espalhou terror 
entre os habitantes da região. Com isso, os quatro governantes de Tlascala foram finalmente 
convencidos a mudar de tática e dialogar com Cortez. Daí em diante, os tlascaltecas se tornariam o 
grupo indígena aliado mais importante dos espanhóis contra Techinotitlán. MORAES, Marcos Vinícius 
de. Hernán Cortez, civilizador ou genocida? São Paulo: Contexto, 2011, p. 78-85. 
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com essas tribos desfavorecidas. A conquista do grande império Asteca era a sua 

principal meta.  

A formulação do título legítimo, no qual Vitoria estabelece o direito de aliança entre 

os povos por motivo de guerra, afirma:  

Pues como los mismos bárbaros guerreen a veces entre si legítimamente, y 
la parte que padeció injuria tiene derecho a declarar la guerra, puede llamar 
en su auxilio a los españoles, y repartir con ellos los frutos de la victoria, 
como se cuenta que hicieron los tlascaltecas contra los mejicanos, los 
cuales concertaron con los españoles que les ayudaran a combatir a los 
mejicanos. Tendrían, pues, todo lo que por derecho de guerra pudiera 
pertenecerles. Y que esto de combatir por los aliados y amigos sea causa 
justa de guerra no hay duda [...] Porque con toda justicia puede la república 
pedir auxilio a los extranjeros para vengar las injurias hechas por sus 
enemigos (VITORIA, 1946, p. 206-207). 

A intervenção em favor dos povos e nações aliados exige como justificativa 

essencial que seja caracterizada uma injúria rigorosamente digna de motivo de 

guerra. É nestes termos que o direito natural entra em ação buscando a reparação 

do desequilíbrio originado no interior do fato (HERNÁNDEZ, 1977, p. 226).  

Para finalizar esse título, Vitoria aponta dois exemplos legitimadores de sua doutrina: 

no primeiro, cita os romanos como povos que fizeram alianças e amizades para se 

tornar um grande império.  

A legitimidade do império romano foi reconhecida pelos padres e doutores 
da Igreja como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Os romanos 
plasmaram com o tempo sua conduta através de uma doutrina que fundia 
suas raízes no direito natural e de gentes, e Vitoria apoderou-se habilmente 
dos mais importantes princípios e aplicações desse legado jurídico 
(HERNÁNDEZ, 1977, p. 227).  

O resultado prático desse aparato jurídico foi a sua inserção no sistema colonial na 

América Latina. Segundo, Vitoria extrai das Escrituras Sagradas58 a narrativa que 

conta a história do patriarca Abraão, que guerreou contra os quatro reis que se 

levantaram em combate contra o rei de Salém e a seus aliados com o intuito de 

vingar a sua agressão. A narrativa destaca ainda que o mesmo Abraão perseguiu 

esses reis para vingar o sequestro de seu sobrinho Ló (VITORIA, 1946, p. 207). 

No último título legítimo, Vitoria parece desterrar certa contradição referente à 

racionalidade dos “bárbaros” e a incapacidade deles em organizar uma república. 

Por exemplo, no sexto e no sétimo títulos, Vitoria deixa a entender que os “bárbaros”  

                                                           
58 BÍBLIA, A.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 14. 
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convertidos têm sanidade suficiente para ser uma república quando diz respeito à 

liberdade concedida a eles em eleger o seu próprio governante e, ainda, caso seja 

necessário, no estado de guerra, como uma república, podem fazer alianças com os 

povos amigos para combater o inimigo e, assim, não padecer a derrota. Assim, 

Vitoria constrói o seu oitavo título legítimo: 

Esos bárbaros, aunque, como queda dicho, no sean del todo amentes, 
distan, sin embargo, muy poco de los amentes, y, por tanto, parece que no 
son aptos para formar o administrar una república legítima, aun dentro de 
los términos humanos y civiles. Por lo cual, ni tienen una legislación 
conveniente, ni magistrados, y ni siquiera son lo suficientemente capaces 
para gobernar la casa. Por donde también carecen de ciencias y artes, no 
sólo liberales, sino también mecánicas y de afanosa agricultura, y de 
trabajadores y de otras muchas cosas provechosas y hasta necesarias para 
los usos de la vida humana (VITORIA, 1946, p. 207-208).   

Esse quadro demonstra que Vitoria trata os indígenas, a rigor, como carentes de 

razão ou infantis, isto é, sem noção dos fatos reais que envolvem os aspectos 

básicos necessários à vida política de uma república. Além de serem considerados 

mentalmente como crianças, Vitoria os compara, ainda, aos animais: “y ni aun más 

que las mismas fieras y bestias, pues ni usan alimentos más tiernos ni casi mejores 

que las fieras” (VITORIA, 1946, p. 208). Por esses fatores, é que o salmantino não 

descarta a possibilidade de os “bárbaros” se sujeitarem ao governo dos príncipes 

espanhóis. Ele diz que “luego de la misma manera puede entregarse al gobierno de 

más inteligentes personas” (VITORIA, 1946, p. 208). O governo dos príncipes 

espanhóis proposto por Vitoria pode ser efetuado como um ato de caridade, 

considerando que os “bárbaros” são próximos cristãmente dos conquistadores e 

colonos e que, por isso, estes lhes devem, obrigatoriamente, fazer o bem. Mas não é 

só isto. Vitoria diz ainda que a postura política dos espanhóis existe para o bem e 

utilidade dos “bárbaros” e não somente para proveito de seus compatriotas 

(VITORIA, 1946, p. 208). Pari passu nessa dança, Vitoria utiliza a filosofia de 

Aristóteles sobre a escravidão natural, a qual reproduz dizendo “que algunos son 

siervos por naturaleza, y tales parecen ser estos bárbaros y, por tanto, pueden ser 

gobernados como siervos” (VITORIA, 1946, p. 208). Para Gutiérrez, Aristóteles não 

falava de  

servidão civil e legítima que não torna ninguém servo por natureza, 
suscetível de ser reduzido à escravidão e ser levado ao mercado. O Filósofo 
deseja afirmar que naqueles “por natureza são curtos e sem razão”, existe 
“uma necessidade natural de ser dirigidos e governados por outros” que 
“por natureza são senhores, ou seja, os que possuem capacidade 
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intelectual de obra” e que receberam “da natureza faculdades para mandar 
e governar” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 414). 

As informações que chegavam à Espanha, oriundas da América, que norteiam o 

pensamento de Vitoria parecem deixá-lo em contradição, pois, segundo alguns 

contemporâneos seus que atuavam nesse orbe, como os cronistas, administradores, 

vice-reis, soldados e pessoas comuns, podiam relatar o mesmo fato com contornos 

diferentes. Um desses fatos versava que os “bárbaros” eram inferiores em alta 

escala, e a superioridade dos espanhóis, imensurável. Daí, Vitoria achar-se no dever 

de elaborar as suas doutrinas. Não se sabe ao certo como as informações e através 

de quem chegavam ao seu conhecimento, contudo, é importante ater-se ao fato de 

que a inconsistência de certas informações sobre as Índias àqueles que nunca 

conheceram as províncias dos “bárbaros”, certamente, poderão levá-los a cometer 

equívocos irreparáveis em suas teorias e doutrinas causando guerras, escravidão e 

mortes nessas terras. Vitoria é um desses pensadores que sequer conheceu a 

América Latina. Os seus títulos foram elucidados e propalados a partir do exercício 

de sua cátedra na Universidade de Salamanca e no palácio real. Teoricamente, isto 

quer dizer que Vitoria se encontrava muito distante da realidade latino-americana no 

decorrer da conquista colonial.  

Neste título, Vitoria apresenta certa perplexidade ante as notícias tão contrárias 

sobre os habitantes do Novo Mundo, por isso, o título vigente se configura num caso 

hipotético, mas, segundo Gutiérrez, parece que “a conclusão é clara: o domínio 

espanhol é legítimo e as guerras contra os índios podem ser justificadas [...] a 

ocupação das Índias pode ser defendida pelo direito de guerra” (GUTIÉRREZ, 1995, 

p. 416).  

Para concluir este título, Vitoria propõe que os espanhóis jamais abandonem as 

províncias dos “bárbaros”, pois o rei fez grande investimento em expedições e 

mercadores, e não seria lícito deixar a administração das terras e dos povos 

“bárbaros”, sabendo que os portugueses poderiam assumi-las. 

Após apresentar os títulos legítimos que, segundo Vitoria, proporcionam aos 

espanhóis o direito de dominação sobre os “bárbaros”, suas províncias e riquezas 

através da evangelização e da “Guerra Justa”, o item seguinte tratará do direito de 

defesa concedido aos “bárbaros” diante das ações armadas dos espanhóis.  
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3.6 O DIREITO DOS INDÍGENAS 

 

A formalização deste item será sistematizada por meio de algumas questões sobre 

as leis e o direito de “Guerra Justa” supostamente atribuídos aos “bárbaros”, 

conforme as doutrinas e teorias de frei Francisco de Vitoria. “Trata-se de pôr fim à 

dominação violenta. Se as nações índias tomarem a consciência de sua situação e 

analisarem suas razões, estarão em melhores condições para procurar sua própria 

libertação” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 439). 

Após tratar nas relectiones a respeito dos títulos que estabelecem os direitos de 

dominação pelos espanhóis, não se sabe o porquê, mas, a Vitoria, pareceu, 

segundo as suas próprias palavras, “conveniente adicionar uma breve discussão 

acerca do direito de guerra atribuído aos bárbaros” (VITORIA, 1946, p. 214).  

 

3.6.1 É Lícito aos Cristãos fazerem a Guerra aos Pagãos? 

 

Nesta primeira questão, Vitoria se propõe a apontar a verdadeira realidade da guerra 

para os cristãos e, ao mesmo tempo, destaca uma dúvida: “Porque parece que les 

está prohibido defenderse” (VITORIA, 1946, p. 215). O ponto de partida para 

fundamentar as suas reflexões sobre o referido tema são as Escrituras Sagradas59 

onde o apóstolo São Paulo orienta aos cristãos de seu tempo a não se defender 

diante das ofensas, mas permitir o estado de ira. Em seguida, evoca as palavras 

registradas pelo evangelista Mateus, em que Jesus ensina que o cristão, ao ser 

agredido na face direita, não deve revidar a agressão e oferecer a outra face. O 

complemento deste ensino reza que todos aqueles que utilizarem a espada pela 

espada morrerão. Vitoria utiliza esse recurso, pois, como já foi dito, os textos 

sagrados demonstram total autoridade na legitimação de teorias e doutrinas 

construídas pelos religiosos do período medieval. Mas, aqui, Vitoria já deixa 

registrado que as palavras do apóstolo São Paulo e as de Jesus não se 

caracterizam como preceitos a serem seguidos obrigatoriamente, mas, são apenas 
                                                           
59 BÍBLIA, N.T. Romanos e Mateus. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap. 12, vers. 19; cap. 5, vers. 39; cap. 26, vers. 52. 
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conselhos, “porque sería ya un inconveniente bien grande que todas las guerras que 

emprenden los cristianos fuesen contra el consejo del Señor” (VITORIA, 1946, p. 

215). 

Vitoria esclarece que esse assunto enfrenta oposições por parte dos doutores e da 

Igreja. Nesta direção é ventilado o nome de Lutero como aquele que rejeita a 

possibilidade dos cristãos manejarem as armas contra os turcos e que se os turcos 

invadem a cristandade é porque se constitui a vontade de Deus, a qual não é lícito 

resistir (VITORIA, 1946, p. 215). Vitoria realça a sua crítica ao reformador, dizendo 

que Lutero, “en lo cual, sin embargo, no logró imponer su autoridad a las gentes 

alemanas, nascidas para la guerra, como lo había conseguido con otras enseñanzas 

suyas” (VITORIA, 1946, p. 215). 

Com o objetivo de determinar o que realmente pensa sobre a primeira questão, 

Vitoria recorre ao que elabora Santo Agostinho. Nisso transparece certa falta de 

originalidade. Então, para dar consistência à referida questão, Vitoria reproduz 

algumas conclusões extraídas dos escritos do Bispo de Hipona e as apresenta na 

seguinte disposição: 

Esta primeira conclusão está fundamentada nas Escrituras Sagradas60, nas palavras 

de João Batista, discursadas aos soldados: “No maltratéis a nadie ni le hagáis 

injuria”. Segundo Vitoria, a assertiva de Agostinho expressa que “se deduce que si la 

religión cristiana proscribiera totalmente las guerras, se les hubiera aconsejado que 

abandonasen y se abstuviesen por completo de ellas. Sin embargo, no se les dice 

esto, sino”: “No maltratéis a nadie; contentaos vuestras pagas” (VITORIA, 1946, p. 

216). 

A segunda conclusão é de cunho teológico e está sobreposta no pensamento de 

Santo Tomás de Aquino. “Es lícito tomar la espada y usar las armas contra los 

malhechores interiores y contra los ciudadanos”, conforme registrado no Novo 

Testamento61: “Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, 

se fizeres o mal, teme; porque não é sem motivo que ela traz a espada; pois é 

ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal”. Por conseguinte,  

                                                           
60 BÍBLIA, N.T. Lucas. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 
cap. 3, vers. 14. 
61 BÍBLIA, N.T. Romanos. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 13, vers. 4. 
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“también es licito usar de la espada y de las armas contra los enemigos exteriores” 

(VITORIA, 1946, p. 216). 

A terceira conclusão percorre um caminho jurídico. Para Vitoria, “a guerra foi lícita na 

lei natural. Por outro lado, a lei evangélica não proíbe nada que seja lícito por lei 

natural” (VITORIA, 1946, p. 216). 

A quarta conclusão implica em dois aspectos: a guerra defensiva e a guerra 

ofensiva. Para Vitoria, não se pode colocar em dúvida a licitude da guerra defensiva. 

Mas Mires informa que 

Hubo lugares en donde los indios no estaban dispuestos, bajo ninguna 
condición, a declararse vencidos. Allí los conquistadores consideraron que 
las actividades evangélicas debían subordinarse en términos absolutos a las 
militares, hasta el punto que los sacerdotes debían conformarse con el 
exclusivo título de capellanes de batalla. Sin embargo, aún en esas 
condiciones, hubieron quienes se opusieron a combatir a los indígenas. Por 
cierto, no podían negar el derecho de los españoles a vivir en los territorios 
de Indias pues eso habría significado oponerse a los designios del Monarca. 
De allí, aceptaban la guerra bajo una sóla condición: que ésta tuviese un 
neto carácter defensivo y ello implicaba reconocer el derecho de los indios a 
vivir en absoluta libertad; o, en otros términos: si se quería aceptar la 
libertad de los españoles para vivir en tierras extrañas, debía comenzar 
aceptándose la libertad de los indios para vivir como ellos quisieran en su 
propia tierral. Esta fue la premisa de la teoría de la guerra defensiva 
(MIRES, 1987, p.67-68). 

No cenário da conquista colonial, a teoria da guerra defensiva bem como a sua 

prática serão motivos de exaustivos debates e divergências por autoridades 

representantes da Igreja e do Estado como os teólogos e juristas. 

Quanto à guerra ofensiva, Vitoria compreende que é um evento necessário “esto es, 

de aquella en la cual, no sólo se defienden o se reclaman las cosas, sino que 

además se pide satisfacción por una injuria recibida” (VITORIA, 1946, p. 216). Como 

complemento desta conclusão, extrai-se do próprio Vitoria um exemplo de injúria 

para melhor compreensão sobre o tema. Assim, ele formula o exemplo: “Luego si 

por blasfemar de Cristo pude los cristianos hacer la guerra a los infieles, también 

podrán por la misma infidelidad; porque las leyes civiles decretan pena capital para 

el cristiano por el pecado de infidelidad y no por el de blasfemia” (VITORIA, 1946, p. 

178). 

A quinta conclusão é elaborada como a sequência do item anterior que trata da 

guerra defensiva. “Porque aun la misma guerra defensiva no puede hacerse 
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convenientemente si no se hace un escarmiento en los enemigos que hicieron la 

injuria, o intentaron hacerla; pues, de otro modo, se harían cada vez más atrevidos 

para repetirla, si no se les contuviese con el miedo del castigo” (VITORIA, 1946, p. 

217). 

A sexta conclusão referenda a paz e a segurança da república como o objetivo 

principal da guerra.  Nenhuma república poderia viver em paz e em segurança se os 

tiranos, ladrões e raptores vivessem impunemente cometendo crimes, injúrias e 

opressões aos cidadãos inocentes e bons. Se não houvesse represália a essa 

classe, nenhuma república sobreviveria feliz, em paz e em segurança. É de 

Agostinho que Vitoria retira a justificativa da guerra para a promoção da paz e da 

segurança.  

Y no podría haber esta seguridad si, con el temor de la guerra, no se tuviese 
a raya al enemigo. Porque sería completamente inicua la condición de la 
guerra si, invadiéndolos enemigos injustamente la república, solamente 
fuese lícito rechazarlos para que no pasasen adelante (VITORIA, 1946, p. 
217). 

A sétima conclusão está vinculada à guerra defensiva em acordo com a vingança. 

Vitoria exemplifica esta conclusão mencionando os santos e os homens justos que, 

com autoridade se empenharam, por meio da guerra, para defender o lugar onde 

moravam. Mas não é só isto, existe ainda o fator “vingança” dirigida aos inimigos. 

“No sólo defendieron su patria y sus haciendas con guerra defensiva, sino que 

también vengaron con la ofensiva las injurias que los enemigos les habían hecho o 

intentado hacer” (VITORIA, 1946, p. 217).  

Vitoria finaliza a primeira questão admitindo que, na Igreja, os imperadores cristãos 

Constantino e Teodósio realizaram muitas guerras seguindo os conselhos dos 

santíssimos bispos (VITORIA, 1946, p. 217-218). 

A guerra promovida pelos indígenas contra os cristãos é justa, pois têm razão em 

seguir a seus governantes à guerra contra a cristandade, “e não seria lícito matá-los, 

porque eles creem ter causa justa para fazê-la” (VITORIA, 1946, p. 229).  

Segundo Accioly, “como a finalidade da guerra é vencer a resistência do adversário, 

os beligerantes empregam os métodos e instrumentos de ação que mais 

diretamente lhes permitam alcançar este objetivo, com o dever de evitar a crueldade 

desnecessária” (ACCIOLY; NASCIMENTO E SILVA; CASELLA, 2012, p. 886). Pelo 
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que parece, esses mecanismos de ação são utilizados tanto por aqueles que se 

defendem como por aqueles que atacam. 

 

3.6.2 A Quem Pertence o Direito de Declarar a Guerra? 

 

Nesta questão intrigante, referindo-se aos indígenas especialmente, Vitoria trata dos 

critérios que podem estabelecer os meandros legais que fundamentam uma guerra 

de caráter defensivo.  

A avaliação de Vitória aponta que uma guerra pode ser justa em todas as 

dimensões, mas, para isto, é necessário que quem a declare obedeça a todos os 

itens contidos nas convenções. Se a república percebe que a guerra terá efeitos 

desastrosos maiores que os benefícios, então, a guerra será injusta, e quem a 

declarar deve recuar de seu intento. Entretanto, a guerra defensiva ou a guerra que 

propõe resguardar os interesses de uma nação, entenda-se por interesses as 

questões políticas, territoriais, econômicas e sociais em primeira instância, pode ser 

classificada justa. Caso essa defesa não ofereça vantagens para a tal nação e os 

resultados forem contrários, a causa justa deixará de existir. A causa única de 

contradição se tornará sem efeito e a guerra será evitada e, se já tiver sido iniciada, 

a parte que a declarou deverá se retirar do combate. Com esta atitude, os 

agressores devem optar pela aliança de paz e harmonia.  

Uma guerra que é justa por todos os costados, nos moldes pensados por 
Vitoria, e proveitosa para a república, mas que terá efeitos irreparáveis para 
a humanidade, se converte imediatamente em injusta deve ser evitada a 
todo custo [...] Quando tantas possibilidades são impedidas pela guerra, é 
dificil considerá-la como justa, ainda que existam outros motivos sérios que 
a justifiquem   (HERNÁNDEZ, 1977, p. 149).  

Vitoria, em sua formulação sobre a guerra defensiva, diz que  

Cualquiera, aunque sea un simple particular, puede a su cargo y hacer la 
guerra defensiva. Esto es manifiesto, porque es licito repeler la fuerza con la 
fuerza, y, por consiguiente, cualquiera pude hacer una guerra de este 
género, sin necesidad de recurrir a la autoridad de otro, no sólo para la 
defensa de su persona, sino también para la de sus cosas y bienes 
(VITORIA, 1946, p. 218). 

Parece que Vitoria está destacando, aqui, um tipo de lei que garanta ao agredido o 

direito de legítima defesa conforme instituem as leis civis, em particular. E quando se 
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utiliza as armas para defender os bens materiais, o agredido pode muito mais usá-

las para repelir as agressões corporais. Isto se faz somente pautado pela lei.  

Con la autorización de la ley ninguno, pues las leyes dan derecho en el 
fuero de la conciencia. De donde se sigue que, aun cuando por derecho 
natural no fuera lícito matar para defender sus cosas, parece que lo sería 
por derecho civil. Y esto, con tal de el escándalo, parece ser lícito, no sólo a 
los seglares, sino también a clérigos y religiosos (VITORIA, 1946, p. 219).  

Certamente é necessário, aqui, distinguir os direitos de guerra concedidos à pessoa 

privada e à república.  Uma pessoa privada tem o direito de defender a si e a seus 

bens, mas a defesa deve ocorrer mediante o perigo, que é o que os juristas 

denominam incontinenti. Desfeito o perigo e necessidade de defesa, a permissão 

para a realização da guerra torna-se nula (VITORIA, 1946, p. 219). A república, por 

sua vez, está autorizada não só em se defender, mas também em vingar a si e aos 

cidadãos sempre no sentido de reparação pelas injúrias sofridas. Para fundamentar 

essa tese, Vitoria recorre ao livro III de A Política, escrito por Aristóteles onde o 

filósofo diz que  

a república deve bastar-se a si mesma e não poderia conservar 
suficientemente o bem público e o seu próprio estado se não pudesse 
vingar as injúrias e infundir respeito a seus inimigos; já que, sem isto, se 
fariam os piores males para inferir injúria se percebesse que podia fazê-lo 
impunemente. Por esta razão, é necessário para a conveniente 
administração dos negócios humanos, que se conceda esta autoridade à 
república (VITORIA, 1946, p. 219-220). 

Vitoria concorda com as palavras do filósofo otimizando-as como verdade e reafirma 

que, a toda república, é resguardado o direito de declarar e fazer a guerra. No 

entanto, somente o governo da república pode formalmente declarar e empreender a 

guerra, isto é, esse direito cabe exclusivamente ao príncipe. Isto é possível porque 

ele recebe os poderes legais reconhecidos pelos cidadãos que o elegeram ao cargo. 

Assim, para dar mais consistência a essa verdade, Vitoria reproduz o pensamento 

de Agostinho proferido em seu livro Contra Fausto que versa o seguinte: “cuando en 

una república hay un príncipe legítimo, toda la autoridad reside en él, de tal modo 

que nada pueda hacerse en paz o en guerra, tocante al interés público, sin contar 

con él” (VITORIA, 1946, p. 220). 

Vitoria utiliza o termo “república” para designar um povo que está sob a autoridade 

de um governante. Para compreender melhor esta realidade, deve-se, então, 

levantar as seguintes questões, considerando que, para Vitoria, os espanhóis são 

uma república e, às vezes, na mesma proporção, os “bárbaros” também são 
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reconhecidos por ele como uma república: como se pode conceituar uma república? 

Como a república pode ser identificada? Quem está apto a assumir o governo de 

uma república? O próprio Vitoria procura responder essas questões nos seguintes 

termos:  

República se llama una comunidad perfecta. Perfecto a lo que nada le falta. 
Es, por consiguiente, república o comunidad perfecta aquella que es por sí 
misma todo, o sea, que no es parte de otra república, sino que tiene leyes 
propias, consejo propio, magistrados propios, como son los reinos de 
Castilla y el de Aragón  (VITORIA, 1946, p. 220). 

Em sua obra De Civitate Dei, Agostinho registra, como definição prática do termo 

república, que ela “[...] é coisa do povo. [...] Existir república, quer dizer, coisa do 

povo, quando bem e justamente administrada, por um rei, alguns magnatas ou pela 

totalidade do povo” (A Cidade de Deus, II, 21). Neste molde, a república poderá 

assumir o caráter de perfeição. Visto que a república perfeita é aquela que basta a si 

mesma e que não é fragmentada, então, conjetura-se que o seu governo também 

seja perfeito e, portanto, um príncipe reconhecido pelo povo como uma autoridade 

perfeita.  

Lo cual se prueba, porque el príncipe recibe sus poderes por elección de la 
república; luego hace sus veces y posee su autoridad; y así, cuando en una 
república hay un príncipe legítimo, toda la autoridad reside en él, de tal 
modo que nada pueda hacerse en paz o en guerra, tocante al interés 
público, sin contar con él (VITORIA, 1946, p. 220). 

Daí, subentende-se que somente uma república com esse perfil detém o poder e o 

direito exclusivo de declarar guerra a outros povos. “Y no es ningún inconveniente 

que haya muchos principados y repúblicas perfectos bajo un mismo príncipe. Una 

república semejante o su príncipe tiene autoridad para declarar la guerra y sólo ella” 

(VITORIA, 1946, p. 220). 

 

3.6.3 A Principal Causa para a Declaração de uma “Guerra Justa” 

 

Neste item, Vitoria procura apresentar algumas justificativas utilizadas em diversos 

momentos da conquista colonial, como argumentos favoráveis à consolidação da 

guerra. 
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Vitoria prenuncia que a diferença no aspecto religioso identificado entre os 

“bárbaros” e os espanhóis, como os ritos, os cultos, os sacrifícios, enfim, a confissão 

religiosa de ambos os povos não pode ser requisito justificável para a declaração de 

guerra (VITORIA, 1946, p. 221). Nesta mesma linha de afirmações, acrescenta pelo 

menos dois outros fatores que anulam a pretensão da guerra, o alargamento do 

próprio território e as vantagens particulares do príncipe decorrentes de sua glória. 

Dentro deste conteúdo, Vitoria proporciona uma distinção entre o rei legítimo e o 

tirano. Como ele explica isto? Baseando-se no pensamento aristotélico, Vitoria 

responde que o rei legítimo empreende as suas conquistas em favor do povo, 

inclusive as leis de guerra são utilizadas para o bem comum da república. Por sua 

vez, o governo tirano procura fazer os seus empreendimentos em favor de si mesmo 

(VITORIA, 1946, p. 222). Vitoria diz que alguns príncipes abusam de seus cidadãos 

obrigando-os a ir à guerra e ainda a financiá-la com os seus bens e riquezas, mas 

isto ocorre não para o bem da república e sim para utilidade particular. Por este 

motivo, os cidadãos são transformados em escravos (VITORIA, 1946, p. 223).   

As questões apresentadas por Vitoria desvelam ilegitimidade para fundamentar uma 

“Guerra Justa”, contudo, por outro lado, existem as questões legítimas que são 

utilizadas pelas nações para justificar os seus eventos bélicos contra outros povos. 

Na verdade, Vitoria sugere apenas uma causa justa capaz de deflagrar uma guerra, 

a injúria recebida.  

Para traçar uma explicação convincente sobre essa causa legítima de guerra, Vitoria 

consulta os escritos de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Vitoria procura fundir 

as doutrinas de ambos os doutores para dizer que  

la guerra ofensiva se hace para tomar venganza de los enemigos y para 
escarmentarlos. Pero no puede haber venganza donde no han precedido 
culpa e injuria. Luego, no tiene el príncipe mayor autoridad sobre los 
extraños que sobre los propios súbditos. Pero contra los suyos no puede 
recurrir a la violencia, a no ser que hayan cometido algún delito; luego 
tampoco contra los extraños (VITORIA, 1946, p. 223). 

A palavra correspondente a essa elucidação evidencia “que no se puede usar de las 

armas contra quienes no nos hacen mal, porque, por derecho natural, está prohibido 

matar inocentes” (VITORIA, 1946, p. 223). Contudo, nenhuma guerra constituída por 

motivo de injúria está isenta de resultados graves e atrozes como os assassinatos, 



186 
 

as destruições através de incêndios, escravidão e as consequentes devastações da 

natureza.  

 

3.6.4 Os Direitos Constituídos e sua prática na Guerra: o que é Permitido 

 

Vitoria elabora e sistematiza os direitos a serem observados pelas nações durante 

uma operação de guerra destinada a conter a injustiça e os seus crimes.  

Para ele, os direitos concedidos a uma das partes que combatem numa guerra são 

três: i) “es lícito hacer todo lo que sea necesario para defensa del bien público”; ii) 

“es lícito recobrar todas las cosas perdidas y sus interés”; e, iii) “es lícito resarcirse 

con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra y de todos los daños 

causados por él injustamente” (VITORIA, 1946, p. 224). Como Vitoria explica esses 

direitos? Quem tem poder para fazer uso deles? O objetivo maior da guerra nesses 

termos é somente para defender a república; no entanto, os cidadãos também são 

contemplados por tais direitos para defesa própria e de seus bens.  

A licitude da guerra defensiva é garantida à república e ao príncipe, considerando 

que a república é constituída pelo povo em companhia de seus bens. Sendo assim, 

é dever do seu governante se empenhar para promover a segurança, a paz e a 

proteção interna e externa da república e de seus cidadãos.  

A reconquista dos bens e dos interesses da república para os seus inimigos tem 

aparato legal. O que significa isto? Os bens que foram usurpados pelo inimigo 

devem voltar às mãos de seus donos, porém, só a partir de evidências 

comprobatórias do roubo daquilo que a república está reclamando caso tenha 

ocorrido concretamente.  

Se houve injustiça cometida pelos adversários contra a república a ponto de deixá-la 

em prejuízo, o inimigo se vê obrigado a ressarcir à república. Para sustentar essa 

doutrina, Vitoria formula a seguinte conclusão: 

Si hubiese un juez legítimo entre ambas partes en guerra, debería condenar 
a los injustos agresores y a los autores de la injuria, no sólo a restituir lo 
robado, sino también a resarcir los gastos de la guerra y todos los demás 
daños y perjuicios. Y siendo así que el príncipe que sostiene una guerra 
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justa, está en el caso de un juez, también él, por sí mismo, puede exigir todo 
aquello de sus enemigos (VITORIA, 1946, p. 224). 

Como no estado de guerra não há possibilidade da presença de um juiz designado 

para julgar o grau de justiça ou injustiça que as nações em guerra estiverem 

praticando, Vitoria propõe que o príncipe se ocupe também dessa função (VITORIA, 

1946, p. 224). 

Para conter o avanço dos inimigos da república, o príncipe deve invadir o território 

de seus contraventores e destruir as suas fortalezas com intuito de enfraquecê-los e, 

definitivamente, estabelecer a paz e a tranquilidade na república, sabendo que,  

el fin de la guerra es la paz y la seguridad […] La tranquilidad y la paz se 
cuentan entre los bienes humanos, de tal modo, que sin ellas ni aun los más 
grandes bienes pueden proporcionar felicidad. De donde se sigue que si los 
enemigos turban la tranquilidad de la república, es lícito tomar venganza de 
ellos por los medios convenientes (VITORIA, 1946, p. 225). 

Ao encerrar a guerra, os vencedores, obrigatoriamente, ocupam-se em recolher o 

armamento do inimigo, libertar os reféns e apossarem-se de outras coisas, sem 

fraude nem dolo e ajudar aos vencidos no cumprimento de seu dever e, assim, 

aplacar o perigo promovido por eles (VITORIA, 1946, p. 225). Essa apropriação dos 

inimigos e de seus bens implica em resgatar a honra e a autoridade da república 

perdidas temporariamente e impede os seus opositores de qualquer possibilidade de 

reação. Isto pode ser compreendido como um castigo para os inimigos da república?  

Ciertamente pueden los príncipes castigar a los enemigos que hicieron 
alguna injuria a la república, sobre todo después que la guerra ha sido 
declarada justamente y con arreglo a todas las formalidades, pues entonces 
los enemigos quedan sujetos al príncipe como a su propio juez (VITORIA, 
1946, p. 226). 

Vitoria digna-se em advertir que é imprescindível analisar as causas de guerra antes 

de declará-la oficialmente. Por qual motivo ele faz isto?  

Porque comúnmente ocurre que los príncipes no hacen la guerra de mala 
fe, sino creyendo defender una causa justa, y de esta suerte serían 
inocentes todos los soldados y, por consiguiente, no se les podría matar. 
Además, en este caso, hasta los turcos y los sarracenos harían guerra justa 
a los cristianos, pues piensan que con ella prestan un servicio a Dios 
(VITORIA, 1946, p. 227).    

Procurando evitar as matanças de inocentes que, obrigatoriamente, a guerra 

proporciona por meio de suas batalhas é que Vitoria insiste na possibilidade de 

haver justiça até mesmo no conflito armado. “Para que una guerra sea justa 

conviene examinar con grande diligencia la justicia y las causas de ella, y escuchar 
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asimismo las razones de los adversarios, si acaso quisieren discutir según razón y 

justicia” (VITORIA, 1946, p. 227).  

O passo seguinte de Vitoria é destacar como isso se articula no alto governo. “Los 

senadores, gobernadores y en general todos los que, llamados o libremente, son 

admitidos al consejo público, o al del príncipe, deben y están obligados a examinar 

las causas de una guerra justa” (VITORIA, 1946, p. 228). Isto quer dizer que nenhum 

príncipe ou rei tem autonomia em declarar a guerra aos adversários sem antes obter 

um parecer favorável de um conselho de guerra formado pelo alto escalão, políticos 

e pelo povo. Pelo que é demonstrado aqui, os cidadãos são convocados para uma 

audiência pública para que, democraticamente, também tenham o direito de 

referendar sobre a pertinência de tal evento armado. “Luego la guerra debe hacerse, 

no solo por el parecer del rey, ni por el de unos pocos, sino por el de muchos que 

sean sabios e probos” (VITORIA, 1946, p. 229). O resultado será, na visão de 

Vitoria, uma “Guerra Justa”, e, calcada pela lei, evitará a morte de pessoas 

inocentes e estranhas. 

Cabe aqui, para encerrar este item, registrar que Vitoria utiliza o preceito da 

caridade, o qual obriga aos cristãos a procurar o seu próximo, pois isto, para ele, é 

um bem. Esta imposição transita somente na esfera temporal e para o bem desses 

povos “bárbaros”, incapazes de governarem a si mesmos nesse momento 

(HENÁNDEZ, 1977, p. 229). 

 

3.6.5 A Principal Causa Provável de Guerra na Concepção dos “Bárbaros” 

  

Até aqui Vitoria discursou com neutralidade sobre a quem, de fato, pertence o direito 

de declarar a guerra. Ele não é imparcial na questão discorrida, e suas conclusões 

sempre pendem para a república. Os “bárbaros” podem ser classificados como uma 

república, considerando o modelo conhecido e divulgado por Vitoria? Uma república 

tem leis e direitos a seu favor que podem resguardá-la no processo, tanto de guerra 

defensiva como ofensiva. Mas, e quanto aos “bárbaros”? Podem ser contemplados 

por essas mesmas leis e direitos?  
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Para tentar responder essas questões, é preciso, primeiro, apontar a incerteza sobre 

quem ou qual nação possui o direito de declarar a guerra, sabendo que a justiça da 

guerra pode ser duvidosa quando as partes envolvidas, em sua particularidade, 

advogam a sua causa como sendo justa. Essa realidade agora permeia o cenário 

onde se efetivou a conquista colonial, isto é, refere-se à ocupação das terras 

indígenas. Então, a quem pertence o direito de posse na América Latina, dos 

“bárbaros” que já a ocupavam há milhares de anos ou dos espanhóis que a 

acessaram sem prévio comunicado, empunhando a cruz numa mão e a espada na 

outra? Vitoria diz que  

parece que si uno está en legítima posesión, mientras dure la duda, no 
puede otro disputársela con las armas [...] porque en los casos dudosos 
prevalece el derecho del poseedor. Luego, no es lícito despojarle de su 
posesión por un motivo dudoso [...] según las leyes humanas, no se puede 
en un caso dudoso despojar al legítimo poseedor (VITORIA, 1946, p. 230).  

Pelo visto, esta é uma chave de leitura apropriada para a compreensão relativa ao 

direito de guerra defensiva por parte dos “bárbaros”. No entanto, junto a isso, 

encontra-se outra inquietação de Vitoria que diz respeito à vacância da terra pela 

morte de seu legítimo dono. Aqui, encontra-se uma possível conjectura que pode 

indicar caminhos para melhor compreender a ocupação das terras indígenas pelos 

espanhóis por meio da conquista. Ora, se o verdadeiro dono das terras se torna 

ausente por decorrência da morte, por direito, os seus herdeiros assumem a posse. 

Este princípio, por lei, é elementar. Mas, neste caso, Vitoria formula uma questão 

reflexiva mencionando a disputa de terras entre espanhóis e franceses por territórios 

que não pertenciam a nenhum deles. 

Si la ciudad o provincia sobre que recae la duda no tiene legítimo poseedor, 
o si ha quedado vacante por muerte del señor legítimo, y se duda si su 
heredero es el rey de España o el de los franceses, y no se puede averiguar 
de cierto, parece que, por derecho, si uno quiere proponer un arreglo o 
hacer una repartición equitativa, que el otro está obligado a aceptar la 
condición, aunque sea más poderoso y pudiera apoderarse de todo por las 
armas, y, en este caso, no tendría causa justa para la guerra (VITORIA, 
1946, p. 230-231). 

Assim, as terras indígenas passam a ser, no sistema colonial, possivelmente, a 

grande ambição dos espanhóis. Diante disso, dois aspectos são relevantes: i) os 

“bárbaros” são mais próximos dos animais, portanto, irracionais; e, ii) sendo 

irracionais, são passíveis de captura e ocupam uma terra que não lhes pertence. 

Nesses termos, o território, então, não dispõe de nenhum dono tampouco os seus 
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habitantes. Nesse aspecto está definido que, “los príncipes son jueces de sus 

propias causas, porque no tienen superiores” (VITORIA, 1946, p. 231). 

Após tantas discussões sobre a “Guerra Justa”  na América Latina, o tema revela um 

fator importante para ser pensado com maior atenção. A incerteza detectada nos 

opúsculos desses debatedores é uma realidade incontestável. A expressão 

registrada por Vitoria confirma isto: 

es mucho de considerar que puede ser la guerra justa y lícita en si misma y 
no serlo por alguna circunstancia. Pues puede suceder que uno tenga 
derecho para recobrar una ciudad o una provincia, sin embargo, le sea ilícito 
intentarlo por razón del escándalo […] las guerras deben hacerse para el 
bien común, y si para recobrar una ciudad es necesario que se sigan 
mayores males a la república, tales como la devastación de otras muchas, 
grandes matanzas, la irritación de los príncipes, y ocasiones de nuevas 
guerras, con daños para la Iglesia, y además que con ello se diera a los 
paganos oportunidad para invadir y apoderarse de las tierras de los 
cristianos, no cabe duda que en tal caso los príncipes están obligados a 
ceder de su derecho y a abstenerse de hacer la guerra (VITORIA, 1946, p. 
234-235). 

Outro tema destacado por Vitoria que se encontra vinculado à “Guerra Justa”  é a 

licitude da escravidão. Sobre isto, ele lança uma dúvida razoável: 

Del mismo modo que es lícito despojar a los inocentes, así también se 
puede cautivarlos, porque la libertad y la cautividad se señalan entre los 
bienes de fortuna. De donde, cuando la guerra es de tal condición que se 
puede despojar indiferentemente a todos los enemigos y apoderarse de sus 
bienes es lícito también entonces cautivarles a todos, sean inocentes o 
culpables. Y como la guerra contra los paganos es de este género, porque 
es perpetua y nunca podrán satisfacer por las injurias y daños causados, 
por consiguiente, no hay duda que es licito hacer y reducir a servidumbre 
los niños y las mujeres… (VITORIA, 1946, p. 240).  

Entretanto, Vitoria diz que, pelo direito de gentes, não é permitido, entre os cristãos 

que estiverem em guerra, transformar os capturados em escravos.  

Segundo Accioly,  

a guerra visa, evidentemente, a destruir as forças armadas do inimigo. Por 
isso, durante a luta, é lícito matar ou ferir soldados inimigos. Cessado, 
porém, o combate, ou desde que tais soldados se rendam, seria um crime 
maltratá-los [...] Eram cruéis e até desumanas as práticas antigas, no 
tocante aos prisioneiros de guerra [...] Entre os princípios que hoje 
constituem a base da doutrina internacional a tal respeito, figuram os de que 
os prisioneiros devem ser tratados com humanidade e que não é lícito matá-
los (ACCIOLY; NASCIMENTO E SILVA; CASELLA, 2012, p. 889). 

Caso seja necessário, nesse tipo de guerra, constituir prisioneiros, não será para 

escravizá-los, mas para exigir resgate. Eles ficarão reféns dos beligerantes até o 

final da guerra (VITORIA, 1946, p. 240). Para Vitoria, a guerra não existe para matar 
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inocentes ou escravizar as pessoas, mas existe: i) “para defendernos y defender 

nuestras cosas”; ii) “para recobrar lo que se nos ha quitado”; iii) “para vengar la 

injuria recibida”; e, iv) “para procurar la paz y la seguridad” (VITORIA, 1946, p. 241). 

Como se observa, o objetivo direcionado à escravidão dos vencidos não aparece às 

claras, mas não há de se negar que ele se encontra implícito, isto é, velado, sendo 

visualizado apenas ao término da guerra62. 

De tudo o que foi dito, Vitoria encerra o seu pensamento, destacando, pelo menos, 

três regras básicas que julga importantes para se evitar a injustiça da guerra. São 

elas:  

i) el príncipe […] no debe buscar ocasión y pretextos para hacer la guerra; 
sino que, en cuanto pueda, debe guardar paz con todos los hombres; ii) Una 
vez que ha estallado la guerra, por alguna causa justa, se debe de hacer, no 
para ruina y perdición de la nación a quien se hace, sino para la 
consecución de su derecho y para defensa de la patria y de la propia 
república, y para que por esa guerra se llegue, al fin, a conseguir la paz y la 
seguridad; e, iii) obtenida la victoria y terminada la guerra, conviene usar del 
triunfo con moderación y modestia cristianas, y que el vencedor se 
considere como juez entre dos repúblicas, una ofendida y otra que hizo la 
injuria; para que de esta manera profiera su sentencia, no como acusador, 
sino como juez, con la cual pueda satisfacer a la nación ofendida. Pero, en 
cuanto sea posible, con el menor daño y perjuicio de la nación ofensora. 
Bastante es que sean castigados los culpables, en lo que sea debido 
(VITORIA, 1946, p. 249). 

Existe, aqui, suspeita de que, nessas regras propostas por Vitoria, os interesses de 

uma hegemonia política e econômica entrelaçados na pretensão religiosa. Na 

verdade as quatro regras de Vitoria só afirmam a prolixidade jurídica e teológica que 

sustentam o seu pensamento sobre o favoritismo dos espanhóis diante dos 

“bárbaros”  pela guerra. Mas, por outro lado, segundo Gutiérrez, 

                                                           
62 A título de curiosidade e informação relativas às leis que regulamentam o tratamento dispensado 
aos prisioneiros de guerra pelos países beligerantes (regulamentos da Haia de 1889 e 1907): a) os 
prisioneiros de guerra são colocados em poder do governo inimigo, e não no do indivíduo ou das 
forças que o capturaram; b) conservam a propriedade de seus bens pessoais, exceto armas, cavalos 
e papéis militares; c) podem ser internados numa praça ou em qualquer localidade, com a obrigação 
de se conservarem dentro de certos limites; mas não podem ser encarcerados senão excepcional e 
temporariamente, como medida de segurança; d) podem ser empregados como trabalhadores 
segundo suas categorias e aptidões, salvo se forem oficiais; e) seu sustento incumbe ao governo em 
cujo poder se encontram; f) no que concerne à disciplina, estarão sujeitos às leis e regulamentos em 
vigor no exército em poder do qual se achem; g) se tentam fugir, mas não o conseguem, podem 
sofrer penas disciplinares; mas se, depois de evadidos, forem novamente capturados, não serão 
passíveis de pena pela fuga anterior; h) poderão ser postos em liberdade sob palavra, se isto lhes for 
permitido pelas leis do seu país; i) os oficiais prisioneiros receberão o soldo a que têm direito os 
oficiais do mesmo posto no país onde estão retidos, devendo essa despesa ser, depois, satisfeita 
pelo seu governo; j) concluída a paz, os prisioneiros deverão ser repatriados no mais breve prazo 
possível.  ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
Direito Internacional Público. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 889-890. 
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Vitoria se manteve coerente com a tradição escolástica: nela não existia 
precedente que permitisse colocar a superioridade cultural como motivo de 
opressão de um povo sobre outro, nem que a superioridade cultural 
pudesse ser transformada em superioridade política ou de domínio 
(GUTIÉRREZ, 2007, p. 72). 

Quanto às divergências e debates concernentes ao direito dos “bárbaros” em se 

defender das injúrias dos espanhóis, Dussel destaca que Vitoria ora era favorável 

aos indígenas,  ora era favorável aos espanhóis. Ele diz que “esses direitos 

simplesmente universais, muito convenientes e justos, mas dada a situação das 

Índias em 1539 – realizadas a conquista do Caribe, México e Peru (com Pizarro e 

Almagro), tais afirmações são ingênuas ou cínicas” (DUSSEL, 2007, p. 208). Dussel 

lança uma pergunta sobre a posição de Vitoria: “com Vitoria estamos ante o 

descobrimento de “direitos internacionais” no nível “subjetivo privado” ou “público” 

entre os Estados?” (DUSSEL, 2007, p. 209). Ele responde a si mesmo dizendo que 

“pelo contrário, é o desenvolvimento do ius gentium da Cristandade medieval (de 

uma cultura particular, secundária e periférica do mundo muçulmano) como 

fundação do ius gentium europeum” (DUSSEL, 2007, p. 209).  

Para Dussel, o direito internacional proposto por Vitoria nada mais é que 

“estritamente como direito metropolitano, imperial, colonialista, eurocêntrico” 

(SCHMITT, 1979 apud DUSSEL, 2007, p. 209). São direitos destinados  

aos que peregrinam, comercializam e podem transformar-se em cidadãos 

com direitos plenos (segundo o ius solis), são somente os direitos dos 

europeus, metropolitanos. Esses ditos direitos se enunciam em nome do 

“direito de todos os povos”, mas só os europeus podem ser seus sujeitos, 

porque Vitoria não está se referindo ao direito de peregrinar, de 

comercializar ou de adotar os direitos de cidadania dos indígenas na Europa 

(DUSSEL, 2007, p. 209).  

Vitoria desconhece essa possibilidade como “direito” concedido aos povos indígenas 

como faz frei Bartolomé de Las Casas, que lhes outorga a legitimidade em repelir tal 

peregrinação, comércio e pretendidos direitos à cidadania dos europeus em suas 

terras, quando suas ações cruéis e injustas demonstram que benefício algum será 

dispensado pelos invasores senão a morte, injúria, ultrajes, violações, escravidão, 

pilhagem e dominação de todo tipo.  

Segundo Dussel, Vitoria nega aos indígenas o direito de se oporem à presença 

violenta dos espanhóis. Reconhece somente o direito que os espanhóis possuem 

em ressarcirem-se com os despojos dos inimigos. Fazem isto para cobrirem os 
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gastos de guerra e de todos os danos causados por eles injustamente. “Uma vez 

obtida a vitória, recobrada as coisas e assegurada a paz e a tranquilidade (da 

conquista), se pode vingar a injúria recebida (pelos espanhóis) dos inimigos (dos 

indígenas culpados) e castigá-los (DUSSEL, 2007, p. 209).  

Por essa causa, o quarto capítulo seguirá os padrões estabelecidos por frei 

Bartolomé de Las Casas, que procura advogar a causa da guerra, com justiça, em 

favor dos indígenas, pela defesa de suas terras, riquezas, cultura e religião.  
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4 FREI BARTOLOMÉ DE LAS CASAS E A DEFESA DA “GUERRA 

JUSTA” PELOS INDÍGENAS 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo das obras de frei Bartolomé de Las Casas mostra o seu empenho em favor 

dos indígenas com quem conviveu, tornando-se porta-voz e paladino de um povo 

vitimado pelas ações dos colonizadores espanhóis. Las Casas propôs-se a informar 

às autoridades monárquicas o descaso ético e religioso bem como a violação dos 

direitos dos povos, cometidos contra os indígenas, pelos seus enviados à América 

Latina. Segundo Josaphat,  

a questão era ao mesmo tempo ética e jurídica. Pois se concentrava no 
ponto nevrálgico da qualidade do tratamento feito aos índios, tal é o aspecto 
ético [...] e, sob o ângulo jurídico propriamente jurídico, envolvia a garantia 
das liberdades e dos direitos deles, que Las Casas proclama inalienáveis, 
mais ainda, determinantes e prioritários, quando se trata de afirmar e 
especificar os direitos dos espanhóis. Pois estes teriam advindo a um país 
já dotado de cultura, de civilização, de formas de governo e autoridade, de 
uma ordem jurídica e política, de práticas familiares e religiosas a respeitar 
(JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 24). 

A originalidade de Las Casas nessa função de porta-voz é denunciar a injustiça da 

guerra praticada contra os indígenas em suas próprias terras e, o que é pior, sob a 

proteção de leis jurídicas, doutrinas teológicas, filosofias e das Escrituras Sagradas. 

A preocupação de Las Casas não se atém a questionar, contestar ou reprovar o 

sistema colonial, mas se opõe ao modo com que esse sistema procede. Para Las 

Casas, é inconcebível uma ação armada para firmar a hegemonia da Espanha e as 

bases da evangelização católica que convença os indígenas a se tornarem 

seguidores fiéis da “verdadeira religião”. Segundo Josaphat: “Ele não deixa de 

denunciar com o máximo rigor e vigor as violências, os desvios e desmandos dos 

conquistadores” (JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 26), como 

resultados imediatos do uso do conceito de “Guerra Justa”.  
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Las Casas analisa friamente as bordas e o cerne desse mecanismo e coloca-o em 

favor dos indígenas. Por esse motivo, o objetivo deste capítulo é extrair do 

pensamento do dominicano sua compreensão sobre o conceito da “Guerra Justa” e 

como se constitui esse direito em favor dos indígenas. A base bibliográfica para isso 

serão os Oito Tratados publicados em Sevilha em 1552: i) Entre os remédios, o 

oitavo (rejeição das encomiendas, dos feudos e vassalagens dos índios); ii) 

Controvérsia entre Las Casas e Sepúlveda; iii) Sobre os índios escravizados; iv) 

Avisos e regras para os confessores; v) Trinta proposições mui jurídicas; vi) Tratado 

comprobatório; vii) Brevíssima relação; viii) Principia quaedam (alguns princípios); e, 

finalmente um escrito à parte, mas que segue o mesmo eixo, que é ix) Único modo 

de atrair todos os povos à verdadeira religião. 

Os Tratados foram publicados individualmente por Las Casas e, posteriormente, 

agrupados em uma ordem adversa à cronologia da redação de cada um deles 

(JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 15). Josaphat destaca:   

Essa publicação é indício de urgência ditada pela luta e ao mesmo tempo a 
prova da segurança, da audácia de quem está certo de agir com 
consciência e pleno conhecimento do que faz e deve fazer. Declara com 
muita ênfase: há cinquenta anos conhece por dentro os problemas da 
América, tem autoridade para dizer a seu país os desacertos da colonização 
e os novos rumos a seguir (JOSAPHAT, 2000, p. 181). 

Quanto à obra Único modo, o escrito emerge na vida de Las Casas, em 1523, por 

ocasião de seu noviciado. Ele se formula como “a síntese global e antecipada da 

visão e do projeto que animam a existência de Las Casas do começo ao fim” 

(JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2005, p. 33). 

Para configurar este capítulo, o conteúdo consistirá em uma breve apresentação de 

aspectos importantes que inspiraram Las Casas a construir o conceito de “Guerra 

Justa” e estabelecê-lo como mecanismo legal e exclusivo dos indígenas para a 

defesa de suas terras, bens e populações, diante das investidas armadas e 

religiosas de seus algozes. O texto seguirá o seu itinerário traçando linhas 

informativas sobre a vida pessoal, sacerdotal e apologética de Las Casas. Essa vida 

multidisciplinar revela a sua experiência entre os indígenas por cerca de cinquenta 

anos, tempo suficiente para elaborar com sólido conhecimento e distinta convicção a 

sua defesa escrita e verbalizada sobre os indígenas como os verdadeiros detentores 
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das leis e doutrinas que fundamentam o direito de declarar a guerra contra os 

espanhóis.  

Finalmente, Las Casas se aterá a criticar o modelo de cristianização que os 

espanhóis impõem aos indígenas por meio de eventos bélicos, não com a intenção 

de convertê-los conforme propõem os evangelhos, mas em dominá-los total e 

integralmente, fazendo extinguir as suas culturas e religiões. Na mesma cartilha, Las 

Casas sugere um modelo adequado para a evangelização e cristianização dos 

indígenas de maneira branda e mansa. Las Casas atesta que essa forma de 

predicar a fé cristã aos indígenas levará os nativos a tornarem-se fiéis seguidores da 

Igreja e, espontaneamente, súditos do rei.      

 

4.2 ANTECEDENTES 

 

Com a expansão da cristandade, a anexação da América Latina, em 1492, por parte 

da Espanha, consolidou a ideologia expansionista e predadora nos termos do 

mercantilismo europeu. O avanço do cristianismo desde o século XVI teve 

qualidades positivas, mas, ao mesmo tempo, uma limitação fundamental. “Abordou-

se a expansão da Cristandade como totalidade histórica concreta, em cuja estrutura 

se incluía, de forma perfeitamente precisa embora nem sempre claramente 

discernida, a religião cristã” (DUSSEL, 1981, p. 62). Foi dessa forma que a Europa 

expandiu, nas terras ameríndias, uma ideologia criada e alimentada pelos séculos e 

muito praticada no período medieval, tendo as Cruzadas como mecanismo 

propalador e capital. Assim, a teologia da guerra fez-se conhecida pelos adversários 

do cristianismo.  

A América Latina indígena, após a sua “descoberta”, fora vista e interpretada como 

um mundo colonial periférico distante e promissor para a implantação de uma 

pedagogia armada, pois a sua população era formada por pagãos, hereges, infiéis, 

“bárbaros” e idólatras. “A exclusão do não-europeu como critério civilizador deu a 

Europa, que já exercia a dominação militar, econômica e política, uma dominação 

cultural, ‘religiosa’ e ideológica” (DUSSEL, 2007, p. 152-153). Duas instituições 

poderosas são fundamentais no controle do sistema que ora se implanta: o Estado e 
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a Igreja, responsáveis pelo formato da cristandade, mantêm o controle sobre a 

política de dominação nas terras ameríndias e seus habitantes.  

Mas, para chegar a esse ponto, o pontificado católico contribuiu grandemente, 

concedendo aos reis peninsulares o direito de serem donos do mundo. Por meio das 

bulas papais de doações, firmou-se em definitivo a pareceria entre Igreja e Estado.  

Por via das dúvidas, os soberanos espanhóis, os “Reis Católicos”, Fernando 
e Isabel, alcançaram do papa espanhol Alexandre VI as famosas “Bulas 
Alexandrinas”. Nelas se declarava solenemente que o soberano pontífice 
outorgava a suas Majestades todos os direitos de conquistar as novas 
terras e a missão de evangelizar os novos povos “descobertos ou a 
descobrir” (JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 25). 

Assim, ficou conferido à Europa Ibérica apossar-se do mundo colonial e explorá-lo 

conforme seu interesse. “De 1519 a 1550, os impérios azteca, maya e inca são 

conquistados e evangelizados. Os indígenas aceitam o cristianismo sob o domínio 

da Cristandade” (DUSSEL, 1981, p. 64). A busca pela ascensão econômica, 

territorial e religiosa, ambicionada pelos espanhóis, passou a ditar as regras. O 

mundo mercantil do mediterrâneo havia ficado na memória porque entrava em cena 

uma nova rota marítima pela conquista dos metais preciosos, comércio e ocupação 

de grandes feudos. O Oceano Atlântico significava a grande saída de mestre para 

resolver os problemas econômicos, políticos, sociais e religiosos da Espanha, uma 

tarefa que não seria tão fácil assim, pois era necessário estabelecer metas e 

estratégias de avanço e se precaver contra os imprevistos como os possíveis atos 

de resistência. Por isso, as espadas deveriam estar afiadas e preparadas para 

preceder a pregação do Evangelho e a captação do ouro e da prata, atos que 

compreenderiam metas a serem alcançadas e, por eles, os conquistadores não 

deveriam se importar em dar a própria vida para remover os obstáculos, neste caso, 

os indígenas. O uso da espada e de outros aparatos bélicos era essencial na 

instauração do “projeto” em vigor. Assim, “nessa violenta expansão da cristandade 

se confundem os fins do Estado e da Igreja” (DUSSEL, 1981, p. 64).  

Para se extrair as riquezas é necessário que haja espaço físico que ofereça o tão 

ambicionado ouro. Portanto, “o objeto da disputa está na terra, disputa esta 

representada nessa guerra sob a forma da colonização (o Estado) e a catequese (a 

Igreja). O conceito básico para observar isso é a conversão” (ORLANDI, 1990, p. 

125). 
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4.3 VIDA E OBRA 

 

Frei Bartolomé de Las Casas é um homem que está vivenciando os primeiros anos 

de transição dos tempos medievais para as incertezas de uma nova época: a 

Modernidade. Por isso, sua mentalidade ainda se encontra centrada na tradição 

religiosa em que foi formado, pois não abre mão de seus princípios morais, éticos e, 

especialmente, doutrinários.  

Não há dúvidas de que tenha sido um expoente na história da humanidade, em 

especial, do povo latino, por ser um homem atuante e destemido em favor de uma 

causa.  Destacou-se com relevância na teoria, na política e na teologia. Em seu 

curriculum, acumulou os “títulos” de “agitador e pensador; periodista e filósofo; 

polemista e literato; sacerdote e conquistador” (MIRES, 1987, p. 80). Era 

considerado pelos seus contemporâneos um indivíduo difícil de lidar. Foi odiado e, 

ao mesmo tempo, amado por muitos. Alguns o consideravam um demônio, outros 

um messias a ser seguido sem medo. 

Filho de Pedro de Las Casas e de Isabel de Sosa, Las Casas nasceu em Sevilha, no 

ano de 147463.  Seu pai era um comerciante voltado, como os irmãos e parentes, 

para a pesca e para a navegação. Sua mãe morreu bem cedo, sendo criado pelas 

suas quatro irmãs; sobretudo por Isabel, a mais velha. Discute-se a questão de sua 

ascendência. É bem provável que, também do lado paterno como materno, esteja 

ligada a Cristóvão Colombo e à sua família (JOSAPHAT, 2000, p. 42). Os primeiros 

anos de sua formação ocorreram na Escola Catedrática de São Miguel, em Sevilha. 

Depois viria a cursar Humanidades na academia sevilhana, onde adquiriu notável 

aprendizado do latim eclesiástico (GUTIÉRREZ, 2007, p. 97-98). 

O desejo de aventurar-se nas terras recém-descobertas surgiu quando a imaginação 

da juventude espanhola de sua época alçava voo em direção às terras latino-

americanas, contrariando o espírito prosaico que tomara conta da Europa. 

                                                           
63 Quanto à exatidão sobre a data de nascimento de Las Casas, há uma divergência estabelecida. 
Alguns autores concordam que o Frei tenha o seu surgimento em 1484 ou 1485. Outros, por sua vez, 
não abrem mão do ano de 1474. Segundo informação de Gutiérrez, baseada em um depoimento 
judicial de Las Casas datado de 1516, é mais confiável que o seu nascimento ocorreu no dia 11 de 
novembro de 1484.  GUTIÉRREZ, Jorge L. R. Aristóteles em Valladolid. São Paulo: Mackenzie, 
2007, p. 97-98. 
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O primeiro contato de Las Casas com a América Latina se deu através de seu pai, 

que integrou a expedição do Almirante Cristóvão Colombo quando de seu retorno à 

Espanha em 1493, após a descoberta das Índias Ocidentais. foi aos nove anos de 

idade, presenteado por ele com um índio destinado a ser seu escravo64 - mais ou 

menos com sua idade (JOSAPHAT, 2000, p. 43). 

Em 1502 ou 1503, com 18 anos, Las Casas ruma para a América, agregando em si 

as prerrogativas de clérigo e conquistador. Antes de partir, porém, “recebeu em 

Sevilha as ordens menores65, o que não foi difícil de conseguir devido à sua 

formação de Bacharel em Artes. Dessa forma, embarca como doutrinador e 

educador de índios, o que lhe permite pagar sua viagem” (MIRES, 1987, p. 81). Dez 

anos após a descoberta, finalmente, pôde se dirigir à América Latina; junto com ele, 

o seu pai, o novo governador da Ilha Espanhola (Haiti) e cerca de mil e duzentos 

colonos. Nessa expedição havia ainda outros doze frades missionários 

evangelizadores. A nova política da rainha Isabel era reorientar a colonização, dar 

impulso a Colombo na exploração dos indígenas e transformar os nativos em 

“súditos” voluntários da Coroa espanhola (JOSAPHAT, 2000, p. 44). 

Já na América, sua nova casa, inicialmente, Las Casas fixou sua residência em 

Concepción de la Vega, onde exerceu dupla função de encomiendero e clérigo, 

sendo que, em virtude de sua atividade administrativa, não foi possível cumprir sua 

missão de catequizador. Justamente, em 1503, o sistema de encomienda recebeu a 

sua oficialização. A encomienda se traduz em ter a autorização de utilizar os 

indígenas como mão de obra no serviço servil, única então disponível (JOSAPHAT, 

2000, p. 45).  

A instituição estabelecia que os índios fossem confinados, isto é, 
encomendados a um espanhol, a quem deviam pagar tributo sob forma de 
prestação de serviços. Esse sistema era utilizado na terra, nas minas, nas 
areias auríferas dos rios ou nas oficinas de tecelagem, apesar de certas 
variações locais, pelo trabalho forçado (ROMANO, 1973, p. 41).  

                                                           
64 A rainha Isabel, descontente com o Almirante Cristóvão Colombo por ter transportado certo número 
de nativos para a Espanha não transformando-os em seus súditos, em 20 de junho de 1500, ordenou 
que esses indígenas fossem libertados. JOSAPHAT, Carlos. Las Casas: todos os direitos para 
todos. São Paulo: Loyola, 2000, p. 43. 
65 Sobre as ordens menores, Josaphat explica que, meio século antes do Concílio de Trento (1545-
1563), não havia nenhuma exigência preparatória oficial para receber tais ordens. Os seminários 
virão no século seguinte para formar intelectual e espiritualmente o clero católico, distinguindo-o, se 
não o segregando, pelo uso da tonsura, da batina e do latim. Plasmou-se, assim, um modelo religioso 
e sociológico de padre que durou tal qual até o Concílio Vaticano II (1962-1965). JOSAPHAT, Carlos. 
Las Casas: todos os direitos para todos. São Paulo: Loyola, 2000, p. 44. 
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O encomiendero era, em suma, apenas uma espécie de coletor munido de poderes 

importantes, que possuía terras concedidas pelo rei, a título de “merced”, de dom. 

Ainda lhe era outorgado possuir armas e cavalos na eventualidade de guerra 

(ROMANO, 1973, p. 42-43). É esse último que prevalecerá na vida de Bartolomé até 

ouvir o sermão de Antonio de Montesinos. 

Em 30 de novembro de 1511, Las Casas ouviu o sermão que daria novo rumo às 

suas motivações. Predicado pelo frei dominicano Antonio de Montesinos, a prédica 

intitulava-se Sou uma voz que clama no deserto, e referia-se aos maus-tratos 

praticados aos indígenas pelos encomienderos (BRUIT, 1995, p. 59). Montesinos, 

que era representante do pensamento jurídico-teológico dos dominicanos, criticava 

duramente os conquistadores responsáveis por esses maus-tratos, asseverando 

que, quem praticava tais coisas, encontrava-se em pecado mortal “e eram iguais aos 

mouros e os turcos – inimigos tradicionais dos espanhóis – que não têm e não 

querem a fé de Jesus Cristo” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 100). Era uma acusação grave, 

mas fundamentada solidamente. Esse sermão não só sensibilizou, mas abalou a 

consciência de Las Casas e a todos os envolvidos na empresa da conquista que 

estavam presentes. “Era a primeira vez que se questionavam os títulos da Espanha 

na América, e a incipiente sociedade colonial ficou escandalizada” (BRUIT, 1995, p. 

60). O desdobramento imediato do sermão de Montesinos foi o debate e a 

aprovação das Leis de Burgos66 em 1512 (BRUIT, 1995, p. 60). Essas leis, 

juntamente com as encomiendas de 1513, formavam o primeiro código de 

regulamentação das relações entre os encomienderos e os indígenas. 

                                                           
66 As Leis de Burgos proibiam que os índios fossem utilizados como animais de carga; 
regulamentavam o trabalho de crianças; previam um período de descanso de quarenta e cinco dias 
para os índios a cada cinco meses; permitiam que os índios celebrassem suas festas religiosas nas 
horas de descanso; proibiam o trabalho pesado para as mulheres grávidas e estabeleciam uma 
permissão pós-natal de até três anos; proibiam insultos e a violência física contra os índios; fixava o 
número de índios nas encomiendas, isto é, não poderiam ser mais de cem e menos de cinquenta. 
Para a correta observação dessas leis, foram instituídos os “visitadores” que tinham a função de 
levantar o censo demográfico entre os índios. Os “visitadores” eram dois para atender cada 
comunidade e as visitações se fariam duas vezes ao ano, uma para cada visitador. Os “visitadores” 
não podiam ser encomienderos e eram hierarquicamente inferiores aos Almirantes e Juízes do 
Consejo de Indias. Nas encomiendas de 1513 se estabeleciam ademais proibições de realizar 
trabalhos forçados às esposas dos índios e aos menores de quatorze anos. Os índios “civilizados” 
hipoteticamente passariam a ter os mesmos direitos que qualquer vassalo do rei da Espanha. MIRES, 
Fernando. La colonización de las almas: misión y conquista en Hispanoamérica. São José: DEI, 
1987, p. 46. 
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As Leis de Burgos produziram outros efeitos, por exemplo, o Requerimento67.  

O Requerimento propunha que, antes de começar a invasão dos territórios 
indígenas do Novo Mundo, os conquistadores espanhóis deveriam 
proclamar aos índios breves e superficiais noções a respeito da criação do 
mundo, da humanidade e dos direitos concedidos por Deus ao Papa e por 
este aos reis, etc. Em seguida, deveriam exortar os nativos para que se 
convertessem ao cristianismo; no entanto, se isto não se concretizasse, a 
guerra podia ser deflagrada com justiça (MIRES, 1987, p. 48). 

Para isso, era necessário o trabalho dos intérpretes, coisa que se suspeita não ser 

tarefa fácil, mas nenhum intérprete chega a ser mencionado. Há informações que, 

em alguns episódios, “os espanhóis dispensavam conscientemente os intérpretes, já 

que isso simplificava, em suma, seu trabalho” (TODOROV, 1996, p. 145). O decreto 

que dava aos espanhóis o direito de posse deveria ser lido e constar em ata pelo 

escrivão ou cronista imperial. A anexação dos territórios indígenas ao império 

espanhol por essa via foi extremamente laboriosa. Todorov, em poucas palavras 

sintetiza qual era o principal objetivo do Requerimento na América: “O Requerimento 

está claramente do lado da desigualdade, nele mais implicada do que afirmada” 

(TODOROV, 1996, p. 144). Este tema será retomado mais adiante. 

Segundo Josaphat, Las Casas, durante os seus primeiros anos na América, havia se 

tornado um encomiendero bem-sucedido (JOSAPHAT, 2000, p. 60). As leis 

estabelecidas pelos juristas foram endossadas por aqueles que eram contrários ao 

método de colonizar e cristianizar da empresa colonial espanhola e sofreram 

resistência. Las Casas não só está nesse fogo cruzado, mas se tornará peça chave 

no cumprimento de suas normas. 

A biografia de Las Casas é rica e ampla; aqui constam apenas algumas pontuações 

significativas para a compreensão geral de sua importância na história das Índias 

Ocidentais durante o século XVI e o seu eco no transcorrer da história que versa 

sobre o descobrimento, conquista e colonização sob a gestão dos espanhóis.  

A vida de Las Casas sofreria uma reviravolta a partir do que os historiadores, 

teólogos, filósofos e diversos outros pesquisadores denominam de “a conversão de 

Bartolomé de Las Casas”.  

                                                           
67 É a obra do jurista real Palacios Rubios, e datada de 1514. Esse documento surge da necessidade 
de regulamentar as conquistas, até então um pouco caóticas. Quiseram ver aí o desejo da coroa de 
impedir as guerras injustificadas, de dar certos direitos aos índios. TODOROV, Tzvetan. A conquista 
da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 144. 
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A influência do novo estilo de vida de Las Casas inaugurou um novo modelo de 

prática eclesial, empreendendo grande contribuição para a história da Igreja na 

América. Para a Espanha e para cúria católica, entretanto, esse modelo era visto 

com grande incômodo.  

Las Casas teria presenciado, por várias vezes, como encomiendero, espantosos 

atos de violência física contra os indígenas, muitas vezes resultando em mortes, ao 

mesmo tempo em que testemunhava, também, as atividades dos dominicanos 

contra esses atos, sob a liderança de Frei Pedro de Córdoba. Em conjuntura tão 

contrastante e dispondo da dupla condição sacerdote-encomiendero, Las Casas 

ficava em situação ambígua e, até certo ponto, sem escolha. De um lado, se 

encontrava sua consciência de classe; de outro, sua consciência ética (MIRES, 

1987, p. 82).  

Aliado ao sermão de Frei Antônio de Montesinos, que impactou Las Casas, estava a 

atitude do “Prior Frei Pedro de Córdoba e dos demais dominicanos, que lhe negaram 

a absolvição de seus pecados” (MIRES, 1987, p. 82). Somava-se a isso, também, a 

recordação de “sua participação na invasão de Cuba, três anos após o sermão de 

Montesinos, em que pôde ver como de fato eram feitas as guerras contra os 

indígenas” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 100).  

Assim que se converte, em 1514, na vila Espírito Santo, localizada na ilha de Cuba, 

por ocasião da Vigília de Pentecostes (JOSAPHAT, 2000, p. 64), “em agosto de 

1515, na mesma vila, faz pública a sua decisão por meio de um sermão; em junho 

do mesmo ano, renunciou aos indígenas e às encomiendas que estavam em sua 

posse, entregando-os ao governador Diego de Velásquez” (MIRES, 1987, p. 82), 

para, dali em diante, dedicar-se à causa indígena. “Las Casas havia se dado conta 

de que a encomienda era incompatível com a evangelização, ou seja, que a 

conquista era incompatível com a sua ideologia” (MIRES, 1987, p. 83). A partir disso 

opta, com autoridade, por uma extenuante luta contra aqueles que considerava 

truculentos e usurpadores dos “direitos” dos indígenas. Para isso, Las Casas 

estabeleceu um único itinerário: América Latina/Espanha e vice versa. Suas viagens, 

entretanto, nem sempre eram bem sucedidas. 

Em 1516, viajou até Sevilha, onde se encontrou com as autoridades responsáveis 

por conduzir a empresa colonial, especialmente com o arcebispo Rodríguez de 
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Fonseca, que viria a se tornar seu primeiro inimigo. Ainda assim, foi ouvido pelos 

cardeais regentes, Adriano e Francisco Jiménez de Cisneros, aos quais, visando a 

acabar com a matança de índios nas Antilhas (MIRES, 1987, p. 83-84)68, apresentou 

seus projetos de reforma das Índias. Cisneros, devido à morte do rei Fernando, 

ocupava o trono provisoriamente e nele permaneceu até a ascensão do rei Carlos. A 

reunião não surtiu o efeito desejado; entretanto, Las Casas não desistiu, elaborando, 

neste mesmo ano, em conjunto “com o Dr. Palacios Rubio e Frei Reginaldo de 

Montesinos” (BRUIT, 1995, p. 60), o primeiro plano de reformas. 

A preocupação de Las Casas em criar projetos organizadores para as colônias nas 

Índias implicava em deixá-las mais estatais que privadas, o que pressupunha a 

subordinação dos encomienderos ao rei; a sistematização de uma sociedade 

espanhola nas terras ocupadas e muito mais, no que diz respeito ao destino dos 

indígenas. “O que lhe interessava em primeira instância era a proteção dos índios, 

não como “capital”, mas como seres humanos” (MIRES, 1987, p. 87). Cogita-se a 

hipótese de que, por essa razão, sua vida tenha chegado a ser ameaçada diversas 

vezes. 

Na América Latina, a postura partidária de Las Casas deu origem a uma forte 

hostilidade entre ele e os conquistadores, em especial os encomienderos. Essa 

hostilidade ecoou na Espanha, alarmando o regente provisório Cisneros, que 

ordenou seu embarque à Metrópole, onde lhe tirou as atribuições que possuía em 

matérias indígenas. Enquanto esteve confinado na Espanha como refugo, Las 

Casas “estabeleceu relações com os dominicanos do Colégio de São Gregório (em 

Valladolid), com teólogos e juristas de Salamanca [...] e com os conselheiros do rei” 

(MIRES, 1987, p. 83-89). Logo que o rei Carlos V assumiu o trono, Las Casas tratou 

de empreender o seu segundo investimento diplomático. 

Em 1522, ingressou oficialmente “na ordem dos dominicanos, em São Domingos” 

(BRUIT, 1995, p. 61). Nos dez anos posteriores, frei Las Casas optou pela reclusão 

                                                           
68 O projeto inicial de Las Casas era vasto e complexo. Dentre outras, aqui é apresentada uma 
síntese de suas propostas: 1. Supressão do sistema privado de encomienda; 2. Residência dos 
índios nas aldeias, com escolas, hospitais e igrejas; 3. Introdução da economia granadera 
(agropecuária) nas aldeias para organizar a povoação em torno de certas formas básicas de 
autosubsistência; 4. Administração das aldeias por meio dos próprios caciques; 5. Assegurar no 
mínimo três horas de intervalo aos trabalhadores nas minas; 6. Nenhum tipo de trabalho forçado às 
mulheres para proteger a família como unidade básica de produção; 7. Participação das comunidades 
aldeãs nos lucros obtidos das minas. MIRES, Fernando. La colonización de las almas: misión y 
conquista en Hispanoamérica. São José: DEI, 1987, p. 83-84. 
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no convento a fim de dedicar-se aos estudos de “teologia, filosofia, política e direito” 

(BRUIT, 1995, p. 61).  

Em 1534, reiniciou suas atividades na Ilha Espanhola, ajudando na pacificação do 

cacique Enriquillo; em seguida, foi para Nicarágua, onde fundou, em parceria com os 

seus companheiros de ordem, o convento de São Domingos na Cidade de León 

(BRUIT, 1995, p. 61-62).  

Em 1536, na Guatemala, onde seria bispo, exigiu que os colonos devolvessem todos 

os bens tirados injustamente dos indígenas (BRUIT, 1995, p. 62). 

Ao retornar à Espanha, em 1540, redigiu um amplo memorial ao Conselho das 

Índias. O texto era uma proposta de reformulação das Índias, e foi uma intervenção 

decisiva para que o Conselho das Índias aprovasse as Novas Leis69 de 1542 

(BRUIT, 1995, p. 62). 

Em 1543, Las Casas “foi nomeado bispo de Chiapas, região da Guatemala vizinha 

de Vera Paz” (BRUIT, 1995, p. 62). No ano seguinte, retornou a São Domingos, 

onde encontrou grande oposição dos vizinhos, que o acusavam de autor ideológico 

das Novas Leis (BRUIT, 1995, p. 62).  

Em 1547, encerra o seu trabalho no Novo Mundo e retorna à Espanha em definitivo. 

Na Espanha, confrontaria com Juan Ginés de Sepúlveda em defesa dos indígenas, 

fato decorrido em 1550 e 1551 (BRUIT, 1995, p. 63).  

Bartolomé de Las Casas, o “Casaus”, “morreu no dia 17 ou 18 de julho de 1566, em 

Madrid, no Convento de Nossa Senhora de Atocha, aos 92 anos de idade. Foi 

sepultado na capela maior, e, posteriormente, seus restos foram trasladados ao 

convento de São Gregório de Valladolid” (O’GORMAN, 1967, p. XCII).  

Segundo Bruit, as obras mais importantes de Las Casas são as seguintes: História e 

Apologética história das Índias (1532), editadas em 1875 e 1909; Del único modo de 

atraer los pueblos a la verdadera religión (1534); Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias, de 1542, mas publicada em 1552; Confessionário (1544); 

                                                           
69 As Novas Leis promulgadas em 1542 implicavam subordinar o poder privado dos encomienderos 
ao poder do Estado Espanhol em termos quase absolutos, isto significava acabar com a classe social 
dominante. MIRES, Fernando. La colonización de las almas: misión y conquista en 
Hispanoamérica. São José: DEI, 1987, p. 98. 
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Apologética (1550). Também são dessa época as Trinta proposições muito jurídicas; 

Tratado dos índios escravizados; Tratado comprobatório do império soberano e 

principado universal que os reis de Castela e Leon têm sobre as Índias. Las Casas 

continuou escrevendo memoriais, cartas e livros em defesa dos indígenas até a sua 

morte, como Os tesouros do Peru, Tratado das doze dúvidas, De regia potestade ou 

direito de autodeterminação e Direito Público (BRUIT, 1995, p. 61-63).  

 

4.4 PARADIGMAS ESTRUTURAIS DO CONCEITO DE “GUERRA JUSTA”  

 

O conceito de “Guerra Justa”  beneficiária aos indígenas seguiu parâmetros 

observados, analisados e vividos por Las Casas, além, é claro, de ter os 

fundamentos teóricos marcados pela filosofia aristotélica, teologia política de 

Agostinho e Tomás de Aquino, Escrituras Sagradas, Pais da Igreja e Escolástica, 

como fizeram os juristas e teólogos para justificarem a guerra a favor dos espanhóis. 

No itinerário que se segue, poderão ser detectadas as razões que levaram frei 

Bartolomé de Las Casas a aderir o lado indígena frente ao sistema colonial e 

advogar o uso do conceito de “Guerra Justa”  favorável aos nativos da América 

Latina. 

 

4.4.1 O Sistema de Encomienda: Fundamento Político e Econômico  

 

Como foi visto anteriormente, o apego de Las Casas à questão indígena tem um 

ponto central que é o lugar hermenêutico a partir do qual ele emite seus 

posicionamentos. Ele fala, discute, debate e diverge a favor dos nativos com 

conhecimento de causa por ter experimentado a função de colonizador-

encomiendero, presenciado as práticas dos espanhóis contra os indígenas e, por 

fim, ter residido e exercido o sacerdócio por cerca de cinquenta anos entre os dois 

grupos. 
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No entanto, o que se faz relevante aqui é investigar como Las Casas institui o 

mesmo conceito de “Guerra Justa”  defendido e praticado pelos seus compatriotas 

como direito exclusivo e inalienável dos indígenas. É possível que essa chave de 

leitura resida na maneira como os espanhóis otimizaram o sistema de encomienda 

nas novas terras. Grosso modo, esse sistema, do qual Las Casas havia feito parte, 

forjou nas culturas indígenas diversos transtornos. Mas o que de fato se tornou 

perceptível para Las Casas foi a sua incompatibilidade com a proposta de 

cristianização dos indígenas da América Latina. Além disso, conta-se, ainda, com 

pelo menos outro sistema que só favorece as investidas da empresa colonial – o 

requerimiento. Assim como o primeiro, esse sistema também é extremamente 

invasivo e agressivo e, para implantá-lo, é preciso uma dose significativa de 

truculência resguardada pelo uso das armas e das leis.  

Após sua conversão, Las Casas transformou-se em um porta-voz ativo e persistente 

contra a encomienda. Em seu primeiro tratado denominado “Oitavo remédio”, 

advoga através de vinte razões por que os reis devem acabar não somente com as 

encomiendas, mas com os feudos, a vassalagem e qualquer outra maneira de 

dominação dos indígenas. Considerado como o principal de todos os remédios, Las 

Casas diz que os demais dependem dele e aponta a verdadeira razão de sua 

elaboração. 

Que Vossa Majestade ordene, mande e constituía, com a mencionada 
majestade e oficialmente, em solenes cortes, mediante suas permanentes 
sanções e leis reais, que todos os índios existentes em todas as Índias, os 
já submetidos bem como os que doravante se submeterão, sejam 
colocados, sujeitos e incorporados à coroa real de Castela e Leão, à cabeça 
de Vossa Majestade, como súditos e vassalos livres que são; e que nenhum 
deles esteja encomendado a cristãos espanhóis; antes seja constituição 
inviolável, determinação e lei real que, nem agora nem jamais em qualquer 
tempo, perpetuamente, possam ser retirados nem alienados da referida 
coroa real, nem dados a ninguém como vassalos, nem encomendados, nem 
dados como feudo, nem em encomienda, nem em depósito, nem a qualquer 
outro título, modo ou maneira de alienação; nem sejam retirados da referida 
coroa real por serviços que alguém faça, nem por merecimentos que tenha, 
nem por necessidade que possa ocorrer, nem causa, ou razão qualquer que 
se ofereça ou pretenda. Para firmeza disso, Vossa Majestade deve jurar 
formalmente por sua fé, palavra, coroa real e todas as coisas sagradas 
pelas quais os príncipes cristãos têm costume de jurar, que em tempo 
algum, nem por sua pessoa real, nem por seus sucessores nestes ou 
naqueles reinos, enquanto deles depender, o revogarão, mas antes lhes 
mandará, expressamente, em seu real testamento, que sempre o guardem, 
sustentem e defendam e, enquanto deles depender, o confirmem e 
perpetuem (LAS CASAS, 2010, p. 31-32). 
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É um apelo eloquente e cheio de razão que demonstra o grau de cumplicidade de 

Las Casas com os indígenas e com os reis. O mau-trato com os povos da América 

fez que colidisse com os espanhóis e se dirigisse aos reis de maneira arrojada não 

só para solicitar-lhe o seu total controle, mas, ao mesmo tempo, denunciar as ações 

atrozes, malévolas e mortíferas de seus enviados. Para Las Casas, não havia justiça 

na atitude dos reis em confiar os indígenas aos cuidados de outra pessoa que não 

possuísse o reinado sobre os ombros. Os ditames de suas palavras versam que  

aqueles reinos e suas gentes, apenas porque são infiéis e devam ser 
convertidos à nossa santa fé, foram confiados e encomendados por Deus e 
em seu nome pela Santa Sé Apostólica, aos reis de Castela e Leão [...] os 
mencionados senhores reis e Castela não podem abrir mão dessa real 
diligência, cuidado, providência, etc., confiando e transferindo qualquer 
jurisdição, nem alta nem baixa, a nenhum particular, tal como suas Altezas 
a possuem sobre aquelas nações, nem entregá-las a ninguém...” (LAS 
CASAS, 2010, p. 32-33). 

Las Casas está preocupado com o desdobramento de uma possível omissão dos 

reis, que, inevitavelmente, pode acarretar obstáculos à pregação do evangelho e à 

consequente conversão dos indígenas, bem como o esvaziamento das Índias por 

decorrência de mortes. O apelo aos reis não é realizado como resultado de 

inspiração particularizada ou simplesmente por emoção, mas pelo que presencia 

diariamente. Las Casas estabelece, como molduras gerais de seu pedido, algumas 

normas do direito e, entre elas, aquela que diz que “quando é o sumo pontífice que 

escolhe a diligência ou a dignidade da pessoa, não se pode transferir, nem delegar, 

nem confiar o assunto a outro” (LAS CASAS, 2010, p. 33). Esse direito transcrito 

aqui propugna o seguinte apontamento:  

Pois é em razão da grandeza da dignidade, da grande perfeição da pessoa, 
da importância da causa ou da coisa, que se presume ter sido escolhida a 
diligência da pessoa, porque o príncipe julgou que aqueles que, por sua 
singular diligência e comprovada fidelidade e gravidade, foram 
encarregadas de tão elevada missão não haveriam de apreciar em sua 
sabedoria e à luz de sua dignidade, de forma diferente do que faria o próprio 
príncipe (In: LAS CASAS, 2010, p. 33) 70. 

                                                           
70 Teor do texto do Direito em latim: Nam ex magnitudine dignitatis, ex magna perfectione persone, ex 
ponderositate cause sive rei, presumitur electa industria persone, quia credidit princeps eos, qui 
obsingularen industriam, explorata eorum fide et gravitate, ad huius oficii magnitudinem adhiberentur, 
non aliter iudicaturus esse pro sapicientia AC luce dignitatis, quam ipse foret iudicaturus. Fonte 
original: Digesto, livro 1, tit. 11, De officio prefecti. pretório, in fine; Código, De Summa Trinitate, in 
Epistola Inter claras, alias Liquet. LAS CASAS, Bartolomeu. Liberdade e justiça para os povos da 
América: Oito Tratados impressos em Sevilha em 1552. São Paulo: Paulus, 2010, p. 33. Obras 
Completas II. 
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O sistema da encomienda para Las Casas é danoso ao projeto de cristianização dos 

indígenas. Em sua obra, Historia de las Indias, Las Casas qualificou a encomienda 

de “pestilencia mortal que aquellas gentes consumía” (Historia de las Indias, III, 85). 

Las Casas prossegue em sua oposição afirmando que o referido sistema “no fue 

inventado sino por Satanás y sus ministros y oficiales, para echar a los infiernos a 

los españoles e destruición de toda España, como cada día se va su destruición 

poco a poco y aun mucho a mucho entablando” (Historia de las Indias, III, 107). Para 

compreender melhor isso, ele destaca três motivos principais negativos: i) devido “a 

grande avareza e cobiça dos espanhóis [...] não deixam nem querem que os 

religiosos entrem nos povoados dos índios que mantêm encomendados” (LAS 

CASAS, 2010, p. 37). Conforme análise de Las Casas, desse motivo decorrem dois 

danos principais: a captura dos indígenas pelos espanhóis e a sua doutrinação 

religiosa os impede de continuar servindo aos seus donos; ii) “tendo os espanhóis o 

senhorio e autoridade sobre eles [...] se põe a repartir os povos índios [...] dando 

tantos a um e tantos a outros. Tem já acontecido de dividir-se a mulher para um 

espanhol, o marido para um segundo e os filhos para um terceiro, como se fossem 

porcos” (LAS CASAS, 2010, p. 39). Neste item, Las Casas acrescenta que tal 

divisão ocorre devido às trocas de favores com os amigos, parentes e governadores, 

e que o destino capital dos indígenas são as fazendas e as minas sendo tratados 

como bestas; e, iii) “tendo os índios em encomienda e mantendo o senhorio sobre 

eles [...] morreram e pereceram sem fé e sem sacramentos” (LAS CASAS, 2010, p. 

41). Aqui, Las Casas reverbera que isso ocorreu porque os espanhóis não tinham 

jurisdição sobre eles e, caso tivessem, seria pior. Eram indígenas adquiridos através 

de certa soma de dinheiro em algumas ilhas, como a Espanhola e parte da Terra 

Firme.   

Las Casas sabia que qualquer indício de omissão por parte dos verdadeiros 

responsáveis (Estado e Igreja) pela empresa colonial na América resultaria num 

inevitável confronto armado que causaria muitas mortes, em sua maioria, do lado 

dos indígenas. Contudo, pelo que se sabe, no período em que Las Casas oficializa 

esse apelo, o sistema colonial encontrava-se com as suas bases consolidadas, 

distendendo-se nas novas terras há vários anos. Então, a guerra, provavelmente já 

tivesse atingido o seu auge.  
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Visando informar com consistência às autoridades o que se passava na América, 

Las Casas, por meio de seus escritos, registra, com todos os detalhes, os atos de 

seus compatriotas, talvez pensando que o rei e o papa desconhecessem os fatos. 

Ele expressa que os espanhóis, “levados por suas grandes cobiças, os cristãos não 

podem ficar, nem lhes é possível, tendo senhorio particular ou interesse nos índios” 

(LAS CASAS, 2010, p. 45). Las Casas vislumbra uma libertação geral dos indígenas 

que se encontram sob a égide dos espanhóis, os quais  

Hão de deixar de os afligir, injuriar, perturbar, ofendendo-os, inquietando-os, 
fazendo-os trabalhar, oprimindo-os, tomando-lhes suas pobres fazendas, 
suas terras, suas mulheres, seus filhos e infligindo-lhes outras formas de 
injustiças [...] os desmandos acontecem nos povoados deles, nas minas, 
nos campos ou caminhos aonde não acorrem espanhóis que as possam 
provar, e há outros inúmeros obstáculos impedindo que se alcancem 
remédios ou justiça (LAS CASAS, 2010, p. 45-46). 

No entanto, Las Casas reconhece a grande dificuldade que possui em arrolar 

pessoas como testemunhas oculares que confirmem certos casos dessa natureza, 

pois quem irá acreditar nos indígenas? Ademais, caso isso ocorra, certamente 

poderão sofrer represália e morte.  

Para Las Casas, os atos dos espanhóis contra os indígenas possuem a outorga dos 

reis, pois, por meio de falsos relatos apresentados perante a coroa, os colonos 

conseguiram obter autorização para escravizar e matar os nativos das novas terras. 

Eles “suplicam licença para declarar guerra a muitas províncias, sem qualquer outro 

motivo que a ânsia que os anima de poder alcançar de Vossa Majestade os ferros 

para acorrentar escravos” (LAS CASAS, 2010, p. 53). Porém, cuidadosa e 

corajosamente, Las Casas revela qual é na realidade o perfil dos espanhóis: 

Os espanhóis são, portanto, mortais e capitais inimigos dos índios, 
insidiosos e destruidores evidentes de suas vidas, e hostes verdadeiros de 
todo seu ser; taladores e devastadores de toda a sua geração e, por 
conseguinte, não apenas há violenta, veementíssima e provável suspeita 
que, tendo os espanhóis autoridade ou entrada com eles ou sobre eles, os 
índios sofrerão perigo nas suas vidas, mais ainda, é certo que, estando em 
seu poder, como quer que lhes sejam dados, hão de ser destruídos em 
seus corpos e almas juntamente (LAS CASAS, 2010, p. 53).  

Grosso modo, esse pano de fundo pode explicar a origem dos esforços de Las 

Casas em favor dos indígenas, os quais, para ele, podem protagonizar a verdadeira 

“Guerra Justa”  cujo caráter nada mais é que um evento defensivo.  
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Las Casas não desiste de tentar conscientizar às autoridades da encomienda e, 

procurando evitar que haja maiores prejuízos para a coroa, pontificado e indígenas, 

recorre a certas legislações universais e específicas que coíbem certo tipo de 

transferência de pessoas tidas como posses de um dono para outro.  

Pois, segundo todas as leis comuns e as deste reino, e que têm seu 
fundamento na lei divina e natural, nenhum menor ou pupilo deve ser dado 
a ninguém para que seja seu tutor ou curador, se houver suspeita de que 
seja seu inimigo ou de seus parentes ou agregados, ou tivesse mal gerido e 
gasto seus bens, ou o houvesse ensinado má criação e maus costumes, e 
caso já o tiverem dado, o juiz deve tirá-lo logo de seu ofício, ainda que seja 
pessoa rica e queira dar segurança e garantia de boa administração. 
Portanto, se os espanhóis se dão como tutores e curadores dos índios, essa 
ficção é fraudulenta, simulada, falsa, enganosa e insuficiente, porque os 
índios não têm necessidade de tutores para viver temporalmente, nem os 
espanhóis são capazes, do ofício de pregar a infiéis que pela primeira vez 
devem ser trazidos à fé, ainda que não houvesse outros investimentos (LAS 
CASAS, 2010, p. 53).   

Acrescenta-se aqui o desacordo geral de Las Casas sobre a suposta qualificação 

dos espanhóis em cuidar dos indígenas como se fossem crianças órfãs. Las Casas 

julga essa atitude como enganosa, pois, segundo o que percebe, os indígenas são 

capazes de se governarem sozinhos civilmente; isto é, eles são independentes 

como uma república. Mas a imposição dos espanhóis em dominá-los implica em 

insatisfação, resistência e, inevitavelmente, em guerra. 

Las Casas chama a atenção do rei e da Igreja para adverti-los de que a necessidade 

dos “índios é a de pregadores, bom regime e governo, qual deve ser para os povos 

e gentes livres” (LAS CASAS, 2010, p. 54). Contudo, nada disso é considerado 

pelos espanhóis como essencial. 

Atraindo-os e empenhando-se em atraí-los e tê-los em perpétua servidão, 
na qual, e com as guerras injustas que lhes fizeram, os têm assim reduzido, 
devastado e despovoado e, aos que estão vivos e aos que morreram, 
enquanto viviam, não lhes ensinaram, nem lhes era possível ensinar, 
embora se encarregassem do ofício de ensinar. Nem buscaram que os 
pregadores do Evangelho os ensinassem, pelo contrário, os estorvaram 
eficacissimamente, de propósito, para que não lhes pudessem ensinar a lei 
de Deus e a doutrina cristã, nem as virtudes, perseguindo e expulsando dos 
povoados os religiosos, para que não soubessem e descobrissem suas 
tiranias (LAS CASAS, 2010, p. 54). 

Para Las Casas, essa credencial negativa dos espanhóis era suficiente para que os 

reis percebessem que eles não eram idôneos, mas incapazes de cuidar dos 

indígenas. Segue, portanto, a petição persistente de Las Casas, para que os reis e 

também o papa voltem o seu olhar para o que está acontecendo na América. Para o 
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bem do sistema colonial e dos interesses da Igreja, importa que a encomienda seja 

retirada das mãos dos espanhóis e transferida para a administração exclusiva da 

coroa. Segundo Las Casas, a legislação estabelecida pelo sistema colonial não é 

suficiente para abarcar essa situação e preservar a vida dos indígenas, pois ela é 

ignorada em sua justa aplicação.  

Logo, não bastam limites, leis, ameaças, penas ou outros quaisquer 
remédios para impedir que venham a afligir, desolar, e tiranizar os povos, é 
preciso tirar e não dar autoridade, nem poder, nem jurisdição, nem entrada 
e nem saída aos pobre e cobiçosos que desejam ser ricos à custa dos 
outros (LAS CASAS, 2010, p. 60). 

A referência a “pobres e cobiçosos”, feita por Las Casas, diz respeito a todos os 

colonizadores que acessaram as Índias com a intenção de ficar ricos, “e não os 

move outro fim ao ir lá do que a cobiça e a ânsia de sair não somente da pobreza, 

mas de ser ricos, e não ricos de qualquer jeito, mas ricos com mais opulência que 

nos tempos passados” (LAS CASAS, 2010, p. 60). Assim, para atingir o seu objetivo, 

por meio da encomienda, inicialmente, “os espanhóis usam os índios não mais que 

como meios e instrumentos para alcançar o ouro e riqueza que desejam e têm por 

finalidade” (LAS CASAS, 2010, p. 62). 

Las Casas não enxerga nenhum benefício no sistema de encomienda e, por meio de 

palavras bem formuladas, ele apresenta um quadro que revela as suas impressões 

sobre a reentrante realidade literal de tal sistema. A encomienda, propala Las 

Casas,  

é mais verdadeiramente dura servidão e tirânica opressão [...] Ela é tão 
violenta e horrível, e tão contra a vontade daquelas gentes, e tão triste e 
perniciosa para elas, de tal modo que inúmeros índios, homens e mulheres, 
para não sofrê-la, se desesperaram e se mataram; muitos se enforcando; 
muitos tomando certas ervas e bebidas peçonhentas, com as quais morriam 
logo; outros fugindo para os montes, onde são comidos pelos tigres e leões; 
outros, de pura tristeza, vendo que sua vida, tão amarga e calamitosa, não 
tem consolo nem qualquer remédio, se ressecam e enfraquecem até cair 
mortos, como nós temos visto com nossos próprios olhos (LAS CASAS, 
2010, p. 75). 

O relato de Las Casas é impactante e não somenos estarrecedor, mas parece que o 

sistema de encomienda tornou-se irreversível, mesmo que as autoridades se 

dispusessem a mudá-lo conforme o apelo do frei dominicano. Uma suposta razão 

para isso é que a Espanha necessitava sair da crise econômica que enfrentava há 

algum tempo, e a oportunidade para reverter essa situação não poderia ser 

desperdiçada. Por tabela, a Igreja não era diferente: era necessário cerrar fileira com 
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o Estado, pois, além do acesso às mesmas riquezas, a Igreja ainda aumentaria o 

número de seus fiéis por meio da adesão em massa dos habitantes da América. 

Então, a produção de riquezas oferecidas pelas novas terras conquistadas 

encontrava-se em ordem. A encomienda, pelo que se percebe, era apenas a “ponta 

do iceberg” da empresa colonial vigente. A busca e a aquisição dessas riquezas, 

denuncia Las Casas,  

Vossa Majestade pode ter como muito certo que é tudo preço de sangue e 
digno de fogo do inferno; pois não vem uma arroba de ouro e prata, que se 
colocassem nas respectivas balanças o sangue dos índios, que para isso 
matam, mais pesaria o sangue [...] E, como a cada dia matam e diminuem, 
por conseguinte, vão se perdendo e diminuindo os direitos e rendas de 
Vossa Majestade (LAS CASAS, 2010, p. 96).   

O prejuízo não é contabilizado somente aos cofres do Estado, mas a Igreja também 

se vê prejudicada em seu trabalho missionário e econômico. Las Casas adverte às 

autoridades temporal e espiritual que as ações aterrorizantes dos espanhóis via 

sistema de encomienda causam esse déficit. Ele afirma que  

a Igreja perdeu uma maior soma de almas de índios e de espanhóis, os 
quais levou o diabo por pura justiça e verdade: os índios, por ignorância da 
lei de Deus, e os cristãos, por malícia e menosprezo por ela. De modo que, 
com tanta perda de homens e riquezas, Vossa Majestade fica menos 
poderoso para se defender, amparar e socorrer em tantas necessidades 
como padece, e ampliar seus recursos, como o faria ajudado pelas riquezas 
que poderiam vir lícitas das Índias (LAS CASAS, 2010, p. 97). 

Segundo Dussel, “Las Casas assume decididamente, em sua argumentação, a 

perspectiva do índio dominado como ponto de partida de seu discurso crítico, 

organizado lógica e filosoficamente desde o horizonte da Escolástica moderna e da 

Escola de Salamanca” (DUSSEL, 2007, p. 200). A sua rota de argumentações é 

sistematizada sob dois pilares, i) a experiência nas Índias; e ii) sua profunda 

formação acadêmica. Com esta estrutura, Las Casas define a sua contraofensiva 

destacando que  

i) todo ser humano e o cristão ou europeu também podem (e devem) ter 
uma razoável, honesta e séria “pretensão universal de verdade”. Quer dizer, 
afirmar ou crer que sua posição prática e teórica é verdadeira para todos. O 
que se afirma como verdadeiro pode ser falso, porém não é falso até que 
não se demonstre o contrário; ii) no encontro de duas culturas, como no 
caso da invasão da América pelos espanhóis, deve admitir-se que a outra 
cultura (indígena), como totalidade, tenha também a dita pretensão 
universal de verdade. Negar ao outro este direito é “má fé”. O europeu ou o 
cristão de maneira honesta pode em seu foro interno considerar a 
“pretensão de verdade” do indivíduo (índio) da outra cultura como uma 
“ignorância invencível”, que não pode ser considerada por ele culpável; iii) a 
pretensão de validez tem como limite a liberdade do outro: a autonomia 
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para não aceitar os argumentos e permanecer no dissenso; iv) a outra 
cultura tem liberdade por direito natural a aceitar ou não os argumentos. 
Fazer-lhe a guerra ou violentar para que aceite o conteúdo de verdade do 
conquistador europeu é irracional e eticamente injusto, porque ninguém 
pode nem deve “aceitar” a verdade de outro sem razões; v) ao negar a 
liberdade do outro se lhe impõe uma pretendida verdade sem validez; se 
demonstra em fatos a contradição de ter, por uma parte, a pretensão do 
assentimento livre e racional do Outro e, por outra, de negá-la: se duvida da 
pretensão de validez (DUSSEL, 2007, p. 202-204). 

Diante do exposto, é possível concluir que Las Casas afirma ser direito inalienável 

dos indígenas efetuar uma “justa guerra” contra os cristãos europeus em defesa de 

suas terras, tradições e costumes, pois são os cristãos que cometem injúria contra 

os indígenas (DUSSEL, 2007, p. 204). 

O sistema de encomienda, para Las Casas, pressupõe uma ofensa passível de 

resistência que pode se caracterizar de diversas maneiras, especialmente pela 

guerra lícita segundo o direito natural e divino. 

O processo de conquista colonial na América Latina enfrentou muitos dilemas, como 

debates e controvérsias baseados em leis, tratados, Escrituras Sagradas, teologias 

e ideologias sobre a guerra como o instrumento mais eficaz na cristianização dos 

indígenas e a sua consequente dominação. O ponto alto dessas controvérsias 

ocorreu entre Las Casas e Sepúlveda, em Valladolid, nos anos 1550-1551. O evento 

visava esclarecer, dentre outros aspectos, se a guerra contra os indígenas era lícita. 

O próximo item se aterá apenas nas argumentações de Las Casas em favor dos 

indígenas. 

 

4.4.2 As Justas Causas de Valladolid: a Controvérsia  

 

Convocada pelo rei Carlos V, a controvérsia pública de Valladolid ocorreu em duas 

fases: em agosto e setembro de 1550, quando Juan Ginés de Sepúlveda teve a 

oportunidade de argumentar sobre o tema da guerra; e em maio de 1551, quando 

frei Bartolomé de Las Casas, por cinco dias, contra-argumentou às teses do seu 

oponente. Na primeira sessão, Sepúlveda falou durante três horas, e Las Casas, 

cinco dias. 
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A exposição de Sepúlveda estava baseada em um texto escrito em latim, breve 

resumo do Democrates Alter, contendo cerca de 44 páginas. Por sua vez, Las 

Casas preparou a sua defesa também em latim, cujo conteúdo contava com 253 

páginas (BRUIT, 1995, p. 121).  

Diante das controvérsias entre Sepúlveda e Las Casas perante as autoridades 

espanholas referentes ao governo das Índias, a monarquia não contou com um 

consenso. Las Casas foi categórico em afirmar que a obediência requerida aos 

indígenas foi imposta pela força das armas, e sua oposição é firme. Para ele, a 

guerra é um ato extremamente negativo para os povos, especialmente para as 

nações indígenas. Ela “não só não é conveniente, mas ainda não é lícita, senão 

iníqua e contrária a nossa religião cristã” (LAS CASAS, 2010, p. 123). 

Após colidir frontalmente com Sepúlveda sobre a pertinência da justeza das guerras 

no Novo Mundo, Las Casas insistiu em sua defesa e sustentou que,  

estas guerras não se fazem para introduzir a fé por força, senão para 
sujeitar os índios e depois pregar-lhes a doutrina. Porque, em verdade, isso 
não é apenas força indireta, mas bem direta, pois dizem que nestas guerras 
se há de ter a intenção de pregar-lhes depois a fé. Pois isso é incutir-lhes 
primeiro o medo e a força para que, de temor, recebam de forma vã a fé. 
Com efeito, se uns vêem os estragos, roubos e mortes que seus vizinhos 
padecem, para que eles próprios não o padeçam, receberão de forma vã a 
fé, sem saber o que recebem (LAS CASAS, 2010, p. 140). 

A atitude característica do frei diante dos insultos e acusações de Sepúlveda era de 

impugnação e repúdio, mas de forma convicta pelo conhecimento teórico e prático 

que possuía referente aos temas propostos pelo seu opositor. Por exemplo, quando 

Sepúlveda acusou os indígenas chamando-os de “bárbaros”, Las Casas respondeu 

mostrando como as escrituras profanas e sagradas sistematizam ou classificam 

essas etnias segundo registram (LAS CASAS, 2010, p. 144): 

A primeira classe é composta por quaisquer pessoas que revelam algum 
tipo de estranheza em suas opiniões ou costumes, mas não lhes falta 
capacidade política nem prudência para reger. A segunda classe é formada 
por aqueles que não dominam as línguas e as letras a fim de se 
comunicarem. A terceira classe constitui-se de pessoas de costumes 
perversos, rudeza de engenho e brutal inclinação. São consideradas como 
feras silvestres que vivem pelos campos, sem cidades, nem casas, sem 
ordem política, sem leis, sem ritos, nem tratos. Andam errantes, roubando e 
entregando-se à violência. São comparados aos godos e alanos. E desses 
se poderia entender o que diz Aristóteles, que como é lícito caçar feras, 
também é lícito fazer-lhes guerra defendendo-nos deles, que nos fazem 
danos, procurando reduzi-los à forma política humana (LAS CASAS, 2010, 
p. 144-145). 
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Conforme Gutiérrez, Las Casas acrescentou ainda uma quarta classe de “bárbaros”  

que Sepúlveda desconhecia. “Na quarta classe de bárbaros, estavam todos aqueles 

que não conheciam a Cristo. É claro que essa classe de barbárie não estava 

incluída nas classificações aristotélicas. Ela tinha sua origem na tradição cristã, por 

isso, Las Casas só citou as autoridades da Igreja a esse respeito” (GUTIÉRREZ, 

2007, p. 116). Após a apresentação das quatro classes, feita por Las Casas, 

Gutiérrez diz que o frei as ressistematiza em dois grupos: “No primeiro, estavam os 

bárbaros da primeira, segunda e quarta classes: os bárbaros secundum quid. No 

segundo, estavam os da terceira classe, os quais, segundo Aristóteles, eram os 

propriamente bárbaros” (GUTIÉRREZ, 2007, p. 116). 

Neste sentido, oportunamente, Las Casas apresentou uma descrição sobre os 

indígenas e a sua organização social e política esperando que este fosse um 

elemento a mais diante de seu oponente e também do júri.  

embora (os índios) tenham alguns costumes de gente não tão política, não 
são bárbaros neste grau, antes são gente associada e civil, que tem 
grandes povoados, casas, leis, artes, senhores e governo, e castigam não 
apenas os pecados contra a natureza, mas ainda outros naturais com penas 
de morte. Possuem bastante qualidade política (polícia), de modo que, por 
esta razão de barbárie, não se pode fazer-lhes guerra (LAS CASAS, 2010, 
p. 145).   

Na parte preliminar à apresentação dos argumentos sobre a guerra contra os 

indígenas, diante do júri, quando fez uso da palavra para finalizar a sua participação, 

Las Casas disse que, por nenhuma razão, “se pode fazer-lhes guerra antes de 

pregar-lhes a fé, senão que aquela guerra seria iníqua, tirânica e prejudicial ao 

Evangelho e à sua pregação” (LAS CASAS, 2010, p. 145). 

Após a exposição de Sepúlveda em forma de objeções, Las Casas passou a refutá-

lo embasando-se nas mesmas fontes de seu oponente, só que com um diferencial: 

além do conhecimento teórico, acentuava sua vivência entre os indígenas. Contra a 

utilização da guerra como o caminho de dominação e cristianização dos indígenas, 

Las Casas expõe os seus argumentos em formato de réplicas.  

A defesa pela guerra contra os indígenas e sua consequente sujeição advogadas 

por Sepúlveda tem o seu princípio fundante, à luz das Escrituras Sagradas, por 

diversos aspectos, entre eles, encontram-se: a prática da idolatria, o paganismo, a 

heresia, a injúria, a infidelidade e a barbárie. A base para essa argumentação 
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Sepúlveda busca na história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas sob a 

ordem divina. Ele diz que, para os israelitas apossarem-se da terra, era necessário 

guerrear contra as nações idólatras e infiéis que ocupavam território alheio assim 

como outros que estivessem naquele perímetro, espaço há muitos anos prometido a 

Abraão71 e aos seus descendentes. Esse fato ocorrido no mundo bíblico antigo foi 

utilizado para justificar a pedagogia da guerra contra os indígenas sob os aspectos 

anteriormente alegados. Portanto, a dedução de Sepúlveda consiste em “se Deus 

mandou destruir aquelas nações, deve seguir-se a guerra para que a sujeição dos 

índios seja justa para tirar-lhes a idolatria, antes que ouçam a pregação” (LAS 

CASAS, 2010, p. 166). 

Derivando-se dessa argumentação, Las Casas inicia a sua trajetória contrária às 

teorias de seu adversário dizendo que há um equívoco interpretativo gravíssimo. 

Para Las Casas, os ditames referentes à guerra sugeridos não podem se justificar 

apenas num princípio elementar como o que foi apresentado. Las Casas reage a 

essa argumentação, considerada por ele infundada, e argui: 

[...] não digo que essas nações não foram destruídas pela idolatria e pelos 
outros grandes pecados que tinham, nem apenas pela promessa que Deus 
fez a Abraão, uma vez que Deus designa ambas as causas [...] senão que 
mandou que fossem destruídas somente elas e não as demais, que não 
estavam contidas dentro daqueles limites, embora também fossem idólatras 
e pecadoras; e que aquele mandamento foi especialíssimo para aquelas 
gentes (LAS CASAS, 2010, p. 165). 

Las Casas relembra que os tempos são outros, e que, nestes tempos, prevalecem a 

graça e o amor, não mais a guerra e a dominação dos povos pela escravidão. Para 

ele, essa é a ordem de Cristo e por ela é que a evangelização deve ser 

fundamentada. “Nesse tempo da graça e do amor, mandou Cristo que fossem 

evangelizadas, rogadas, convidadas e com brandura atraídas a Deus assim que 

deixassem os ritos e idolatria” (LAS CASAS, 2010, p. 166). Las Casas está 

consciente de que é uma guerra que, a rigor, deva-se lutar e “com a espada da 

palavra de Deus” (LAS CASAS, 2010, p. 169). 

Para levar a cabo a imponência acusativa de seu oponente nessa questão 

abordada, Las Casas diz que as suas palavras são inventivas, “logo, é falso aquilo 

que afirma que no Velho Testamento, em qualquer tempo, antes nem depois, e 

                                                           
71 BÍBLIA, A.T. Deuteronômio. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap.9, vers. 6. 
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muito menos na lei da Graça, apenas a diversidade de religião seja a causa para 

sujeitar os infiéis pela guerra” (LAS CASAS, 2010, p. 169). Desta forma, não existe 

lugar para tal argumentação nem nos critérios constituídos pela própria lei natural. 

Las Casas prossegue em suas réplicas tentando desconstruir o que Sepúlveda 

defende como verdade. Por exemplo, Sepúlveda utilizou um texto de Santo Tomás 

de Aquino (2ª 2ª, questão 40, artigo I, ad 3) onde este afirma “que o poder ou arte ou 

virtude a que pertence o fim deve dispor, ordenar e comandar os meios que se 

devem tomar para conseguir o fim” (LAS CASAS, 2010, p. 174). Baseado na mesma 

citação e linha de raciocínio, Las Casas rebate dizendo que  

o fim que, nas Índias e das Índias, Cristo, o papa e os prelados pretendem e 
devem pretender, e também os reis de Castela, como cristianíssimos, é a 
pregação da fé, para que aquelas gentes se salvem. E os meios para este 
efeito não são roubar, escandalizar, capturar, despedaçar homens e 
despovoar reinos, e fazer mal odorar e abominar a fé e a religião cristã entre 
os infiéis pacíficos, como é próprio dos cruéis tiranos, inimigos de Deus e de 
sua fé, como já, muitas vezes, contra a porfia e cegueira do doutor temos 
provado, tratado e prosseguido (LAS CASAS, 2010, p. 174). 

Las Casas explica que, Santo Tomás, na 2ª 2ª, questão 10, artigo II, esclarece que 

os ritos dos infiéis não devem ser tolerados de certa forma a não ser para 
evitar algum mal, a saber, para evitar escândalo ou inconveniente que 
poderia provir ou o impedimento à salvação deles, que assim tolerados aos 
poucos se converteriam à fé. Por isso, com efeito, a Igreja tolerou às vezes 
até os ritos dos hereges e dos pagãos, quando era grande a multidão dos 
infiéis” (LAS CASAS, 2010, p. 174). 

Para Las Casas, os indígenas carecem de conhecimento sobre a importante missão 

e culto apenas a um só Deus. Considerar os indígenas povos infiéis devido aos ritos 

e, por isto, instaurar-lhes a guerra, infringe todas as leis conhecidas. O caminho para 

resolver essa questão é a pregação da fé, pois,  

irem às guerras na frente do Evangelho, o que foi e é o caminho que seguiu 
Maomé para dilatar sua seita, nenhum dos católicos e varões prudentes 
ignora ofender a honra de Deus, despertar todo o aborrecimento e ódio dos 
infiéis contra o nome cristão e do próprio Cristo (LAS CASAS, 2010,  p. 
177). 

Aqui, fica definido que os infiéis não são os indígenas, e sim os seguidores de 

Maomé, sendo eles o verdadeiro parâmetro para a guerra, proposta por Sepúlveda.  

Uma das afirmações de Las Casas para conter as investidas doutrinárias de seu 

adversário é que os “infiéis que nunca receberam a fé não são regularmente do foro 

da Igreja” (LAS CASAS, 2010, p. 178) e, por isso, é ilegítimo declarar-lhes a guerra 
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para torná-los cristãos, súditos dos reis de Castela e fiéis seguidores da Igreja 

Católica. Nisto, Las Casas demonstra seguir apenas o caminho da evangelização 

como fórmula eficaz da conversão dos indígenas e de sua obediência aos reis e à 

Igreja, isto é, ao poder temporal e espiritual, regentes em suas terras. Para esta 

posição, Las Casas sugere que a Igreja deva ter a consciência de que os indígenas 

não lhe pertencem mais do que pertencem a Cristo. No intuito de comprovar o que 

afirma, Las Casas utiliza o principal escrito de Santo Tomás, Suma Teológica, III, 

questão 8, artigo 3, ad I, onde está registrado que:  

Os infiéis, embora em ato não sejam (súditos) da Igreja, o são contudo em 
potência. Essa potência tem um duplo fundamento: primeiro e 
principalmente no poder de Cristo, que é suficiente para a salvação de todo 
o gênero humano e, secundariamente, na liberdade de arbítrio (LAS 
CASAS, 2010, p. 179). 

Parece que essas palavras indicam que a conversão dos infiéis e a sua sujeição a 

Cristo e à Igreja provém de sua livre opção, ou seja, se quiserem, não é imposto por 

nenhum tipo de força. Isso vale para os indígenas da América conforme defendeu 

Las Casas até aqui. Ele admite que a conversão dos indígenas já tem acontecido 

em seu tempo somente com a pregação e não com o uso da espada, “porque, se 

pela pregação e doutrina da fé anunciada que estabeleceu Cristo se tiram e se 

desterram a idolatria e todos esses vícios, como experimentamos nos índios a cada 

dia” (LAS CASAS, 2010, p. 181). 

O próximo passo de Las Casas é estabelecer o perfil dos indígenas supondo ser 

uma estratégia para evitar que a guerra continue acontecendo nas províncias 

conquistadas, e a imagem do indígena como pessoa malévola e bárbara seja 

desfeita.  

Os índios são de tão bons entendimentos e tão agudos de engenho, de 
tanta capacidade e tão dóceis para qualquer ciência moral e doutrina 
especulativa, e tão ordenados, na maior parte, dotados e razoáveis na sua 
organização política, tendo muitas leis justíssimas que, por isso, tanto têm 
progredido nas coisas da fé e religião cristã, e nos bons costumes e 
correção dos vícios, onde quer que tenham sido doutrinados pelos 
religiosos e por pessoas de boa vida [...] Deixo de dizer o admirável 
progresso que houve neles nas artes mecânicas e liberais, como ler e 
escrever, e música de canto e de todos os instrumentos musicais, gramática 
e lógica, e de todo o restante que lhes foi ensinado e que ouviram (LAS 
CASAS, 2010, p. 182). 

Após essa descrição sobre a racionalidade dos nativos e a consequente capacidade 

que possuem para serem bem instruídos nas artes e nas letras, que o seu oponente 
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recusa a aceitar, Las Casas o acusa de tentar impor os seus argumentos favoráveis 

à guerra sob a persuasão dos espanhóis que se encontram na América cometendo 

latrocínios, roubos e mortes e que o persuadiu a elaborar o seu Tratado com o 

objetivo de legitimar as suas ações. Outro fato interessante nessa acusação diz 

respeito à Oviedo, um cronista imperial, amigo de Sepúlveda, que, além de fazer 

parte desse grupo de espanhóis, enviava ao doutor informações falsas e nefandas 

sobre os indígenas. 

Segundo Las Casas, contra os indígenas não cabe nenhuma acusação feita pelo 

seu adversário como se eles estivessem no mesmo patamar em que se 

encontravam os hereges do tempo de Santo Agostinho. Las Casas relega essa 

possibilidade e argumenta que  

pouco vale o doutor lançar contra os índios aquilo que Santo Agostinho diz 
dos hereges, pois os hereges podem ser reduzidos por força à fé que 
prometeram pelo batismo, como já sejam súditos da Igreja; os índios não, 
porque não são súditos, enquanto não receberem o batismo, e assim não 
são frenéticos, a saber, obstinados e pertinazes [...] enquanto não são 
filhos, a Igreja não tem incumbência nem poder de trazê-los com açoites e 
com violência (LAS CASAS, 2010, p. 183).  

Para concluir, é possível enfatizar ainda um último aspecto. É que, segundo Las 

Casas, a guerra nas Índias era injusta, portanto, não havia necessidade de deflagrá-

la contra os povos inocentes. Por esta causa, os nativos detêm o direito natural e 

são obrigados a se defender, “e que se não fizerem, mesmo que seja necessário até 

perder as vidas em defesa dela e de seus ídolos ou deuses, pecam mortalmente e 

irão para o inferno apenas por aquele pecado” (LAS CASAS, 2010, p. 194).  

Mesmo com o direito de defenderem-se diante das guerras promovidas pelos 

espanhóis, os indígenas nem sempre eram bem sucedidos e, quando a derrota se 

instalava entre eles, muitos guerreiros indígenas eram capturados e transformados 

em prisioneiros dos vencedores. O destino geralmente era o trabalho escravo nas 

minas, nas fazendas ou em outras frentes de produção dos colonos. Assim, 

efetivava-se uma parte do sistema escravista administrado pelos espanhóis nas 

terras indígenas.  
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4.4.3 O Sistema Escravista Indígena: a Lei Natural  

 

Muitos foram os resultados decorrentes do uso do conceito de “Guerra Justa”  na 

América Latina, mas, talvez, o mais expressivo, ficando atrás apenas dos 

assassinatos dos indígenas, foi a escravidão, que também não deixa de ser uma 

forma de homicídio. Entretanto, Aristóteles em sua tratativa sobre a escravidão, 

disse que “o escravo é útil para as necessidades da vida [...], o escravo existe por 

natureza” (ARISTÓTELES, I, 1, 1260b, 1988, p. 33).  

Para Las Casas, a escravidão indígena soa como uma violação cruel propugnada 

que se institucionalizou solidamente na América Latina pela dominação insolente ou 

dissimulada dos espanhóis.  

Las Casas era um opositor declarado de Aristóteles e de sua filosofia naturalista. 

Segundo Lewis Hanke, “a primeira aplicação específica da doutrina aristotélica na 

América ocorreu em 1519 quando Juan de Quevedo, bispo de Darién, e Las Casas 

confrontaram em Barcelona diante do jovem imperador Carlos V” (HANKE, 1968, p. 

306). Nessa ocasião, o frei Las Casas foi enfático ao denunciar com todas as letras 

que Quevedo havia invocado uma doutrina anticristã, a qual assemelhava ao 

pensamento de Aristóteles sobre a escravidão. Las Casas descreveu o estagirita 

como “filósofo... gentil... ardiendo nos infiernos, y por ende tanto se ha de usar su 

doctrina, cuando con nuestra sancta fe y costumbre de la religión Católica 

conviniere” (HANKE, 1968, p. 306). Nesse primeiro embate a respeito da filosofia 

aristotélica como um mecanismo de dominação dos espanhóis na América, Las 

Casas formula um conceito básico que o acompanhará como parâmetro na luta a 

favor dos indígenas durante a sua vida. Esse conceito é apresentado por Hanke da 

seguinte maneira:  

“Nuestra religión cristiana es igual y se adapta a todas las naciones del 
mundo y a todas igualmente recibe y a ninguna quita la libertad ni sus 
señoríos ni mete debajo de servidumbre, so color de achaques de que son 
siervos a natura o libres como el reverendo obispo parece que significa” 
(HANKE, 1968, p. 306).   

Nesse confronto com Quevedo, Las Casas expressa pelo menos dois aspectos de 

sua convicção sacerdotal de que não abre mão: i) a racionalidade comprovada dos 

indígenas; e ii) o universalismo cristão através da Igreja que não obriga a ninguém 
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se tornar seu seguidor se não for por decisão própria. Decorrente disto, a oposição e 

as denúncias de Las Casas recebem a devida consistência e atenção, 

especialmente por aqueles notários juristas, religiosos e opositores ao sistema 

colonial. 

A oposição e denúncia feita por Las Casas às autoridades sobre o sistema 

escravista implantado nas Índias fundamenta-se pela guerra injusta que os 

espanhóis fazem contra os seus habitantes. Ele declara que 

Todos os índios que foram feitos escravos nas Índias do mar Oceano, 
desde que se descobriram até hoje, foram feitos escravos injustamente, e 
os espanhóis possuem, aqueles que hoje estão vivos, na maior parte, com 
má consciência, mesmo que tais escravos sejam daqueles que 
conseguiram dos índios [...] a menor e menos feia e injusta causa que os 
espanhóis puderam ter tido para fazer os índios escravos era movendo 
injustas guerras contra eles, pois, por esta causa de injustas guerras, não 
poderiam justamente fazer um ou nenhum escravo (LAS CASAS, 2010, p. 
224). 

A argumentação de Las Casas está sustentada pela proposição em que afirma que 

nunca houve justa causa para a realização da guerra e a consequente escravidão na 

América Latina. Para definir o que denomina causa justa, Las Casas diz que “nunca 

houve causa nem razão justa para fazê-la, nem tampouco houve autoridade do 

príncipe para declará-la. E estas são duas razões que justificam qualquer guerra, a 

saber: causa justa e autoridade do príncipe” (LAS CASAS, 2010, p. 224). Las Casas 

resgata um aspecto importante contido na filosofia, teologia e no direito jurídico que 

era do conhecimento geral das autoridades que administravam as manobras 

armadas nos territórios indígenas. 

Las Casas revela-se determinado em repelir o avanço de seus compatriotas. Para 

ele, o que realmente proporciona a escravidão é a guerra injusta, cessando a guerra, 

encerram-se as capturas dos indígenas para o trabalho escravo nas minas, nas 

fazendas e em outros locais. Como religioso que é, Las Casas tende sempre a 

buscar em seu universo recursos doutrinários que o ajudem na luta contra a guerra e 

escravidão. Ele diz que  

[...] nunca houve lei divina nem humana que consentisse ou permitisse 
guerra. Antes é condenada por todas, se não quisermos afirmar que a lei 
evangélica, plena de toda doçura, leveza, brandura e suavidade, deva ser 
introduzida como Maomé introduziu a sua (LAS CASAS, 2010, p. 225). 

Se as guerras promovidas pelos espanhóis não têm a permissão e nem a autoridade 

real que é uma exigência das convenções antigas de guerra e do direito jurídico, 
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então, em nome de quem, ou seja, com a autorização de quem os conquistadores 

espanhóis realizam esses eventos armados? Tudo indica, ao longo de suas 

denúncias, que os espanhóis demonstravam grande desobediência aos reis e à 

Igreja e, por conta própria, cometiam as atrocidades contra os indígenas, mas 

sempre comprometendo os reis e a Igreja como os responsáveis diretos por tais 

ações. Quando não capturavam os indígenas pela violência da guerra, faziam de 

outras maneiras. Essas ações se davam em níveis e momentos diferenciados. Las 

Casas retrata isso da seguinte maneira:  

i) uns, por enganos que faziam aos índios que estivessem ou vivessem com 
eles, ou por medos ou por adulação os atraía, para o seu poder e, depois, 
os faziam confessar diante das justiças que eram escravos [...] E, com essa 
confissão, as iníquas justiças e os governadores passavam e mandavam 
imprimir-lhes na face o ferro do rei, sendo sabedores eles próprios da 
maldade. ii) Outros provocavam alguns índios maus com meia arroba de 
vinho ou por uma camisa ou outra coisa, que lhes davam para que 
roubassem alguns rapazes órfãos [...] então os amarravam e os enfiavam 
nos navios, ou os levavam por terra e, sem ferro, os vendiam como 
escravos. iii) os espanhóis saiam das ilhas [...] e de noite desembarcavam 
em terra e, ao amanhecer, estando os índios em seu povoado, seguros em 
suas camas, os salteavam e ateavam fogo nas suas casas, matavam os 
que podiam e com os que ficavam vivos enchiam os navios e os traziam 
para vender como escravos [...] no Panamá e no Peru (LAS CASAS, 2010, 
p. 226-227). 

Assim se dinamizava o sistema escravista nas Índias, o que também se transformou 

numa fonte de riqueza para os negociantes. Essa dinâmica compreendia uma parte 

considerável dos territórios ilhados e de terra firme, como “as ilhas Espanhola, Cuba 

e San Juan, da costa das Pérolas e de Honduras, e de Yucatán e de Pánuco, e de 

grande maneira e em imensa quantidade, com detestáveis tirânicas desvergonhas, 

do infeliz reino da Venezuela, Guatemala e Nicarágua” (LAS CASAS, 2010, p. 227). 

Nesse sistema, segundo Las Casas, nem a Igreja e os seus sacerdotes eram 

respeitados. Os espanhóis sedentos de escravos invadiam os templos e de lá 

arrancavam os indígenas que estavam ali para ouvir a pregação do evangelho. Las 

Casas relata:  

Quando os religiosos atraíam os índios com brandura e suavidade às 
igrejas para pregar-lhes e fazer-lhes conhecer seu Deus, estando a igreja 
cheia de índios, vinham os tiranos e tiravam os que queriam das igrejas, 
com grande escândalo dos índios e angústia e aflição dos frades, dizendo 
que tinham necessidade deles para levar cargas, mas, retirados dali, os 
levavam para ferrar e marcar como escravos (LAS CASAS, 2010, p. 231). 
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Todavia, não eram somente adultos que entravam no sistema escravista fundado 

pelos espanhóis. Havia a exploração da mão de obra infantil, que, segundo Las 

Casas, contrariava as determinações reais. Ele destaca que,  

estando proibido pelas provisões reais que, mesmo que se fizessem alguns 
escravos, nenhum poderia ser menor de quatorze anos. E essa licença ou 
permissão que se fizessem escravos os maiores de quatorze anos era feita 
pelas falsíssimas e fraudulentas informações que os tiranos davam ao 
Conselho (LAS CASAS, 2010, p. 233-234). 

Mas o fato é que, nos registros e apontamentos de Las Casas, estão inclusos 

“crianças de um ano no peito de suas mães, e de dois e de três, ou de quatro anos 

ou de cinco, e outros muito menores de quatorze anos” (LAS CASAS, 2010, p. 233).  

Outro dado importante levantado por Las Casas no combate à escravidão nas Índias 

diz-se de estrangeiros que eram tão tirânicos ou muito mais quanto os espanhóis. 

Devido aos acordos reais, os alemães protagonizaram em certas regiões das Índias 

a exploração sem limites por cerca de vinte anos. Na Venezuela, eles roubavam, 

destruíam e capturavam os indígenas para comercializarem em outras terras como 

se fossem mercadorias (LAS CASAS, 2010, p. 234). Pelo que se percebe, a 

escravidão foi um negócio extremamente lucrativo ao lado do ouro e da prata. 

Diante de todo o exposto, surge uma questão importante, demonstrando que Las 

Casas parece ser contraditório. Quando ele discute sobre o sistema de encomienda, 

uma de suas solicitações à autoridade monárquica é que os indígenas pertençam 

somente à Coroa e que não sejam transferidos à responsabilidade dos colonos. Isso 

não caracteriza, de maneira radical, um sistema de escravidão solidamente 

institucionalizado, pois estaria, unicamente, sob a gestão do Estado? O que Las 

Casas está propondo aqui não seria um tipo de controle estatal mais afinado e 

próximo dos espanhóis como também dos indígenas para não permitir a tirania no 

tratamento dispensado aos indígenas durante a produção da riqueza?  Antes de 

seguir adiante, é salutar registrar neste trecho que, quando Las Casas menciona 

“homens tiranos” e “indígenas maus”, acredita-se que, entre os colonos, fosse 

possível detectar a existência de homens bons e o mesmo também valendo para os 

indígenas. Entretanto, a encomienda e o sistema de escravidão não propõem o 

mesmo objetivo? Ambos não estão fundamentados a partir dos mesmos critérios? 

Espera-se que, ao longo deste trabalho, essas indagações possam ser esclarecidas 

de forma convincente e compreensiva.  
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O próximo passo de Las Casas é acusar os espanhóis de má consciência como 

donos de escravos. Esse modo de encarar os fatos pertinentes à posse dos 

indígenas como escravos persuade Las Casas a reivindicar das autoridades a 

restituir os bens que lhes foram tirados. De acordo com a sua vontade,  

Os espanhóis que têm índios como escravos, se não os colocarem logo em 
liberdade, e os satisfizerem pela injúria e danos que lhes fizeram e pelos 
serviços que deles tiveram, poderão salvar-se. Porque “não se perdoa o 
pecado, se não se restitui o roubado” (como a seguir se dirá), e, assim, 
estão todos em pecado mortal (LAS CASAS, 2010, p. 235). 

Para Las Casas, essa postura se dá baseada na lei divina, que versa “que qualquer 

um que usurpa do próximo sua capa, caso não a restitua, reparando os danos que 

por tomá-la lhe fez, não pode salvar-se” (LAS CASAS, 2010, p. 235). A sua garantia 

está acompanhada das impressões dos doutores e padres da Igreja e a escolástica. 

Las Casas nunca deixa de citá-los para não ser vencido quando for confrontado. Em 

sua longa lista, estão os pensadores mais eminentes e também os mais consultados 

da Igreja Cristã, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. É deles que Las 

Casas extrai a seguinte conclusão: 

Tudo aquilo que se tem com má consciência, aquele que o tem, o 
conseguiu daquele que ele mesmo sabe, ou duvida, ou deve e é obrigado a 
duvidar tê-lo na maior parte contra justiça e contra a lei natural e divina; ora, 
os espanhóis que têm índios como escravos, e que conseguiram como 
escravos comprados, ou comutados, ou de tributo, ou dados de graça, ou 
conseguidos dos índios por outra via, os tiveram deles sabendo, ou 
duvidando, ou sendo obrigados a duvidar, de que em sua maior parte eram 
feitos escravos contra a justiça e contra a lei natural e divina [...] (LAS 
CASAS, 2010, p. 244). 

 Las Casas classifica incivil e crime, tendo como condenação a pena de morte, o ato 

dos espanhóis em adquirir os indígenas de maneira ilegal com vistas ao trabalho 

escravo (LAS CASAS, 2010, p. 253). 

A repulsa característica de Las Casas em relação à escravidão não se refere 

somente aos indígenas. Las Casas demonstra a sua ojeriza também ao que fazem 

aos escravos negros apesar de, inicialmente, concordar que estes ocupassem o 

lugar daqueles por serem fisicamente mais fortes e por entender que eram 

prisioneiros de guerra. “Porque con ellos se sustentarían en la tierra y dejarían libres 

los indios” (Historia de las Indias, III, 102). Somente depois de se certificar sobre a 

origem da escravidão negra e como os portugueses administravam-na, Las Casas 

afirma que “siempre los tuvo por injusta e tiránicamente hechos esclavos, porque la 
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misma razón es dellos que de los indios” (Historia de Ias Indias, III, 102). Entretanto, 

essa intervenção de Las Casas em favor dos escravos negros não é suficiente para 

desviá-lo de seu objetivo maior, a libertação dos indígenas. A inserção de quatro mil 

escravos negros nas ilhas Espanhola, Sant Juan, Cuba e Jamaica deveu-se à 

autorização da Casa de Contratação de Sevilha fundamentada na cédula do rei aos 

administradores desse órgão (Historia de Ias Indias, III, 102). 

Como argumento final, Las Casas dirige-se ao rei em favor dos indígenas e contra 

os espanhóis que escravizam, afirmando que o monarca é “obrigado, por preceito 

divino, a mandar colocar em liberdade todos os índios que os espanhóis possuem 

como escravos” (LAS CASAS, 2010, p. 258); isto o faz baseado pelo menos em três 

razões: i) ao rei, é exigido que seja justo ao pequeno e na mesma proporção ao 

grande, conforme está registrado nos livros do Deuteronômio 1 e do Levítico 19. “O 

ofício dos reis é livrar das mãos dos caluniadores e opressores os homens pobres, 

desprezados, aflitos e oprimidos, que não podem defender-se nem remediar por si 

próprios” (LAS CASAS, 2010, p. 258). ii) os reis justos devem persuadir aos seus 

súditos que sigam o caminho da paz e das virtudes; inclusos neste projeto, 

encontram-se os gentios e os infiéis. “Muito mais e com maior razão, os príncipes e 

reis católicos [...] são obrigados a ordenar o seu governo e, enquanto neles estiver, 

guiar os súditos para que vivam de acordo com a lei cristã” (LAS CASAS, 2010, p. 

260). iii) os reis e os príncipes são obrigados sob preceito divino a apoiarem a Igreja 

na aplicação da disciplina àqueles que se rebelam contra ela. “E, aquilo que seus 

ministros não conseguem realizar com o sermão da doutrina [...] o consiga pelo 

terror das armas e das forças materiais que os reis têm e usam” (LAS CASAS, 2010, 

p. 261). 

Por meio desse arrazoado, Las Casas desafia os reis de Espanha a interferir na 

empresa colonial e a assumir o controle administrativo total e irrestrito, exercendo, 

assim, o poder temporal sobre os colonos e sobre os indígenas.  

Segundo Las Casas, “os espanhóis que retêm em injusta servidão os índios como 

escravos estão em contínuo pecado mortal. Logo, para que se façam penitência e 

cessem os futuros pecados da referida tirania” (LAS CASAS, 2010, p. 271) será 

importante que eles abram mão desses indígenas. Como bispo nomeado, Las 
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Casas atua ao seu modo, a fim de alcançar o seu objetivo, a libertação dos 

indígenas escravizados. 

 

4.4.4 O Método Ostensivo da Confissão: Tentativa de Libertação 

 

Durante o exercício do episcopado na diocese localizada na Real Cidade de 

Chiapas, Guatemala, no atual México, Las Casas não desanima na luta pela 

libertação dos indígenas escravizados. Foi nesse lugar que “ganhou os piores 

inimigos, os escárnios mais incisivos, as afrontas mais impiedosas” (BRUIT, 1995, p. 

70). Contudo, isso não abalava a sua vida ou afetava a sua energia. Ao contrário, o 

seu ânimo constante gerava ideias, estratégias e coragem para vencer essa cruel 

realidade escravista que o incomodava. Não se importava em ser contestado e ser 

afamado negativamente. Para compreender melhor essa popularidade adversa 

conquistada entre os seus compatriotas, Bruit escreve:  

Por essa época, a fama de Las Casas era continental; conheciam-no em 
todos os cantos da América e era repudiado com a mesma força em todas 
as partes, pelos encomendeiros, mineradores, funcionários, etc. Para toda 
essa gente, o homem era mesmo um açoite, uma pestilência, que tinha a 
coragem de predicar, verbalmente e por escrito, a liberdade dos índios não 
só aos colonizadores, mas também às autoridades civis e eclesiásticas da 
América e Espanha (BRUIT, 1995, p. 71). 

Las Casas parece ter a habilidade de lidar com essa adversidade popularizada de 

maneira eficaz e tranquila, ou melhor, toda a ojeriza disparada contra a sua pessoa 

parece deixá-lo mais forte. Por isso, ele está sempre tentando persuadir a quem tem 

o poder para colocar fim nos mandos e desmandos dos espanhóis nas terras latino-

americanas. Mas nem sempre aqueles que detêm o poder se interessam tanto em 

agir nos termos reivindicados pelo frei. Surgem, então, algumas questões: por que 

as autoridades não respondem ao pedido, apelo e denúncias de Las Casas 

expedidos contra os espanhóis que escravizam os indígenas sem limites? Quais são 

as vantagens ou as desvantagens que podem ocorrer a partir de uma eventual 

resposta a esse tipo de pedido? Talvez Las Casas ponderasse questões como 

essas. Há de se ressaltar que o período em que Las Casas recorre às autoridades 

como porta-voz e defensor dos indígenas constitui-se como o auge da conquista, 

portanto, o tempo é de enriquecimento e expansão territorial do império espanhol. 
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Nesse tempo, vigora a fertilidade renascentista. Assim, o trabalho escravo é 

necessário para consolidar os interesses políticos e econômicos do Estado.  

Percebendo a negligência das autoridades em atendê-lo, Las Casas, na condição de 

bispo e atuando com autoridade no cargo que ocupa, elabora um compêndio de 

regras e doutrinas aplicável diretamente aos colonos, fiéis católicos de sua diocese 

com vistas a resolver o problema da escravidão, especialmente. Através do 

Confessionário que elabora em 1545, Las Casas propõe uma reforma na vida 

política, econômica e religiosa nas colônias espanholas, visando repelir o que mais 

agrava e destrói a vida indígena na América. 

Composto por doze regras básicas, o Confessionário foi dirigido exclusivamente aos 

donos de escravos como encomendeiros, mercadores, soldados, autoridades 

temporais. Antes de serem conhecidas pelos penitentes, provavelmente seguindo 

algum protocolo interno da Igreja,  

essas regras foram vistas, examinadas, aprovadas e assinadas por quatro 
mestres e dois apresentados, que também já são mestres em teologia, e 
são eles: o mestre Galindo, teólogo antigo; o mestre Miranda; o mestre 
Cano; o mestre Mancio; o mestre Sotomayor; o mestre Frei Francisco de 
São Paulo (LAS CASAS, 2010, p. 286).  

Com a regência das regras, Las Casas, por intermédio de um escrivão público, 

requeria, do fiel penitente, uma declaração por escrito “condenando a conquista, 

reconhecendo o roubo e a matança de índios, e por meio dela, o penitente restituía 

todos os bens tirados dos indígenas” (BRUIT, 1995, p. 72). Com isso, Las Casas 

esperava que os espanhóis se conscientizassem do mal cometido contra os 

indígenas pelas guerras injustas movidas contra eles.  

Não seria exagero mencionar que essa atitude ousada de Las Casas deixou muita 

gente enraivecida. “Os protestos veementes dos colonizadores, por meio do Cabildo 

do México, ante a corte espanhola, resultaram nas Reais Cédulas dirigidas às Reais 

Audiências de Nova Espanha e Confins, ordenando a retirada de todos os 

exemplares do Confessionário” (BRUIT, 1995, p. 73). 

As doze regras formalizadas no Confessionário, dispostas a seguir em estrutura de 

extrato, demonstram que Las Casas correspondia à vociferação do povo insatisfeito. 

Na realidade, ele era um homem determinado para além de seu tempo apesar de 

ser medieval.  
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A primeira regra: dirigida especificamente aos três principais grupos que atuam com 

maior intensidade nas terras indígenas: os conquistadores, ou povoadores com 

indígenas de repartimento, ou seja, “comendeiros”, ou que possuem encomiendas e 

os mercadores que comercializam armamentos e mercadorias para suprir a 

necessidade dos que conquistavam e guerreavam contra os indígenas (LAS 

CASAS, 2010, p. 286). Para esses, a confissão versava que o penitente, estando à 

beira da morte, solicitava a presença de um confessor e de um escrivão público. 

Diante dessas autoridades, o penitente fazia uma confissão detalhada apresentando 

todos os atos criminosos praticados contra os indígenas por meio das guerras e os 

bens que havia adquirido através do roubo, violência, mortes, sequestros, danos e 

destruição de comunidades tribais. Para receber a absolvição de seus pecados pelo 

confessor, o penitente, obrigatoriamente, declarava abrir mão de toda a sua riqueza, 

sem deixar nada aos herdeiros, restituir livremente e sem restrições às suas vítimas. 

Incluía-se, nesse ato, a confissão de que o penitente chegou às Índias desprovido 

de recursos e tudo o que possui foi retirado dos indígenas ou com os indígenas. 

Caso tenha algum índio escravizado em sua casa, deve libertá-lo, e não somente 

isto, deve pedir-lhe perdão pela injúria cometida contra ele, transformando-o em 

escravo e, em seguida, declará-lo livre. Caso o penitente resista à morte, tudo o que 

declarou não poderá ser revogado.  

Se fizer alguma coisa contra os assuntos mencionados, em parte ou em 
todo, dá poder a seu prelado bispo e à justiça eclesiástica, e ainda, se for 
necessário, à justiça comum para efeito disso, para que o castigue por 
perjúrio e o faça cumprir com tudo o que está dito, sem faltar coisa alguma 
(LAS CASAS, 2010, p. 288). 

A segunda regra: após a oficialização da primeira regra, o penitente, movido pelas 

palavras do confessor, é obrigado a chorar e a se penitenciar pela dor em razão de 

seus “enormes pecados que cometeu ao causar e ajudar a causar tão grandes 

danos e males aos índios [...] das crueldades requintadas que contra eles praticou e 

ajudou a praticar [...] da detestação que causou ao nome de Cristo e de sua santa 

fé” (LAS CASAS, 2010, p. 288-289). 

A terceira regra: exige que o penitente se lembre por onde passou juntamente com 

os companheiros, deixando rastro de sangue e roubo dos bens dos indígenas. “E, se 

estiverem vivos os que foram danificados, ou seus herdeiros, mande pagar o que 

julgar conveniente, fazendo instrumento público de tudo o que ordenar e mandar. 



229 
 

Caso não haja vivos, que o restitua para o bem dos mesmos povoados [...]” (LAS 

CASAS, 2010, p. 289). 

A quarta regra: estabelece uma proibição aos filhos legítimos do penitente falecido, 

ainda que sejam uma centena. Nenhum terá direito a herança. “Apenas lhes pode 

dar, à maneira de esmola, aquilo que o confessor considerar conveniente para o seu 

alimento” (LAS CASAS, 2010, p. 290). 

A quinta regra: aborda que a salvação do penitente que se encontra prestes a 

morrer depende dele “fazer uma escritura pública pela qual se obrigue a concordar 

com a determinação de tudo o que o confessor ordenar julgando o que convém à 

sua consciência, no que toca a sua fazenda, mesmo que seja despendê-la toda” 

(LAS CASAS, 2010, p. 290-291). Bruit diz que, se o penitente “concordasse, então 

devia cumprir com as disposições da primeira e segunda regras” (BRUIT, 1995, p. 

72). 

A sexta regra: propõe “que o confessor deve examinar se o penitente é rico e se tem 

povoados de índios que lhe deem tributos, e que tipo de renda tem, se é renda 

rentável e certa, diversa da renda dos tributos, ou que seja de granjearia” (LAS 

CASAS, 2010, p. 291-292). A esses deve-se i) sobrepor uma taxa pelos gastos 

domésticos conforme a linhagem que pertence; ii) restituir aos indígenas a coisa 

roubada, não de tributos dos indígenas, mas da fazenda; iii) devolver todos os 

tributos recebidos desde o início; iv) encerrar a cobrança de tributos junto aos 

indígenas, mas que os proteja, favoreça, ajude e doutrine por conta própria; v) 

mesmo sendo nobre, não deve receber licença para casar os seus descendentes 

como nobres, mas, como gente pobre; vi) caso o penitente seja pobre como descrito 

anteriormente, não tem obrigação de restituir os indígenas; vii) somente quem 

recebeu tributos dos indígenas é que deve estorná-lo; e viii) respeitar o confessor 

doando-lhe mais do que o suficiente dos bens que tiver de restituir.  

A sétima regra: dirigida aos povoadores, essa regra estabelece que, caso tenham 

indígenas de repartimento e estejam enquadrados no artigo de morte (referindo-se à 

1ª regra), “o confessor deve mandá-lo restituir tudo quanto eles houverem percebido 

de tributos e serviços para as mesmas pessoas” (LAS CASAS, 2010, p. 293). Isto se 

deve ao fato de cumprirem o que regia as cédulas das encomiendas, que nada mais 

é do que evangelizar e doutrinar os indígenas. 
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A oitava regra: o penitente comendeiro gozando de boa saúde e que ainda assim 

recebe dos indígenas tributos, o confessor deve ordenar que se encerre e 

determinar que o penitente trabalhe para o seu próprio sustento e favoreça aos 

religiosos que ajudem aos indígenas ensinando, defendendo e cuidando (LAS 

CASAS, 2010, p. 294). 

A nona regra: todos os indígenas adquiridos como escravos por qualquer meio 

devem ser ressarcidos pelo penitente “logo que os coloque em liberdade por ato 

público, perante o escrivão, e que lhes pague tudo o que mereceram por cada ano 

ou cada mês por seus serviços e trabalhos, e que isso seja antes que entrem para a 

confissão” (LAS CASAS, 2010, p. 295). Fora dessa regra se encontram os indígenas 

que fizeram escravos “nas guerras que tiveram entre si, ou por meio de suas leis” 

(LAS CASAS, 2010, p. 295). A regra contempla ainda os espanhóis que tenham 

vendido indígenas como escravos, os penitentes devem comprá-los de volta ou 

resgatá-los a qualquer preço. Caso o penitente não disponha de condições 

econômicas para reavê-los, este deve tornar-se escravo para libertar aqueles que 

foram vendidos. Se os escravos estiverem mortos, o penitente se vê na obrigação 

de pagar o valor pelo qual os vendeu e também pelos serviços que eles lhe 

prestaram (LAS CASAS, 2010, p. 295). 

A décima regra: ressalta que, se o penitente for casado, homem ou mulher, e possui 

escravos a meia com o seu cônjuge,  

o confessor deve mandar e compelir o penitente, se for o marido, para que 
tire a sorte para conhecer qual é a sua metade, e àqueles coloque em 
liberdade da forma descrita. O confessor deve mandar, também, que ele 
induza sua mulher para que faça o mesmo com a sua parte. Mas se for a 
mulher que se confesse, não pode constrangê-la para que liberte sua parte, 
caso o marido esteja vivo, pois, segundo o direito, o marido possui a 
administração da fazenda durante o matrimônio, ainda que esta seja toda 
da mulher [...] (LAS CASAS, 2010, p. 296). 

A décima primeira regra: determina que os mercadores que transportaram 

armamentos de guerra durante a conquista contra os indígenas “pecaram 

mortalmente e devem ser obrigados a todos os males e danos que aqueles tiranos 

fizeram e à restituição de tudo o que roubaram e tiranizaram, mataram e destruíram” 

(LAS CASAS, 2010, p. 296-297). Quanto ao dinheiro arrecadado como pagamento 

lucrativo pela venda das armas, pois os conquistadores os pagaram com o ouro e a 
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prata roubados dos próprios indígenas, devem restituí-los conforme as regras do 

Confessionário. 

A décima segunda regra: compreende conselhos que o confessor deve disponibilizar 

aos penitentes visando o futuro: i) que o penitente “jamais participe de conquista ou 

guerra contra os índios; e ii) que evitem ir ao Peru enquanto aqueles tiranos 

estiverem levantados contra o rei [...] e infamando nossa santa fé” (LAS CASAS, 

2010, p. 297). 

Para Josaphat, todo o trabalho de Las Casas poderia ser sintetizado em torno do 

Confessionário, pois se constitui em “uma inovação do século XVI” (JOSAPHAT, 

2000, p. 127). Essa inovação, se concretizada, seria para a Igreja e para os 

indígenas escravizados de extrema valia e benefício, no entanto, para os 

encomenderos, simplesmente se constituiria um desastre e ao mesmo tempo um 

retrocesso no projeto “mercantilista” espanhol. Neste sentido, as palavras de Bruit 

encontram o seu devido lugar. Para ele,  

As ideias do frade, se materializadas, significariam a pobreza, a ruína 
material, o fim de uma ilusão que tinha sido capaz de desbravar selvas e 
montanhas, em um continente fabuloso, mas cheio de perigos. Sem índios, 
não haveria trabalho; sem trabalho, não teriam ouro, e, sem este, nada valia 
a pena (BRUIT, 1995, p. 71). 

A pretensão de Las Casas se revelou, além de inovadora, arrojada e afrontadora, 

não somente para os encomienderos, mas também para as autoridades temporais e 

espirituais. Bruit diz que, em carta de Las Casas remetida ao príncipe Felipe, no dia 

25 de outubro de 1545, o frei “fez referências às ameaças de morte que recebia dos 

excomungados, descreveu a política adversa à sua pessoa praticada por bispos, 

governadores, ouvidores, oficiais reais, que o atacavam com a suspensão do 

salário” (BRUIT, 1995, p. 71). Com razão, o impacto do Confessionário gerou 

conluio, e uma guerra foi travada entre Las casas e os seus fiéis. Não seria para 

menos. Qual deveria ser a atitude de todos os envolvidos no sistema de encomienda 

diante da imposição de um bispo reconhecido como representante legal da Igreja? 

Bruit responde que “de fato, ninguém iria confessar os crimes cometidos durante a 

conquista, nem muito menos declarar-se responsável pelas ações dos outros, mas 

ninguém estava disposto a ficar sem a necessária confissão semanal para aliviar a 

consciência” (BRUIT, 1995, p. 73). Porém, Josaphat, não enxerga dessa maneira. 

Para ele, “em sintonia com a emergência de um pensamento e de uma cultura que 
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valorizam o sujeito, pondo a pessoa em destaque, a prática do Confessionário e a 

moral legalista e casuística que está a seu serviço tendem a certa privatização do 

exame de consciência” (JOSAPHAT, 2000, p. 128). Esta posição demonstra que o 

outro lado do Confessionário é salutar para as pessoas individualmente em sua 

experiência religiosa, e o que Las Casas quer, na realidade, é “afirmar e concretizar 

na prática a dimensão social da vida cristã e, portanto, do pecado e da 

reconciliação” (JOSAPHAT, 2000, p. 128). Além disso, Josaphat defende a 

importância do Confessionário como um instrumento que tem poder de balizar a vida 

social, econômica, política e religiosa entre as pessoas harmonizando-as. 

No século XVI e nos seguintes, o confessionário foi deveras um instrumento 
eficaz para a formação das consciências e grandemente operacional 
igualmente, senão para plasmar os costumes, ao menos para balizar os 
comportamentos no plano da vida individual e familiar. No plano 
propriamente social, econômico, político, a influência confessional do 
cristianismo pode ter sido mais ou menos presente, mas a teologia moral 
católica, a orientação dada aos Confessionários foi mais no sentido de 
preservar a ordem e a moral públicas, do que de promover os direitos 
sociais, econômicos e culturais (JOSAPHAT, 2000, p. 133). 

As divergências sobre o Confessionário seguiram o seu rumo na história da 

conquista colonial, mas Las Casas nunca desistiu de seu intento – a libertação 

definitiva dos indígenas mantidos sob o domínio dos espanhóis. Para realizar essa 

pretensão, procurou recorrer aos homens mais eminentes da Espanha, como 

políticos, nobres e eclesiásticos, nunca deixando de reconhecer o poder soberano 

do império espanhol e da Igreja na América Latina. Para ele, a Espanha possui 

soberania multidimensional, inclusive para conceder aos indígenas a sua própria 

autonomia como direito pertinente a todo ser humano pertencente ao universo. 

 

4.4.5 A Soberania Espanhola versus a Autonomia e os Direitos dos Indígenas 

 

Las Casas nunca deixou de reconhecer o poder soberano da Espanha em nenhum 

sentido. Talvez por esta razão sempre se sentia na liberdade de recorrer aos reis 

nas ações praticadas pelos espanhóis contra os indígenas de maneira incisiva e 

complexa. 
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Para reafirmar a sua convicção sobre essa soberania universal, especificamente, na 

América Latina e a sua total obediência ao rei e ao papa, Las Casas redige um 

tratado demonstrando com lógica e clarividência que o poder temporal e o poder 

espiritual exercem supremacia na vida dos indígenas, em todas as suas províncias, 

e não somente entre e sobre os espanhóis que colonizam e exploram as Índias. Em 

formato de proposições, Las Casas afirma esse poder e o utiliza para continuar as 

denúncias e o apelo de justiça contra as guerras ilícitas deflagradas contra os 

indígenas. Essas proposições resultam do desdobramento efetivado pelo 

Confessionário composto em 1545. Diante do Conselho Real das Índias, quando foi 

convocado para dar explicações sobre o tal manual, Las Casas disse que a 

elaboração desse escrito se deu  

para que por ele se regesse os confessores nas confissões dos espanhóis 
em meu bispado, e dele diz que resultam certas proposições, segundo 
alguns o entendem, das quais se poderá inferir que os reis de Castela não 
têm título ou bom título ao império e senhorio do qual usam naquele orbe 
(LAS CASAS, 2010, p. 322).  

No entanto, Las Casas advoga em causa própria dizendo que “pareceu a Vossa 

Alteza que eu devia declarar, por escrito, o que sinto sobre tal livro, pois muitas 

vezes em seu favor tenho falado neste Conselho” (LAS CASAS, 2010, p. 322), não 

para diminuir a autoridade dos reis, mas para fortalecê-la entre os espanhóis que 

ignoram e desconhecem a autoridade real que deve prevalecer nas Índias. 

Para iniciar a sua afirmativa, Las Casas demonstra certeza de que o poder exercido 

pelo papa sobre a terra é universal e deriva-se diretamente de Jesus Cristo, o qual 

concedeu ao pontífice o direito de sucessão em relação a São Pedro. Por isto, o 

vigário de Cristo possui autoridade cosmopolita, ou seja,   

sobre todos os homens do mundo, fiéis ou infiéis, quanto vir que é 
necessário para guiar e dirigir os homens ao fim da vida eterna e retirar 
todos os seus impedimentos; sendo que usa e deve usar do tal poder de 
uma forma com os infiéis que nunca entraram na santa Igreja pelo santo 
batismo, principalmente aqueles que nunca tiveram notícias de Cristo nem 
de sua fé, e de outra forma com os fiéis que são ou que foram algum tempo 
fiéis (LAS CASAS, 2010, p. 322-322). 

Neste início, Las Casas já diz que o objetivo do poder espiritual divinamente 

constituído é ecumênico e, nisto, todas as pessoas, indistintamente, devem receber 

notícias da fé de Cristo por meio da pregação e da evangelização, deveres 

exclusivos do papa. “O romano e sumo pontífice pode e deve, por autoridade de seu 

ofício apostólico, nomear e ensinar os necessários e convenientes idôneos ministros 
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de todos os Estados da cristandade, para a consecução do referido fim” (LAS 

CASAS, 2010, p. 323). Em se tratando da evangelização direcionada aos indígenas, 

entre esses ministros, Las Casas sugere que os reis católicos sejam parte integrante 

da missão para a conservação da fé e da religião cristã no processo de conversão 

dos infiéis, disponibilizando os recursos econômicos à manutenção dos missionários 

que atuam nas Índias. Segundo Las Casas, “são muito necessários os reis cristãos 

na Igreja, que com o seu braço, forças reais e riquezas temporais, ajudem, 

amparem, conservem e defendam os ministros eclesiásticos e espirituais [...]” (LAS 

CASAS, 2010, p. 323). 

Las Casas procura envolver a todos em seu projeto de colonização pacífica na 

América latina. Ele desafia o papa a nomear os reis católicos como ministros a 

serviço da Igreja na evangelização dos infiéis e, estrategicamente, age com 

sagacidade, pois sabe que, se houver uma oficialização dessa natureza, os 

espanhóis que vivem na América podem se submeter sem resistência aos 

sacerdotes e missionários em suas determinações. 

Ao mesmo tempo em que ressalta o poder do papa e dos reis, Las Casas não deixa 

de afirmar que nas Índias também existe um governo constituído politicamente que 

ordena os povos indígenas: 

Entre os infiéis que possuem os reinos afastados, que nunca tiveram 
notícias de Cristo nem receberam a fé, há verdadeiros senhores, reis e 
príncipes, e o senhorio, a dignidade e preeminência real lhes competem por 
direito natural e por direito de gentes, e é confirmado pelo direito divino 
evangélico, enquanto o tal senhorio se dirige ao regimento e governança 
dos reinos (LAS CASAS, 2010, p. 325). 

Mas os espanhóis que enriquecem incessantemente nessas terras, segundo Las 

Casas, divergem em suas opiniões. Para ele, essas opiniões são  

impiíssimas, iniquíssimas e causadoras de inumeráveis roubos, violências e 
tiranias, estragos e latrocínios [...] detestação do nome de Cristo e da 
religião cristã e eficacíssimo impedimento de nossa fé católica; traz morte, 
perdição e prejuízo da maior parte da linhagem humana [...] (LAS CASAS, 
2010, p. 325).   

Para combater os contraditórios e convencer os componentes do Conselho Real das 

Índias referente à exatidão de suas palavras, Las Casas diz que, ao serem 

descobertas as novas terras, o papa Alexandre VI teve o cuidado de nomear um 

príncipe católico para protegê-las impondo-lhe “o ofício de prover e ter a solicitude, 

diligência e cuidado da promulgação do Evangelho e da lei de Cristo [...] e, em 
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remuneração do tal ofício e cuidado, quis doar-lhe a dignidade e coroa imperial e o 

soberano senhorio delas” (LAS CASAS, 2010, p. 326). Assim, os únicos monarcas 

que podem acessar essas terras doadas, exclusivamente, são os reis de Castela e 

Leão,  

a Sé Apostólica pôde, sob pena de excomunhão, proibir a todos os outros 
reis cristãos que vão ou enviem às Índias, sem licença e autorização dos 
reis de Castela; e, caso façam o contrário, pecam mortalmente e incorrem 
na excomunhão. Os reis de Castela e Leão são verdadeiros príncipes, 
soberanos, senhores universais e imperadores sobre muitos reis, e a eles 
pertence, por direito, todo aquele alto império e jurisdição universal sobre 
todas as Índias, por autoridade, concessão e doação da referida Santa Sé 
Apostólica, e, assim, por autoridade divina. E esse é, e não outro, o 
fundamento jurídico e substancial em que está fundado e firmado seu título 
(LAS CASAS, 2010, p. 327). 

Diante de um edito dessa amplitude e contundência acompanhado de autoritarismo 

e imposição, quem poderá ser imperioso contrariamente? Já está definido quem dita 

as regras e as leis nas Índias Ocidentais. 

A partir da natureza desse fato, surge uma reivindicação formalizada por Las Casas 

referente à idoneidade dos missionários e ministros que devem ser enviados à 

América. Ele solicita que os tais religiosos escolhidos sejam antes avaliados e 

aprovados pelos reis e só após esse processo devam ser designados para o 

trabalho entre os indígenas. “Os reis de Castela são obrigados, por decreto formal 

da Sé Apostólica, e também por direito divino, a procurar, prover e enviar, com suma 

diligência, ministros idôneos que preguem a fé por todo aquele orbe” (LAS CASAS, 

2010, p. 328). Fernando Mires diz que o Patronato, direito dos reis exercido sobre as 

Índias concedia aos reis a liberdade e os critérios em escolher os religiosos que 

serviriam ao Estado e à própria Igreja na América Latina. Assim, “mediante el 

Patronato, obispos y abades quedaban reducidos a la calidad de funcionarios reales 

o de Estado. Más todavía; en las Indias, la Iglesia no sólo estaba subordinada al 

Rey, sino también a los poderes burocráticos establecidos” (MIRES, 1987, p. 26-27). 

Suspeita-se que, ao apresentar esse fato, Las Casas está procurando dizer que os 

religiosos enviados sem preparo se tornaram coniventes com os conquistadores 

tiranos que subjugaram os indígenas por meio da guerra contrariando a lei 

evangélica que orienta a tratar o infiel com o “jugo suave” (LAS CASAS, 2010, p. 

328). Las Casas traz à memória que  
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sempre foram proibidas as guerras contra os índios das Índias pelos reis de 
Castela desde o princípio, quando foram descobertas pelo primeiro 
almirante delas, e os espanhóis nunca jamais guardaram nem cumpriram 
instrução, nem provisão, nem cédulas, nem mandamento, nem um nem 
nenhum que os reis lhes dessem (LAS CASAS, 2010, p. 329). 

Dessa forma, as guerras contra os indígenas sempre foram ilegítimas, pois, oposto 

ao que rege o direito, “como sempre, faltaram autoridade do príncipe e causa para 

mover guerra aos índios inocentes” (LAS CASAS, 2010, p. 329). Nesse sentido, é 

possível deduzir que Las Casas tivesse em mente e, com autoridade, expressasse 

ao Conselho que as guerras deixaram um saldo bastante negativo para os reis, mas 

muito mais para os donos das terras, os indígenas. Para ele, um dos grandes 

responsáveis por isso são as encomiendas.  

Por essas encomiendas e repartição, os índios padeceram e padecem 
contínuos tormentos, roubos, injustiças em suas pessoas e em seus filhos, 
mulheres e bens [...] enquanto essas encomiendas durarem, não bastará o 
poder dos reis, se mesmo que estivessem presentes, para impedir que não 
pereçam, se acabem e se consumam todos os índios, como se acabariam 
mil mundos por essa via, sem ter remédio (LAS CASAS, 2010, p. 330-331). 

Certamente, o reconhecimento do poder régio dos reis de Castela e do papa diante 

do Conselho Real das Índias não surtiu o impacto tão almejado por Las Casas. Mas, 

mesmo, em desvantagem, o frei não desistiu de sua jornada. A capacidade de lutar 

em favor dos indígenas não lhe permitia ser derrotado ao enfrentar as autoridades 

temporal e espiritual e as ameaças dos encomendeiros e tirânicos.  

 

4.4.6 A Comprovação da Soberania Espanhola: o Direito de Cristianizar 

 

O Tratado em relevância, como o próprio Las Casas expressa, é o prosseguimento 

das Trinta proposições que atestam a soberania dos reis espanhóis sem 

comprovação. Este Tratado traz, em si, a veracidade da soberania dos reis 

unificados de Castela e Leão. Mas, deste escrito será extraído apenas o 

pensamento de Las Casas sobre os argumentos, justificativas, acontecimentos e 

outros elementos que permitem aos indígenas defenderem-se dos ataques dos 

espanhóis.  

Las Casas explica que esse escrito é resultado de sua “experiência ocular das 

coisas que aconteciam nas Índias [...] dando-me ainda o desejo de que as 
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desordens, que nelas eu vi serem cometidas, tivessem remédio” (LAS CASAS, 

2010, p. 346).  

Para estabelecer o seu percurso argumentativo comprobatório do poder soberano 

dos reis de Castela e Leão, Las Casas parte de duas conclusões básicas 

transpostas do tratado Trinta proposições mui jurídicas que correspondem às 

proposições 17 e 18 respectivamente: 

Primeira conclusão. Os reis de Leão e Castela têm o muito justo título do 
império soberano e universal, ou o mais elevado, de todo o orbe das que 
chamamos Índias Oceânicas, e são justamente príncipes soberanos e 
supremos, senhores universais e imperadores sobre os reis e senhores 
naturais delas, por virtude da autoridade, concessão e doação, não mera e 
simples, mas modal, id est, ob interpositam causam72, que a Santa Sé 
Apostólica interpôs e lhes fez. E esse é, e não outro, o fundamento jurídico 
e substancial, em que se estriba e está colocado todo seu título. Segunda 
conclusão. Com esse soberano, imperial e universal principado e senhorio 
dos reis de Leão e Castela sobre as Índias, é compatível que os reis e 
senhores naturais dos índios tenham sua administração, jurisdição, direitos 
e domínio sobre seus súditos, ou que política ou realmente se rejam (LAS 
CASAS, 2010, p. 348). 

Os aspectos marcantes inerentes nessas conclusões dizem respeito à reafirmação 

do poder universal do papa e dos reis propalado por Las Casas com convicção. Os 

reis ibéricos carregam sobre si a grande responsabilidade do governo absoluto 

terreno, por dádiva do pontífice, único representante temporal e espiritual de Deus 

sobre a terra. Por causa disso, os reis, segundo Las Casas, podem e devem 

submeter os indígenas (infiéis) sob o seu governo assim como fazem com os 

cristãos (fiéis). Buscando esse governo para os indígenas, que se encontram 

tiranizados pelos conquistadores, Las Casas dirigindo-se ao papa e aos reis, diz que 

Todos os infiéis do mundo são, primeiro, ovelhas de Cristo; também são 
seus membros; são, por isso mesmo, súditos ou discípulos em potência ou 
em hábito quanto a isso, e assim Cristo é pastor, é cabeça e cura (ou 
pároco) de todos os infiéis. Tudo isso à sua maneira. Logo, o papa, vigário 
de Cristo, é, por sua vez, pastor, cabeça e cura ou prelado de todos os 
infiéis (LAS CASAS, 2010, p. 349). 

Por meio dessa compreensão, Las Casas apresenta os indígenas como futuros 

membros da Igreja sendo no momento adequado doutrinados para isso. Para ele, 

esses indígenas “infiéis são, todavia, do corpo da Igreja em potência – a saber, que 

                                                           
72 Segundo nota explicativa, a expressão “id est, ob interpositam causam” refere-se a uma cláusula 
jurídica, que condiciona e determina uma concessão que podia em si mesmo ser tomada como 
absoluta, ela se torna condicionada “por um modo”. Uma tradução mais rústica e literal da expressão 
pode ter ainda o seguinte sentido: “Isto é, no caso de uma intervenção”. LAS CASAS, Bartolomé de. 
Liberdade e justiça para os povos da América: Oito Tratados impressos em Sevilha em 1552. 
São Paulo: Paulus, 2010, p. 348. Obras Completas II. 
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podem nela entrar e dela fazer parte” (LAS CASAS, 2010, p. 349). A importância do 

papa e dos reis no processo de atrair os indígenas à fé de Cristo é insubstituível. 

Especialmente no que concerne ao papa,  

Daí se entende que o sumo pontífice, pela instituição de Cristo, assim como 
é prelado de todas as partes de que consta a Igreja universal, da mesma 
maneira é escolhido para, sobre todos e à frente de todos os prelados, ser o 
responsável pela vocação, chamamento e conversão de todas as gentes 
infiéis [...] o sumo pontífice é, a seu modo, como Cristo é ao seu, cabeça 
dos infiéis (LAS CASAS, 2010, p. 353, 355). 

Essa autoridade da qual o papa está investido e de que Las Casas não abre mão 

também estabelece o limite de tempo de seu pontificado. Las Casas acredita que o 

papa é cabeça de todos os homens em todos os lugares, “mas em seu tempo, e não 

além de seu pontificado” (LAS CASAS, 2010, p. 356).    

Ao reconhecer que o papa acumula tanto poder e de maneira universal sobre todos 

os homens, Las Casas tem como verdadeiro que, nas Índias, essa universalidade 

pontifícia também pode usufruir de aceitação espontânea, pois as novas terras 

constituem sua jurisdição. No entanto, Las Casas sugere que o regime 

administrativo do dignitário eclesiástico seja voluntário. Com uma atitude assim, o 

papa  

[...] pode usar e exercer em todos os infiéis do mundo, que pertençam ao 
seu tempo, e encontrar voluntários direta ou principalmente, mas sem 
coerção ou força alguma, a saber, enviando-lhes que os convide, rogue, 
persuada que venham para receber a fé do santo batismo e a união do Filho 
de Deus, Jesus Cristo, por meio de seus idôneos ministros, servos de Deus, 
verdadeiros pregadores do Evangelho. Se esse convite gracioso não for 
acolhido pelos infiéis, o sumo pontífice não os pode obrigar e nem exercer 
sobre eles, por essa causa, violência, nem lhes impor castigo (LAS CASAS, 
2010, p. 358). 

A autoridade pontifícia de que fala Las Casas encontra fundamentos teológicos e 

jurídicos, isto é, que também possui o poder temporal. Ele menciona como fontes 

sustentadoras de seu artigo João de Paris e Guilherme de Ockam, “que mais se 

desmandaram [...] admitem que o papa tem poderio e jurisdição sobre as coisas e 

estados temporais em alguns casos” (LAS CASAS, 2010, p. 360). E prossegue 

dizendo que, entre os juristas, Antonio de Roselli, em sua obra, Sobre o poder do 

imperador e do papa, declara que “O papa, na administração das coisas divinas e na 

direção das almas, tem todos a ele submissos, e também nas coisas temporais 

enquanto estão a serviço das espirituais ou lhes estão conexas” (LAS CASAS, 2010, 

p. 360). Dessa forma, Las Casas entende que cabe ao sumo pontífice “julgar as 
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coisas humanas e temporais, cada uma delas e quando for necessário à promoção 

das coisas espirituais e divinas, ou quando se precisar retirar os obstáculos que as 

pudessem impedir” (LAS CASAS, 2010, p. 365-366). E os obstáculos no cenário da 

América Latina para Las Casas, nesse momento, são os espanhóis que conquistam, 

colonizam e povoam as terras por meio de ações armadas e tirânicas, as quais 

ofuscam a visão dos indígenas impedindo-os de enxergar bondade no Deus dos 

cristãos e na Igreja. Ao falar sobre a legitimidade do governo monárquico e papal, 

Las Casas vislumbra para os indígenas um regime que promova a paz, sem guerras 

e injustiças. É um trabalho em conjunto, supõe-se.  

Para Las Casas, a autoridade do papa não está limitada somente à jurisdição do 

povo simples, mas ela se estende também sobre os reis. O fundamento utilizado 

para essa defesa deriva-se dos teólogos e juristas. Em evidência, estão Francisco 

de Vitoria, Domingo de Soto, Pedro Bertrando e Tomás de Aquino (LAS CASAS, 

2010, p. 376). Assim ele expressa: 

O sumo pontífice recebeu do mesmo Cristo poder e autoridade para mudar 
os reinos dos infiéis, juntá-los ou dividi-los, e para decretar sentenças de 
deposição dos reis, príncipes e senhores de tais reinos; estabelecer e 
substituir, colocar outros novos, fiéis ou infiéis, conforme julgar ser mais 
conveniente colocar em lugar deles [...] cada vez e quando vir ser 
necessário ou muito conveniente para promulgação da fé, ou para dela 
retirar os obstáculos (LAS CASAS, 2010, p. 376-377). 

Quando Las Casas fala dos obstáculos que os reis e o papa devem remover na 

América, objetivamente está se referindo às guerras e à escravidão impostas aos 

indígenas e, com isso, a Igreja se vê a mais prejudicada, pois “acaba por perder 

muitos, que, se ouvissem a doutrina cristã, entrariam na Igreja universal, e talvez 

alcançassem a eterna bem-aventurança [...] e tais pessoas são impedidas de ter 

acesso à fé e à religião cristã” (LAS CASAS, 2010, p. 382). 

Quanto à remoção desses obstáculos à fé que Las Casas menciona, a sua sugestão 

é que o vigário de Cristo contra-ataque com as mesmas ações para repelir os 

tiranos. Para ele, isso é legal, partindo do direito e do poder que o papa possui vindo 

diretamente de Cristo. De acordo com o frei, “todo o príncipe ou senhor pode e deve 

ou é obrigado a defender seus súditos, direitos e bens deles” (LAS CASAS, 2010, p. 

383). Sendo, portanto, os infiéis, súditos dos reis espanhóis, ainda que em potência, 

torna-se seu dever protegê-los. 
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Tomando como base a premissa de que o poder papal é universal, portanto 

temporal e espiritual, o poder dos imperadores e dos reis se limita apenas na 

jurisdição interna de seus reinos – “porque nem o imperador, como imperador fora 

de seu império, nem os reis, como reis fora de seus reinos, podem exercer 

regularmente um mínimo de jurisdição em parte alguma” (LAS CASAS, 2010, p. 

386). Essa é uma divergência antiga e clássica.  

O poder atribuído à realeza espanhola nas Índias é relembrado por Las Casas como 

proveniente das bulas de doações e delas também são a origem das guerras contra 

os indígenas. 

A Sé Apostólica e o pontífice romano puderam, de forma lícita e justa, 
repartir e dividir entre os reis cristãos, que para isso lhes foi possível 
escolher, a parte do mundo que os infiéis possuem; ou doando ou 
concedendo ou confiando a cada um dos reinos e províncias a diversidade 
dos infiéis. E, consequentemente, os outros reis cristãos a quem não foi 
dado parte não têm o que dizer contra a mencionada divisão (LAS CASAS, 
2010, p. 391). 

Para Las Casas, a Santa Sé teve toda autonomia ao seu lado para escolher a quem 

doar, dividir e repartir as províncias e as terras dos infiéis e fez isso aos reis cristãos 

de Castela e Leão. Pois “a Sé Apostólica pode doar e conceder os reinos dos 

hereges a reis católicos cristãos” (LAS CASAS, 2010, p. 396). No entanto, as 

guerras foram inevitáveis. Para alguns juristas, essas guerras sempre foram justas. 

Segundo Gutiérrez, o pensamento de Las Casas corresponde a uma mentalidade 

ainda fortemente medieval que o leva “a afirmar que a bula alexandrina tem apenas 

um sentido evangelizador. Ela constitui um encargo dado aos reis para cumprir esta 

tarefa” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 95). Ainda nessa dimensão, Gutiérrez apresenta um 

dado importante sobre isso. Las Casas só conhecia a bula inter caetera, com data 

anterior a 4 de maio de 1493. Esse documento papal tornou-se o principal 

responsável pelos desdobramentos já conhecidos ocorridos na América Latina 

(GUTIÉRREZ, 1995, p. 95). 

Além das referidas bulas, quais são as causas que podem justificar as tais guerras? 

A resposta é incisiva sob quatro aspectos: 

Primeiro: para que os hereges nos restituam nossas terras, que com injúria 
nos foram roubadas. Segundo: para que nos desagravem da injúria que 
eles ou seus antepassados nos fizeram ao usurpar violentamente nossas 
terras. Terceiro: para que não contaminem ou manchem, com suas sórdidas 
cerimônias e vilezas de vícios, as terras que foram a Deus consagradas 
pela cristandade. Quarto: para tirar ou diminuir suas forças, para que não 
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tenham a ousadia de nos molestar ou impugnar, bastando para isso forçá-
los a reconhecer o domínio da Igreja (LAS CASAS, 2010, p. 397). 

Cumpridas essas condições, os juristas sugerem que a Igreja confirme e aprove. Em 

seguida, os vencidos devem ser submetidos ao jugo de escravidão, perdendo, 

assim, o direito à liberdade, conforme decreto dos reis (LAS CASAS, 2010, p. 398). 

Essas causas são similares àquelas muito divulgadas pela cristandade durante o 

movimento das Cruzadas, instituídas contra os muçulmanos. 

Deve ser computada a oposição de Las Casas a uma ação dessa natureza contra os 

indígenas, “posto que se deve ter respeito à caridade, que Cristo tanto nos 

encomendou, e que não sejamos por nosso rigor a causa para que detestem nossa 

fé e religião cristã” (LAS CASAS, 2010, p. 398). A forte influência escolástica na vida 

de Las Casas o faz indagar aos juristas e teólogos a pesarem as vantagens e 

desvantagens que se obtém ao decretar a guerra aos indígenas infiéis. A sua 

advertência é fundamental para uma reflexão crítica. Ele diz, “há de se atentar se é 

maior o dano e pesam mais os males que proviriam de tal guerra, que os bens que 

se deseja alcançar. E isso se eles se contentassem em viver quietos, e não nos 

afligissem e molestassem com novas injúrias” (LAS CASAS, 2010, p. 398).  

Para Las Casas, as causas de guerra nada mais são que uma injúria aferida contra 

os indígenas. Por essa razão, a eles deve ser concedido também o direito de se 

defenderem. Assim, são apresentadas quatro causas contrapostas às anteriores que 

são vistas por Las Casas como justas, isso se deve ao simples fato de que os infiéis 

“nunca receberam a fé e nem nunca ouviram, nem souberam nem creram se havia 

cristãos no mundo como parece clara a razão” (LAS CASAS, 2010, p. 398). As 

causas são: 

Primeiro: porque essa causa não está fundada em que tais infiéis tenham 
nossos reinos e terras como sendo seus próprios; e, por conseguinte, estão 
livres e isentos de toda submissão a outro superior, a não ser aos seus, e 
de todo reconhecimento em termos de obediência. Segundo: nem se funda 
sobre injúria nem dano que nos tenham feito. Terceiro: nem porque nos 
impugnem, infestem ou molestem, nem sejam inimigos de nossa fé. Quarto: 
nem porque manchem ou contaminem nossas terras com seus vícios e 
cerimônias, pois não mancham a não ser as suas, “e nada temos que julgar 
sobre os de fora” (I Cor. 5, 12) (LAS CASAS, 2010, p. 398). 

Diante dessa exposição, qual seria a posição conclusiva de Las Casas? A doação 

das terras dos infiéis é legalmente infundada, e a única justificativa para isso seria 

apenas para a “promulgação do Evangelho e propagação da fé, conversão e 
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salvação dos mesmos infiéis, e para o bem temporal e espiritual deles. E essa é a 

causa e a razão última e final dessa doação” (LAS CASAS, 2010, p. 398), e, para 

isso, não há necessidade de armas e nenhum ato de violência. Portanto, “a razão 

natural é porque sem culpa ninguém deve ser punido, estando dentro dos limites do 

direito natural” (LAS CASAS, 2010, p. 399). Para se fazer melhor compreendido, Las 

Casas utiliza o seu conhecimento sobre leis para explicar que, se alguém for privado 

de receber a sua herança ou de suceder ao seu genitor delinquente devido a 

acusação de heresia ou de lesa majestade, “é em razão ou ordenação do direito 

civil73 ou canônico [...] porque não obriga os que não são súditos ou vizinhos 

daquele reino ou cidade, e principalmente aos infiéis que estão fora da Igreja 

universal” (LAS CASAS, 2010, p. 399), e isto não pode ser aplicado aos indígenas  

porque o direito civil se diz o que qualquer cidade ou o próprio povo 
constituiu como direito para si: e é e se chama direito civil do próprio povo 
ou cidade, enquanto direito próprio desse mesmo povo ou cidade, como há 
os estatutos das terras, os quais se dizem direitos municipais (LAS CASAS, 
2010, p. 399-400).  

Essa lei de origem romana foi instituída como direito civil para regular a vida dos 

cidadãos romanos dentro de suas cidades e dos povos conquistados através das 

ações militares dos imperadores e tornou-se conhecida como direito comum. A 

aplicação de leis como essa, nas Índias, leva Las Casas a contestar de maneira 

relutante, pois, para ele,  

[...] não resulta daí que os reis e inúmeras províncias, que nunca souberam 
nem ouviram falar dos romanos, fossem obrigados a viver de acordo com tal 
direito, mas sim segundo as leis e costumes que cada província ou reino 
tinha, e esse era o direito civil de cada um (LAS CASAS, 2010, p. 400). 

Las Casas combate as leis civis espanholas que estão sendo implantadas nas 

Índias, as quais tiram o direito dos habitantes em escolher os seus governantes 

locais e os obrigam a aceitarem o governo de outros príncipes cristãos. Para Las 

Casas, isso só seria viável, se todo o povo se encontrasse em pecado e, por isso, se 

visse merecedor de um novo rei.   

Portanto, tirar dos povos o seu direito de escolha, sem que tenham 
merecido perdê-lo, é coisa violenta, triste, horrível, odiosa e lamentável, 
porque vai contra sua inclinação natural e contra aquilo que por direito 
natural lhes pertence, e, por conseguinte, seria ir contra o direito natural e a 
lei eterna fazer-lhe grande e muito notável injustiça (LAS CASAS, 2010, p. 
402). 

                                                           
73 Conforme Las Casas, o texto deriva da seguinte fonte: Código, liv. 8, tit. 48 (49), De 
emancipationibus liberorum, lei 1, Si Lex. 
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Por direito natural, que existe em todas as nações, e também por direito das gentes, 

que é oriundo da razão, aos indígenas e aos seus reinos é garantida a liberdade de 

eleger o seu próprio rei (LAS CASAS, 2010, p. 410). 

A persistência em estabelecer nas Índias um rei cristão e, neste caso, os reis de 

Castela, deveria ter um único objetivo, pelo menos esse parece ser o pensamento 

de Las Casas. Era “prover a pregação do Evangelho e a fundação e ampliação da 

Igreja e do culto divino, bem como a conversão de suas gentes e seu proveito 

espiritual e temporal” (LAS CASAS, 2010, p. 424). Como proveito temporal, Las 

Casas adiciona o governo régio, isto é, político. Desse governo “se requer mais 

virtude do que se requer para qualquer outro exercício virtuoso, e para muitos reinos 

muito mais se requer, e, assim, quem bem e perfeitamente os rege de forma ativa e 

efetiva, de grande virtude, sem dúvida, resplandece” (LAS CASAS, 2010, p. 426).  

Através das argumentações de Las Casas, tem-se a nítida percepção de que o frei 

dominicano requer, tanto dos reis como do papa, a utilização de um método de 

evangelização e administração governamental, ou seja, um modus operandi colonial 

apropriado à realidade cultural dos indígenas, independentemente dos princípios 

políticos, econômicos e até mesmo culturais, vividos na Metrópole. O modus vivendi 

nas terras dos indígenas, para ele, constitui-se outra realidade. 

A razão disso é porque, enquanto são infiéis, não podem ser forçados nem 
se pode usar com eles a jurisdição contenciosa ou coativa, ativamente (in 
actu), já que estão totalmente fora da Igreja e, por conseguinte, não são 
súditos dela [...] Mas depois que tiverem recebido a fé e o batismo, os Reis 
Católicos têm perfeito poder ativo (in actu), e podem neles usar e exercer a 

jurisdição contenciosa [...] (LAS CASAS, 2010, p. 440). 

Após discutir o poder soberano dos reis espanhóis e atestar que ele só pode ser 

consolidado via conversão dos indígenas pela pregação do evangelho, em seguida, 

Las Casas mostra que as guerras foram os principais empecilhos para a 

confirmação de tal poder nas províncias das índias o que resultou ainda na ineficácia 

da religião cristã. 
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4.4.7 Fatores Decisivos para a “Guerra Justa”: a Destruição da América Latina 

 

Sem a intenção de querer cometer nenhuma forma de digressão sobre os elementos 

constitutivos do conceito de “Guerra Justa”  por Las Casas em favor dos indígenas, 

a Brevíssima relação da destruição das Índias propõe-se a ser a obra mais direta, 

comprobatória e contundente que confirma as suas teorias referentes à guerra 

defensiva74.  

Concluída em 1542, a obra de Las Casas tornou-se o mais famoso de seus escritos, 

provavelmente por se tratar de um texto que registra “a brutalidade humana, e em 

todas as suas páginas o sofrimento e o sangue escorrem aos borbotões” (BRUIT, 

1995, p. 74).  

Esse tratado é extremamente denunciador. Na origem da denúncia, encontram-se a 

ambição e a busca intensa pela riqueza, e tais aspectos promovem a morte nas 

províncias indígenas de maneira incontrolável. Nesse sentido, Las Casas apresenta 

um relato das atrocidades e violências cometidas pelos conquistadores no acesso 

aos territórios e ilhas. Ele mapeia todos os itinerários por onde passavam os 

espanhóis recolhendo o ouro e, consequentemente, marcando-os com um rastro de 

sangue. Diante disso, o frei afirma o direito dos indígenas de fazerem guerra contra 

os espanhóis; no entanto, ele dizia, sempre que resistiam à violência dos cristãos, os 

indígenas eram decapitados, queimados ou enforcados. Os espanhóis nunca 

observaram o direito de liberdade dos indígenas, matavam aqueles que queriam, e 

aqueles que deixavam viver submetiam a tormentos, prendendo-os em ferros como 

escravos. Las Casas também denuncia a cumplicidade de alguns religiosos que 

apoiavam e, ao mesmo tempo, legitimavam as ações dos tiranos, pois sempre 

obtinham lucros. Portanto, a América, no conteúdo desse escrito é retratada como o 

                                                           
74 Conforme Mires, o sistema de guerra defensiva derivou-se de Gregório López, um dos teólogos 
mais eminentes da Espanha, membro das juntas de 1542 e de 1550. López fundamenta a conquista 
em algumas ideias básicas: i) ela devia ter um caráter predominantemente evangelizador e não 
deveria ser realizada nem por meio das armas nem infundindo o medo; ii) os sacerdotes 
encarregados do serviço evangélico deviam ser cuidadosamente eleitos; e, iii) a violência deveria ser 
aplicada rigorosamente no sentido de defesa para o lado que a propõe. A partir de López outros 
grandes pensadores tiveram a responsabilidade de discutir o referido tema como o dominicano Gil 
Gonzalez e o padre Luis de Valdivia. MIRES, Fernando. La colonización de las almas: misión y 
conquista. San José: DEI, 1987, p. 68-79. 
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cenário de atuação dos espanhóis com os indicativos de um campo de guerra que 

não pode mais ser controlado pelas autoridades. 

Para Bruit, os escritos de Las Casas revelam o caráter violento dos espanhóis em 

duas atitudes:  

a individual, praticada pelos conquistadores com os instrumentos de guerra, 
que mata ou mutila fisicamente os índios em pouco tempo; e a institucional, 
que os massacra lentamente no trabalho das minas, com as novas 
obrigações sociais, mediante a nova cultura (BRUIT, 1995, p. 74). 

Las Casas consegue demonstrar comprovadamente essas duas formas como 

testemunha ocular. Para ele, sem dúvida, a explicação sobre a violência dos 

espanhóis tem como princípio a cobiça pelo ouro. Portanto,  

Na raiz da denúncia está a idolatria do ouro, desmascarada como a 
motivação primeira dos investidores, dos armadores, dos conquistadores, 
essa corrente estigmatizada como infernal na linguagem costumeira de Las 
Casas. Pois ele tudo vê e escreve do lado dos vencidos, dos oprimidos e 
tiranizados. O teor e, sobretudo, o próprio tom do seu escrito mostra que 
ele, pela razão e com toda a paixão, se identifica com o povo explorado e 
com a terra “destruída (JOSAPHAT, 2010 apud LAS CASAS, 2010, p. 482). 

No prólogo de seu tratado, Las Casas justifica a razão de suas denúncias dizendo 

que, “como homem que vi serem cometidos em cinquenta anos e mais de 

experiência, estando presente naquelas terras [...] os mesmos danos” (LAS CASAS, 

2010, p. 494). Assim, nesta seção, há um forte indício de que o frei tenha enviado ao 

rei Felipe uma cópia da Brevíssima relação para a sua apreciação e conhecimento, 

na esperança de que o monarca se ativesse à situação dos indígenas e 

estabelecesse as devidas soluções, evitando que as tiranias continuassem. Ele 

ressalta: “[...] deliberei então imprimir algumas (páginas) e muito poucas, que reuni, 

alguns dias atrás, dentre inúmeras que, com verdade poderia referir, para que, com 

mais facilidade, Vossa Alteza possa lê-las” (LAS CASAS, 2010, p. 494-495). Para 

entender melhor o que contém nas páginas enviadas ao rei, segue a transcrição 

fragmentada de sua denúncia e que, ao mesmo tempo, funciona como um pedido de 

intervenção nas referidas terras, mas para conter o avanço destrutível dos 

espanhóis por meio da guerra injusta. 

[...] a ânsia temerária e irracional daqueles que têm por nada, 
indevidamente, derramar tão imensa cópia de sangue humano e despovoar 
aquelas terras grandíssimas de seus naturais moradores e possuidores, 
matando mil contos de gentes, e roubar incomparáveis tesouros, cresce a 
cada dia, importunando por diversas vias e várias fingidas cores, que lhes 
sejam concedidas, ou permitidas as citadas conquistas (as quais não 
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poderiam ser-lhes concedidas sem violação da lei natural e divina, e, por 
conseguinte, gravíssimos pecados mortais, dignos de terríveis e eternos 
suplícios), considerei conveniente servir Vossa Alteza com este sumário 
brevíssimo, de história muito difusa, que poderia e deveria compor dos 
estragos e perdições ocorridas [...] Diante disto, e entendida a deformidade 
da injustiça que se faz àquelas gentes, destruindo-as e despedaçando-as, 
sem haver causa nem razão justa para isso, senão somente cobiça e 
ambição daqueles que pretendem praticar tão nefandas obras [...] (LAS 
CASAS, 2010, p. 495). 

Como foi dito anteriormente, a Brevíssima relação constitui-se em um mapeamento 

das pegadas dos espanhóis nas terras e ilhas conquistadas. Para estabelecer esse 

trabalho “cartográfico”, Las Casas parte do momento em que se deu a chegada dos 

conquistadores nas Índias, descobertas no ano 1492, as quais  

foram povoadas por cristãos espanhóis no ano seguinte. De modo que há 
quarenta e nove anos partiram para elas quantidades de espanhóis. E a 
primeira terra onde entraram, para efeito de povoar, foi a grande e 
felicíssima Ilha Espanhola, que tem seiscentas léguas em torno (LAS 
CASAS, 2010, p. 495-496). 

Entretanto, a informação de Las Casas aponta a existência de outras ilhas muito 

maiores, próximas e ao redor, que já estão povoadas “por todas as partes delas, as 

quais todas estavam e as vimos mais povoadas e cheias de gentes naturais, seus 

índios, do que qualquer outra terra no mundo” (LAS CASAS, 2010, p. 496). Outro 

dado importante fornecido por Las Casas revela que, até o ano de 1541, muitas 

outras ilhas foram descobertas com sua densidade demográfica similar a uma 

colmeia “ou a maior quantidade de toda a linhagem humana” (LAS CASAS, 2010, p. 

496). Para deixar o rei devidamente informado sobre a humanidade desses 

habitantes, Las Casas descreve em detalhes o perfil dos referidos povos 

considerando a sua diversidade de comportamento e o seu biótipo: 

Todas essas universais e infinitas gentes de todo gênero (a toto genere) 
Deus as criou as mais simples, sem maldades nem fingimentos, 
obedientíssimas, fidelíssimas a seus senhores naturais e aos cristãos a 
quem servem; mais humildes, mais pacientes, mais pacíficas e quietas, sem 
rixas nem bulício, nem briguentas, nem queixosas, sem rancores, sem 
ódios, sem desejar vinganças, como outras não há no mundo. São, 
principalmente, as gentes mais delicadas, fracas e ternas em compleição e 
que menos aguentam suportar trabalhos, e que mais facilmente morrem de 
qualquer doença, que nem os filhos de príncipes ou senhores entre nós, 
criados em regalo e vida delicada, são mais delicados do que eles, ainda 
que sejam daqueles que são entre eles da linhagem de lavradores. São 
também gentes paupérrimas e que menos possuem nem querem possuir 
bens [...] Têm, assim mesmo, um entendimento nítido, desembaraçado e 
vivo, sendo muito capazes e dóceis a toda boa doutrina, aptíssimos para 
receber nossa santa fé católica e se dotar de virtuosos costumes (LAS 
CASAS, 2010, p. 496).  
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De acordo com Las Casas, a estrutura física dessas gentes não pode favorecer ao 

grau de exploração e trabalhos forçados que os espanhóis passaram a exigir-lhes 

“assim que as conheceram, como lobos, tigres e leões crudelíssimos, famintos de 

muitos dias” (LAS CASAS, 2010, p. 497), o que se tornou em pouco tempo uma 

pena capital. Esses espanhóis se autodenominam cristãos segundo lembra Las 

Casas. Para o frei, as suas obras são contraditórias considerando o nome que os 

identifica. Sobre essas gentes, diz Las Casas, os cristãos, por onde passam “outra 

coisa não têm feito [...] senão despedaçá-las, matá-las, angustiá-las, afligi-las, 

atormentá-las e destrui-las por estranhas, novas e várias formas de crueldade, 

jamais vistas nem lidas ou ouvidas” (LAS CASAS, 2010, p. 497). Diante dessa 

descrição e registro, é possível suspeitar que a prática comum dos cristãos 

espanhóis se resumia em aniquilação de suas comunidades em detrimento do ouro 

que buscavam e que muitas vezes não encontravam. Seguindo as pegadas verbais 

de Las Casas, os atos dos espanhóis se configuravam em pelo menos dois atos 

intensos: i) pelas injustas, cruéis, sangrentas e tirânicas guerras; e ii) os 

sobreviventes dessas guerras eram submetidos à servidão. “A estas duas maneiras 

de tirania infernal se reduzem e se resolvem ou subalternam, como a gêneros, todas 

as outras diversas e várias formas de assolar aquelas gentes, que são infinitas” 

(LAS CASAS, 2010, p. 498).   

Para Bruit,  

Na violência institucional, a encomenda ocupa o lugar de destaque. A esta 
instituição é atribuída a causa da perdição das Índias, de todas as injustiças, 
imoralidades e desprezo pela evangelização dos índios. As denúncias e 
descrições desse tipo de violência acumulam-se profusamente em todos os 
seus escritos (BRUIT, 1995, p. 75). 

As narrativas sobre a violência desencadeada contra os indígenas em seus 

territórios comprovam essa colocação de Bruit. O seguinte relato ocorrido na Ilha 

Espanhola pode fornecer uma visão mais ampla do que ocorreu em outros lugares 

ocupados pelos espanhóis: 

Os cristãos entraram e começaram os grandes estragos e perdições destas 
gentes, e que primeiro destruíram e despovoaram, começando, os cristãos, 
a tomar as mulheres e filhos dos índios para servir-se e para usar mal deles 
[...] Os cristãos davam-lhes bofetadas, socos, pancadas e até lançavam as 
mãos sobre os senhores dos povoados [...] Os cristãos, com seus cavalos, 
espadas e lanças começaram a fazer matanças e estranhas crueldades 
com eles. Não deixavam crianças, nem velhos, nem mulheres grávidas ou 
paridas sem que lhes rasgassem os ventres e as fizessem em pedaços, 
como se dessem com alguns cordeiros dentro de seus apriscos. Faziam 
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apostas sobre quem, de uma facada, abria o homem ao meio, ou de um 
golpe lhe cortava a cabeça ou lhe abria as entranhas. Tomavam as crianças 
das tetas das mães pelas pernas, e batiam com as suas cabeças nas 
rochas. Outros as jogavam em rios, pelas costas, rindo e gozando, e ao 
caírem na água, diziam: move-te, corpo de tal. A outras crianças enfiavam a 
espada juntamente com as mães, e assim com todos quantos encontravam 
diante de si. Faziam umas forcas longas, para que quase encostassem os 
pés à terra. E os dispunham de treze em treze, em honra e reverência a 
Nosso Redentor e aos doze apóstolos. Juntavam lenha, punham fogo e os 
queimavam vivos. A outros amarravam ou envolviam todo o corpo com 
palha seca; pondo-lhes fogo, assim os queimavam. A outros, a todos 
aqueles que queriam manter vivos, cortavam-lhes ambas as mãos e faziam 
levá-las penduradas [...] Comumente matavam os senhores e nobres desta 
maneira: faziam umas grelhas de varas sobre forquilhas, amarrando-as 
nelas, e colocavam fogo manso por baixo para que, pouco a pouco, dando 
alaridos naqueles tormentos, desesperadas, lhes saíssem as almas [...] 
(LAS CASAS, 2010, p. 499). 

O relato é trágico. Mas será que as expedições espanholas que procuravam o tão 

cobiçado ouro das Índias agiam indubitavelmente como expõe Las Casas? Bruit 

informa que  

os historiadores têm discutido acaloradamente as denúncias do frade e 
muitos deles as consideram exageradas, inventadas, produto de uma mente 
alucinada [...] esse olhar que aumentava em demasia o tamanho das coisas 
podia ser a marca de seu psiquismo, estimulado pela voragem imensa do 
processo histórico que viveu (BRUIT, 1995, p. 76). 

Alucinado ou não, megalomaníaco ou não, fato é que Las Casas sempre desejou 

evitar que tantos indígenas morressem, poucos ou muitos. O frei demonstra a sua 

firmeza junto aos monarcas espanhóis salientando a sua insatisfação relativa ao 

método de colonização implantado nas Índias.  

Quanto ao formato tirânico de busca pelas riquezas, Las Casas, adere à resistência 

inaugurada pelos indígenas como uma forma de defesa peculiar a todos os povos 

quando são afrontados, injuriados e agredidos em suas próprias terras por outros 

povos. Foi somente a partir da violência dos cristãos, segundo Las Casas que, “os 

índios começaram a procurar maneiras para expulsar os cristãos de suas terras. 

Armaram-se com armas que são extremamente fracas, pouco ofensivas e 

resistentes, e menos defensivas” (LAS CASAS, 2010, p. 499). Las Casas segue o 

projeto advocatício pelos indígenas afirmando que eles  

tiveram sempre justíssima guerra contra os cristãos, e os cristãos nunca 
tiveram nem uma nem nenhuma justa contra os índios; antes, foram todas 
diabólicas e injustíssimas, e muito mais do que se pode dizer de qualquer 
tirano do mundo. E o mesmo afirmo de quantas fizeram em todas as Índias 
(LAS CASAS, 2010, p. 503-504). 
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Mesmo assim, os empreendimentos exploratórios e armados dos espanhóis não 

cessaram; ao contrário, após as guerras, por exemplo, os sobreviventes, que, 

geralmente, eram jovens, mulheres e crianças, tornavam-se despojos e comumente 

eram repartidos entre os vencedores, os quais eram encaminhados ao trabalho nas 

minas. 

E assim repartidos a cada cristão, eram dados com esta condição hipócrita: 
de que lhes ensinassem as coisas da fé católica, sendo eles todos, 
comumente, idiotas e homens cruéis, avaríssimos e viciosos, e que se 
tornavam curas de almas. E a cura ou cuidado que tiveram deles foi enviar 
os homens às minas, para tirar ouro, que é trabalho intolerável, e punham 
as mulheres nas estâncias, que são sítios, para cavar as lavouras e cultivar 
a terra; trabalho para homens muito fortes e robustos. Não davam de comer 
nem a uns nem às outras, senão ervas e coisas que não tinham substância. 
Secava-se o leite das tetas das mulheres paridas, e assim morreram em 
breve todas as crianças. E como os maridos afastados, e nunca viam as 
mulheres, cessou a geração entre eles (LAS CASAS, 2010, p. 504). 

O trabalho na lavagem do ouro e extração da prata pode ser descrito como um selo 

que marca a missão da morte nas populações indígenas de maneira ascendente.  

Os espanhóis não se cansavam de buscar as fontes desses minérios valiosos. 

Sabe-se historicamente, portanto, que no século XVI, especialmente, a busca pelas 

riquezas constitui-se uma característica do Renascimento. Segundo Galeano,  

O ouro e a prata eram as chaves que o Renascimento empregava para abrir 
as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalista na 
terra. A epopeia dos espanhóis e portugueses na América combinou a 
propagação da fé cristã com a usurpação e o saqueio das riquezas nativas. 
O poder europeu estendia-se para abarcar o mundo. As terras virgens, 
densas de selvas e perigos, inflamavam a cobiça dos capitães, dos 
cavaleiros fidalgos e dos soldados em trapos, lançados a conquista dos 
espetaculares despojos de guerra: acreditavam na glória, “o sol dos 
mortos”, e na chave para alcançá-la, que Cortez assim definia: “Aos 
ousados ajuda a Fortuna” (GALEANO, 1980, p. 26) 

Galeano continua o seu relato assertivo realçando que, em 1519, “havia, sim, ouro e 

prata em grandes quantidades, acumulados no planalto do México e no altiplano 

andino” (GALEANO, 1980, p. 26), sendo comprovado através de uma revelação feita 

por Cortez ao rei da Espanha, quando se deslumbrou com “a fabulosa magnitude do 

tesouro asteca de Montezuma” (GALEANO, 1980, p. 26). A cobiça dos espanhóis se 

acentuou ferozmente, o que forçou algumas populações indígenas a optarem pela 

morte pela tamanha opressão. Por exemplo,  

A população das ilhas do Caribe deixou de pagar tributos, porque 
desapareceu: os indígenas foram completamente exterminados nas 
lavagens de ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a 
metade do corpo mergulhada na água, ou lavrando os campos até a 
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extenuação, com as costas dobradas sobre os pesados instrumentos de 
aragem trazidos da Espanha. Muitos indígenas da Ilha Dominica 
antecipavam-se ao destino imposto por seus novos opressores brancos: 
matavam seus filhos e se suicidavam em massa (GALEANO, 1980, p. 26-
27) 

Gustavo Gutiérrez confirma esse acontecimento e diz que, já em 1516, através de 

documento denominado Representación a los regentes, Las Casas havia formulado, 

em formato de resumo, “vinte pontos que denunciam o que acontece nas Antilhas. 

Em dezesseis deles, aparecem, quase sistematicamente, as palavras morte, morrer, 

ou algum sinônimo; em outros quatro, fala-se de diferentes tormentos infligidos aos 

índios” (GUTIÉRREZ, 1995, p. 97). 

Foi nesse tempo, diz Las Casas, que a presença dos franciscanos e os 

requerimentos se fizeram intensos, legitimando os crimes dos administradores da 

empresa colonial. O seu lado paracletológico comprova isso dizendo que  

“houve um capitão [...] para roubar e extirpar gentes, matou cerca de 
quarenta mil almas, o que viu com olhos de um religioso de São Francisco 
que ia com ele, e que se chamava Frei Francisco de Sant Román, 
liquidando-os à espada, queimando-os vivos jogando-os aos cães bravos e 
torturando-os com diversos suplícios (LAS CASAS, 2010, p. 508). 

A invasão dessas terras era consolidada pela leitura do Requerimento que os 

espanhóis portavam consigo com vistas à posse das referidas extensões territoriais 

que sob o golpe de letras mal compreendidas eram transferidas aos novos donos. 

Como ocorria esse ato? 

Estando os índios seguros em seus povoados e casas, iam os tristes 
espanhóis salteadores, à noite, meia légua perto do povoado. E ali, naquela 
noite, entre si próprios, apregoavam ou liam o citado requerimento, dizendo: 
“Caciques e índios desta Terra Firme de tal povoado; vos fazemos saber 
que há um Deus, um papa e um rei de Castela, que é senhor destas terras; 
vinde logo a render-lhe a obediência etc. e, se não, sabei que vos faremos 
guerra, mataremos e capturaremos” etc. (LAS CASAS, 2010, p. 509).  

Todorov explica que “se os índios ficarem convencidos após essa leitura, não se tem 

o direito de fazê-los escravos (é aí que o texto “protege” os índios, concedendo-lhes 

um status). Se, contudo, não aceitarem essa interpretação de sua própria história, 

serão severamente punidos” (TODOROV, 1996, p. 144). Em seguida, Todorov 

expõe um pequeno fragmento do texto que esclarece a sua explicação sobre o papel 

do Requerimento e as sanções espanholas desferidas aos indígenas desobedientes, 

predispostas no contexto assinalado: 
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Se não o fizerdes, ou se demorardes maliciosamente para tomar uma 
decisão, vos garanto que, com a ajuda de Deus, invadir-vos-ei 
poderosamente e far-vos-ei a guerra de todos os lados e de todos os modos 
que puder, e sujeitar-vos-ei ao jugo e à obediência da Igreja e de Suas 
Altezas. Capturarei a vós, vossas mulheres e filhos, e reduzir-vos-ei à 
escravidão. Escravos, vender-vos-ei e disporei de vós segundo as ordens 
de Suas Altezas. Tomarei vossos bens e far-vos-ei todo o mal, todo o dano 
que puder, como convém a vassalos que não obedecem a seu senhor, não 
querem recebê-lo, resistem a ele e o contradizem (TODOROV, 1996, p. 
144). 

Como se observa, os indígenas não têm nenhuma saída. Se se submeterem ao 

decreto, perdem as suas terras espontaneamente e se tornam escravos. Caso o 

ignorem, serão submetidos à escravidão pela força das armas da mesma forma. A 

relação estabelecida aqui é, notoriamente, caracterizada entre superiores e 

inferiores.  Os espanhóis cumprem as regras que lhes são designadas, e os 

indígenas as ouvem sem alternativas de escape. “O Requerimento é proclamado em 

nome de Fernando V das Espanhas, domador de povos bárbaros” (JOSAPHAT, 

2000, p. 58). Nisso, o poder espiritual e o poder temporal se fundem de forma 

explícita demonstrando a pretensão ideológica do Estado e da cristandade, 

contrariando a essência da religião cristã que priva pela igualdade dos povos em 

todas as instâncias. Para Josaphat,  

A ideologia perversa desse documento reenvia implicitamente aquela 
teologia e a execrável ética da escravidão legitimada pela teoria da “guerra 
justa”, erigida em fonte de direitos, a começar pelo direito de dar a morte 
aos prisioneiros. Poupar-lhes a vida e fazê-los escravos seria uma obra de 
misericórdia. Basta que se complete o sofisma, declarando que as guerras 
de conquista são justas, para se entender como se tenha excogitado esse 
famigerado Requerimento (JOSAPHAT, 2000, p. 58).  

Outro exemplo referente ao direito que os indígenas possuem em fazer guerras 

contra os espanhóis refere-se ao que fizeram os guerreiros astecas para expulsá-los 

de suas terras e, ao mesmo tempo, proteger o que ainda existia de suas posses. A 

esse ato, Las Casas chama de “santa guerra”. “Os índios mataram grande 

quantidade de cristãos nas pontes da lagoa com justíssima e santa guerra, pelas 

causas justíssimas que tiveram. Elas seriam justificadas por qualquer homem que 

fosse razoável e justo [...]” (LAS CASAS, 2010, p. 517).  

O acontecimento mencionado por Las Casas refere-se ao que ocorreu com Hernán 

Cortez e seus comandados nas terras mexicanas, que ficou conhecido na história 

como “La Noche Triste”. O relato a seguir, elaborado por Marcus Vinicius de Moraes, 

por meio de sua obra, proporciona melhor compreensão sobre o episódio:  
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Depois de resistir por várias semanas de combates em Tenochtitlán, Cortez 
decidiu que o melhor a fazer, nesse momento, era sair da cidade, salvando 
o maior número possível de homens. A fuga seria na noite de 30 de junho 
de 1520, dois dias após a morte de Montezuma. Para viabilizá-la, os 
espanhóis construíram pontes de madeira que lhe permitiram atravessar os 
canais que dividiam as calçadas e os levavam a terra firme. Ao partir, 
carregaram consigo todo o ouro, a prata e as joias que conseguiram 
transportar em seus cavalos, mas também nas vestes e nas mãos. Do total 
das riquezas, estavam previstas já a parte que caberia a Cortez, a parte a 
ser dividida entre os soldados e o quinhão do rei. No dia anterior a fuga, foi 
repartida a quantidade de ouro que cada homem carregaria. Alguns jovens 
inexperientes e sobrecarregados chegaram a afundar no lodo ao sair da 
cidade. Na fuga, os espanhóis também levaram consigo um filho e duas 
filhas de Montezuma, além de alguns senhores índios. A retirada começou 
por volta de meia-noite, sob chuva e trovões. Procuraram ser discretos, mas 
foram vistos por uma índia, que alertou os soldados astecas. O embate 
então começou com os espanhóis tentando resistir aos ataques ao mesmo 
tempo em que procuravam escapar da cidade. Bernal Dias de Castilho 
registrou seu espanto diante da "multidão de guerreiros” que combatiam os 
espanhóis. Na luta, a artilharia europeia e parte do tesouro roubado foram 
perdidas ou abandonadas. Os sobreviventes, desesperados para fugir, 
pisavam sobre os corpos dos cavalos e dos próprios companheiros feridos 
ou mortos na batalha [...] Vários espanhóis ficaram presos na cidade [...] 
cerca de duzentos homens e foram abandonados por Cortez. Pelos cálculos 
do capitão, na ocasião teriam morrido 150 soldados, 45 cavalos e 2 mil 
índios aliados. O próprio Cortez quase sucumbiu ao ataque [...] (MORAES, 
2011, p. 104-105). 

Para estabelecer o relacionamento entre os espanhóis e indígenas, na Brevíssima 

relação, Las Casas categoriza os seus compatriotas como “lobos”, e os indígenas, 

“ovelhas”. É uma imagem retirada das páginas das Escrituras Sagradas que indica a 

impossibilidade de ambos os seres conviverem juntos sem que haja violência por 

parte do mais forte, nesse caso, os lobos. Bruit, em sua análise, diz que “a visão 

antitética das ovelhas e dos lobos, imagem bíblica, adquire, nas mãos do 

dominicano, os contornos de uma realidade primordialmente cruenta que, cruzando 

os tempos e como uma profecia, anunciava o porvir da sociedade americana” 

(BRUIT, 1995, p. 78). Essa profecia apontava para uma América esfacelada e ruída 

culturalmente empobrecida, considerando todos os relatos feitos por Las Casas que 

apontam para uma guerra violenta instaurada contra os indígenas sem causa justa, 

desde a chegada dos conquistadores. Portanto, nessa trilha, “o vigor de seu 

humanismo militante colocou-o cara a cara com fragmentos, sinais, traços 

indefinidos, que pressagiavam para a América um futuro desastroso” (BRUIT, 1995, 

p. 78). 

Las Casas, sempre atento às ações dos cristãos, percebe que estes, por meio de 

seu modus operandi, ofendem aos reis de Castela, “destruindo-lhes aqueles seus 

reinos e aniquilando-lhes (em tudo que está neles) todo o direito que têm a todas as 
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Índias. E esses são, e não outros, os serviços que os espanhóis fizeram aos citados 

senhores reis naquelas terras, e hoje ainda fazem” (LAS CASAS, 2010, p. 518). 

Além dessa insubordinação coletiva praticada pelos espanhóis delatada por Las 

Casas, ainda existe a participação dos religiosos que se corromperam deixando o 

seu dever sacerdotal pelo caminho. Por outro lado, Las Casas reconhece o 

empenho de outros religiosos da ordem de São Francisco que enfrentaram o 

descontentamento dos indígenas devido às práticas dos cristãos espanhóis para 

pregar-lhes o Evangelho. Isso aconteceu com frei Jacobo e outros quatro frades da 

mesma ordem nas terras do Peru. De acordo com Las Casas, a resistência dos 

indígenas ao Evangelho é resultado dos obstáculos que os tiranos promovem com 

as matanças dos infiéis que não conhecem a Jesus Cristo. No México, frei Jacobo e 

seus companheiros foram submetidos a exame pelos habitantes do lugar para 

deliberar o acesso dos sacerdotes.  

Os habitantes entraram em conselho e fizeram muitas reuniões, tomando, 
primeiro, muitas informações: que homens eram aqueles que se diziam 
padres e frades e o que pretendiam, e no que difeririam dos cristãos, de 
quem tinham recebido tantos agravos e injustiças (LAS CASAS, 2010, p. 
529). 

Essa situação demonstra que o trabalho voltado para a cristianização dos indígenas 

estava comprometido e, mais uma vez, é possível perceber que a guerra para Las 

Casas não contribuía em nada com relação à conversão dos nativos, mas, somente 

à sua rejeição a tudo o que representasse a religião dos espanhóis.  

Las Casas não tinha dúvida que a América havia sido esquecida pelo Conselho 

Real, comprova isto quando cita a liberdade concedida a tiranos de outras nações 

para explorar como quisesse as terras indígenas.  

O tirano alemão governador (e também, como acreditamos, herege, porque 
não ouvia missa nem deixava muitos ouvi-la, com outros conhecidos 
indícios de luterano) mandou que prendessem todos os índios que 
pudessem, com suas mulheres e filhos, e colocaram-nos num curral grande, 
ou cercado de paus, que se construiu para eles. E fez-lhes saber que 
aquele que quisesse sair e ser livre tinha de resgatar-se da vontade do 
iníquo governador dando-lhe tanto ouro por si, e tanto por sua mulher e por 
cada filho (LAS CASAS, 2010, p. 542). 

 A omissão do Conselho das Índias, diante de tantas e tamanhas atrocidades, 

inquieta consideravelmente Las Casas em sua luta pela libertação dos indígenas 

através da pregação da fé.  
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Todas essas coisas estão provadas com muitas testemunhas pelo fiscal do 
Conselho das Índias, e a prova se encontra no próprio Conselho, e nunca 
queimaram vivos a nenhum desses nefandos tiranos. E não é nada o que 
está provado, tantos são os grandes estragos e males que eles fizeram. 
Porque todos os ministros da justiça que as Índias tiveram até hoje, por sua 
grande e mortífera cegueira, não se ocuparam em examinar os delitos, 
perdições e matanças que fizeram, e hoje fazem, os tiranos das Índias [...] 
(LAS CASAS, 2010, p. 543). 

Essa possível negligência permite, legalmente, o avanço dos espanhóis para se 

apossarem de todas as riquezas que puderem transportar para si.  

Para dar notas finais ao seu relato, denúncia e apelo, Las Casas afirma que os 

únicos culpados do fracasso na cristianização dos indígenas de maneira pacífica 

foram os espanhóis. “O seu intento primordial foi impedir os religiosos, com muitas 

aflições e perseguições que lhes causaram, para que não lhes pregassem, porque 

acreditavam que era obstáculo para adquirirem o ouro e riquezas, que suas cobiças 

lhes prometiam" (LAS CASAS, 2010, p. 558).  

O anseio de Las Casas em ver a justiça ser cumprida em favor dos indígenas 

propõe novas formas de relações entre os povos que vivem na América. Assim, ele 

estabelece alguns princípios norteadores para que isso possa acontecer no seu 

lócus de atuação. O seu ponto de partida reside no exercício da justiça. 

 

4.4.8 A Justiça e a Defesa dos Indígenas: Princípios Legais 

 

Para concluir, Las Casas apresenta o último tratado Principia quaedam o qual 

discorre sobre o direito garantido aos indígenas. Este pequeno tratado é composto 

por quatro partes distintas cujo objetivo é a articulação da necessidade do 

cumprimento da justiça nas terras latino-americanas. Entretanto, o maior interesse 

na análise deste escrito é descobrir como Las Casas faz menção da “Guerra Justa” 

favorável aos indígenas.  

No prólogo da obra, Josaphat informa:  

Os quatro princípios são destacados, traduzindo o desígnio de sintetizar a 
teoria geral do direito que Las Casas encontra na cultura ética, filosófica, 
jurídica e teológica presente ao seu tempo. Ela se refere diretamente à 
tradição condensada em Tomás de Aquino e nos Códigos ou Decretos 
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intimamente conexos do Direito canônico e civil (JOSAPHAT, 2010 apud 
LAS CASAS, 2010, p. 571). 

Nessa direção, Las Casas pode ser considerado tão original intelectualmente como 

outros grandes historiadores, juristas, filósofos e teólogos da Universidade de 

Salamanca. Esse conteúdo pluridisciplinar se torna perceptível pela profundidade de 

seus escritos, “pois em suas formas de pensar e expressar, se mostra bem dentro 

da cultura e do espírito de sua época, abraçando e amoldando de seu jeito as 

aspirações e os sonhos do Renascimento” (LAS CASAS, 2010, p. 276). Utilizando 

esse conhecimento, Las Casas forja os quatro princípios estruturados da seguinte 

maneira: i) o direito de propriedade; ii) o direito de governo, de autogoverno, de 

caráter natural e inviolável; iii) a liberdade como qualidade natural e universal; e iv) o 

poder de governar deve estar a serviço da comunidade; o poder civil para a 

sociedade e o poder religioso para a Igreja (LAS CASAS, 2010, p. 571). 

No primeiro princípio, Las Casas tem, como um dos objetivos, tratar o tema da 

hierarquia social presente na humanidade onde os indivíduos são classificados 

como superiores e inferiores. É desse critério criado pelo próprio ser humano que se 

estabelecem as relações entre as pessoas participantes do cenário da criação. 

Contudo, “o domínio dos seres inferiores ao homem compete a todos os homens, 

sem excluir nenhum, sejam fiéis ou infiéis, de acordo com a justiça e a ordem divina 

no que é comum, e de acordo com o direito natural e das gentes no particular” (LAS 

CASAS, 2010, p. 577). Entenda-se como seres inferiores aqui, segundo Las Casas, 

os animais irracionais que se submetem à domesticação do gênero humano. A 

comprovação desse raciocínio é demonstrada através das páginas das Escrituras 

Sagradas. 

Tomando como referência a afirmação contida nas Escrituras Sagradas75 que rege 

sobre a igualdade entre os seres humanos e a deliberação do exercício de seu 

domínio sobre a natureza, Las Casas diz que tal fundamento deriva da potestade 

divina infundida na natureza humana (LAS CASAS, 2010, p. 577). Para 

compreender melhor esse fundamento, de acordo com Las Casas, tudo reside no 

direito natural, que é obra da Divina Providência. 

                                                           
75 BÍBLIA, A.T. Gênesis; Salmo; Deuteronômio; Salmo. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de 
Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap. 1, vers. 26-28; cap. 148, vers. 5; cap. 4, vers. 19; cap. 
113, vers. 16. 
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Tudo aquilo que Deus, na criação das coisas, concedeu e atribuiu a cada 
uma, de acordo com a razão e a condição da sua natureza, se diz pertencer 
a elas por lei e direito natural de acordo com a disposição divina, e se lhes 
deve a essas mesmas pela mesma ordem natural, seja porque está 
ordenado a constituir a espécie de cada coisa, como a matéria e a forma, 
que o são em virtude da essência e a constituem, seja porque está 
ordenado para sua perfeição, como que o homem tenha mãos e que os 
outros animais o sirvam, ou, finalmente, porque está ordenado para a 
conservação, como a saúde e coisas semelhantes. Portanto, a cada coisa 
criada se lhe deve naturalmente tudo o que está ordenado a ela de acordo 
com a disposição da sabedoria divina. E isso faz que, por justiça, se deva a 
cada coisa, e se diga seu, tudo o que a ela se ordena. De acordo com a 
disposição da providência divina, os seres inferiores foram submetidos pela 
ordem natural ao uso do homem, é lógico que este obtenha e possua o 
domínio sobre esses seres, que estão submetidos a ele de acordo com a 
justiça divina (LAS CASAS, 2010, p. 577-578). 

O uso das coisas que compõem a criação foi apropriado pelos seres humanos como 

exclusividades suas. Nessa dinâmica, os indivíduos rotularam as suas posses 

definindo-as como intocáveis, portanto particularizadas. Qual é a justificativa para 

essa atitude? Suspeita-se que tudo advém de hermenêuticas bem pretensiosas. 

Contudo, Las Casas menciona que o filósofo Aristóteles defende que “nós somos o 

fim, de certo modo, de todas as coisas que fazemos uso delas, porque existem em 

razão de nós” e que “a posse das coisas exteriores pelo homem é justa e natural” 

como o é a “caça aos animais silvestres” (LAS CASAS, 2010, p. 578). 

Surgem, então, nos protagonistas do sistema mercantilista, a possibilidade de uma 

interpretação sobre essa realidade e a sua consequente aplicação ideológica e 

prática sobre os povos conquistados, especialmente na América. Sem nenhum tipo 

de hesitação, os espanhóis cumprem a tarefa com competência. A partir de então, 

os indígenas são enquadrados na categoria de seres inferiores como animais 

irracionais, isto explica por que comumente eles são denominados de bestas, 

“bárbaros”, inumanos. Na dedução dos espanhóis, os indígenas formavam essa 

categoria porque eram desprovidos de faculdades mentais.  

Para Las Casas, o surgimento e organização das sociedades geraram a ideia de 

posse das riquezas.  

Cada um foi constituindo senhor direto particular das coisas que num 
princípio eram comuns e, também, das coisas que, não sendo de posse de 
ninguém, tinha ocupado para si, isso tanto por ordem divina como por 
direito, assim como, igualmente, por pacto ou acordo ou aprovação dos 
homens que estavam juntos ou que se haviam reunido para viver em 
sociedade (LAS CASAS, 2010, p. 579).  
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Grosso modo, cada indivíduo passou a cercar seus bens adquiridos de maneira lícita 

ou ilícita, uns mais, outros menos. Uma vez conquistados tais bens, a justiça garante 

que os seus donos se tornem invioláveis. 

Nas Índias, no entanto, os espanhóis apoderaram-se de tudo o que puderam, 

inclusive dos indígenas, a quem consideraram seres inferiores e criaram leis que 

lhes garantiam o domínio sobre eles. Isso foi feito contra a vontade dos indígenas 

que, antes da chegada dos europeus, já habitavam a América, logo, “não é lícito a 

nenhuma pessoa e de nenhum modo, nem privada, nem publicamente, retirar 

nenhuma coisa de nenhum homem, fiel ou infiel, contra sua vontade, uma vez que 

tenha sido constituído dono dela” (LAS CASAS, 2010, p. 579). Para Las Casas, esse 

domínio é, no mínimo, inconsequente e ilegítimo considerando que “Deus não fez 

distinção entre fiéis e infiéis. Por conseguinte, nós também não devemos fazer 

distinção” (LAS CASAS, 2010, p. 579). Esse princípio debatido por Las Casas 

sugere um motivo importante para a constituição de uma guerra por parte dos 

indígenas contra os espanhóis sem ser considerada injusta. 

O segundo princípio, articulado por Las Casas, incorre nos termos do governo 

político sobre uma multidão, isto, é sociedade, e esta não pode se conservar sem 

“que haja alguém que presida e reja [...] porque sem um regente ou governante não 

se pode conservar a sociedade humana”, (LAS CASAS, 2010, p. 580), e segue 

afirmando que “a multidão se dispersaria em diversas coisas, caso não existisse 

entre eles alguém que tivesse cuidado do bem da multidão” (LAS CASAS, 2010, p. 

580). Para o fundamento filosófico e teológico, Las Casas lança mão, primeiramente, 

de Aristóteles, que diz “que, quando muitas coisas se ordenam a uma, sempre se 

encontra uma como dirigente principal, conforme podemos ver nas diversas coisas” 

(LAS CASAS, 2010, p. 580). Em Agostinho, Las Casas busca a sua afirmação, que 

versa que “no próprio corpo humano, a alma rege o corpo. Também, entre as partes 

da alma, o irascível e o concupiscível são regidos pela razão e, entre os membros 

do corpo, um é o principal, ou o coração ou a cabeça, que move os outros” (LAS 

CASAS, 2010, p. 580). Assim, é de origem do direito natural o governo de um 

homem sobre o seu semelhante e legitimado pelo direito de gentes (LAS CASAS, 

2010, p. 581). Contudo, quem concede o direito de governo ao homem é o povo, 

através de eleição. “Por eleição do povo, teve origem o justo domínio ou a jurisdição 

dos reis sobre os homens em todo o orbe e em todas as nações. O que se fez de 
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outro modo foi tirânico e injusto, a não ser o que foi constituído ou introduzido por 

Deus” (LAS CASAS, 2010, p. 581).  

Esse direito, segundo Las Casas, estende-se, também, aos infiéis. “Entre os infiéis 

existem também os domínios e as jurisdições sobre os homens, no que se refere ao 

ato de governar” (LAS CASAS, 2010, p. 581). No entanto, entre os indígenas, esse 

direito foi ignorado pelos espanhóis que burlaram o direito natural, que é concedido 

a todas as nações juntamente com os direitos de gentes utilizado por todos os povos 

(LAS CASAS, 2010, p. 582). Las Casas reprova a atitude dos espanhóis em depor 

os reis nativos, substituindo-os por seus compatriotas. Para ele, isso se caracteriza 

como uma injúria e transgressão contra o direito natural e das gentes. 

Não é lícito a qualquer pessoa de nenhum modo, nem privada, nem 
publicamente, sem causa legítima, tirar, usurpar ou impedir a rei ou juiz, 
seja fiel ou infiel, que não conheça superior, o domínio ou a jurisdição que 
tem ou exerce sobre seus súditos [...] É do interesse dos súditos ter um 
senhor próprio e natural da própria pátria e da sua gente, e que seja um 
senhor livre e possa governar livremente os súditos, e cuide da utilidade da 
república (LAS CASAS, 2010, p. 582-583).  

Não há consentimento para que os espanhóis ajam dessa forma, instaurando o seu 

governo nas províncias indígenas e legitimando, ilicitamente, o seu domínio e 

jurisdição. O resultado de ações dessa natureza, inevitavelmente, é a guerra, pois, 

para defender-se da invasão dos inimigos, à república, através do povo e ao seu 

governo, é permitido o uso de armas, segundo os juristas e o próprio Las Casas. 

No terceiro princípio, Las Casas apresenta alguns outros temas em escala menor 

que os anteriores, que envolvem os indígenas diretamente, isso, dentro de um 

universo temático maior que retrata a liberdade não cerceada, portanto, natural e 

irrestrita do ser humano. Ele parte da máxima de que “todos nascem livres. Na 

natureza humana, Deus não fez um servo do outro, mas concedeu a todos, 

igualmente, o livre-arbítrio. A razão é por que a criatura racional não se ordena a 

outra como um fim, ou seja, um homem a outro homem” (LAS CASAS, 2010, p. 

583). Por esse motivo é que Las Casas combate insistentemente a escravidão dos 

indígenas na América. Ele acredita que a liberdade concedida ao ser humano 

abrange os indígenas no mesmo grau que os europeus, e que “a servidão é algo 

acidental, agregada ao homem por causalidade ou por desgraça” (LAS CASAS, 

2010, p. 583).  
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Tratando-se da ocupação da terra, Las Casas contesta a atitude daqueles que 

invadiram as terras habitadas alegando que estavam vazias. Para ele, isso pode ser 

feito e torna-se direito conquistado, porém, “toda coisa ou terra, antes de ser 

ocupada, não é um bem de ninguém. Logo, todas as coisas, antes de sua ocupação, 

são livres” (LAS CASAS, 2010, p. 584). Nisso, percebe-se que Las Casas concebe a 

liberdade não somente à instância humana, mas às coisas que se possui, adquiridas 

de maneira legítima e justa. Las Casas não está convencido de que os espanhóis 

foram justos na ocupação das terras indígenas, pois se encontravam povoadas, 

portanto, não eram terras sem donos. 

Os indígenas, para Las Casas, sempre gozaram de plena liberdade em suas terras 

antes da chegada dos reis e dos povos europeus. Não havia nenhum homem que os 

regesse nos termos constituídos e decretados pela nação espanhola no Velho 

Continente. Referindo-se ao índio, Las Casas diz que, antes de tudo começar, “esse 

homem era livre, ou seja, não tinha outro sobre ele, e aquele que elegeram com livre 

consentimento sobre os homens livres tem a suprema jurisdição e o regime, caso 

lhe tenha sido concedida pelo povo a suma potestade de governo” (LAS CASAS, 

2010, p. 584), mas, apenas nesse caso, como ocorre numa república. Para Las 

Casas, o regime e a jurisdição foram impostos através de uma guerra injusta que 

desintegrou a liberdade que os indígenas possuíam naturalmente. Essa 

desintegração fixou “a servidão ou a sujeição, tanto das coisas como dos homens, 

ou o juramento de fidelidade de um homem ao outro, foram introduzidos pelo direito 

das gentes secundário, como ensinam os doutores a respeito da lei Ex hoc iure76” 

(LAS CASAS, 2010, p. 584). O direito das gentes primário rege “que, desde o início 

da criatura racional e, depois, quando os homens começaram a existir, foram 

inseridas em sua natureza, como o manter a fidelidade e os pactos, a liberdade igual 

para todos e coisas semelhantes” (LAS CASAS, 2010, p. 584). O direito das gentes 

secundário trata-se das “outras coisas que não se inseriram na natureza humana 

desde o começo da criatura racional, mas que foram estabelecidas mais tarde, como 

a servidão, as guerras, os cativeiros e coisas parecidas” (LAS CASAS, 2010, p. 

584). 

                                                           
76 Conforme o Direito (jurisprudência). Para Las Casas, esse direito se classifica em primário e 
secundário, como consta no corpo do texto. 
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Com vistas a encerrar a pequena, mas significativa obra, Las Casas, agora, propõe-

se a tratar do governo temporal e espiritual. Ele inicia o quarto princípio declarando 

que “todo reitor, espiritual ou temporal, de uma multidão de homens livres está 

obrigado a organizar seu governo para o bem da multidão e regê-la para o bem 

dela” (LAS CASAS, 2010, p. 586). Mas como isto pode ser processado considerando 

que a liberdade a que se refere Las Casas se encontra no direito das gentes 

primário, isto é, natural? O ponto de partida para uma possível compreensão da 

proposição de Las Casas é que “o regime de qualquer comunidade de homens livres 

se desenvolve sobre homens livres e, pela mesma razão, deve ordenar-se para o 

bem e utilidade deles” (LAS CASAS, 2010, p. 586). Parece que a chave é a 

implantação de uma constituição política, social e religiosa, ou seja, organização 

dessa multidão em uma comunidade nos moldes estatais que resultará “do bem e 

utilidade pública” (LAS CASAS, 2010, p. 586). Portanto,  

A finalidade de toda a comunidade congregada é o seu bem, que consiste 
em que os homens a governar sejam dirigidos nas coisas que devem fazer, 
para que sejam corrigidos seus defeitos, organizados seus costumes para 
que sejam virtuosos, vivam em paz, estejam defendidos, se conservem e 
prosperem por meio de seus diretores (LAS CASAS, 2010, p. 586).   

Não existe outro sentido e objetivo para o governo que se instaura em uma 

comunidade de homens livres senão cuidar de seu bem comum e ordená-la. Las 

Casas, repetidamente, trata esse assunto visando o bem dos indígenas para que 

sejam uma sociedade fortalecida e que não se deixe derrotar diante de seus 

adversários, os tiranos espanhóis. Para Las Casas, os reis de Castela tornaram-se 

os seus principais responsáveis para administrar essa questão. Coibirão as 

atrocidades e tiranias praticadas contra os indígenas pelos seus algozes oriundos do 

Velho Mundo. Segundo Las Casas, esses reis que agora governam as Índias “estão 

ordenados a cuidá-la e a prover seu bem. Logo, deles deve provir o bem e a ajuda. 

Então, esse regime é justo e bom. Logo, qualquer rei ou chefe está obrigado a 

ordenar seu governo para o bem da comunidade e regê-la por si mesma” (LAS 

CASAS, 2010, p. 587). 

As razões mencionadas até aqui se estendem ao governo espiritual com a mesma 

competência. Para estabelecer uma rota de compreensão sobre as atribuições de 

um governo espiritual em uma comunidade de homens livres, Las Casas começa 

dizendo que “o agente supremo realiza as ações de todos os agentes inferiores, 
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movendo77 a todos para seus atos e, por conseguinte, a seus fins” (LAS CASAS, 

2010, p. 587). E explica: 

Deus é o agente primeiro que move todas as coisas e as ordena a si, como 
finalidade última e universal de todos os seres criados por Ele. Todo reitor 
espiritual, inclusive o papa, máxime nas coisas espirituais, é agente 
secundário. Logo, é necessário que todas as suas ações e seu fim se 
ordenem ao fim, que é Deus (LAS CASAS, 2010, p. 587). 

O que se percebe nessa colocação lascasista é que a única competência do 

pontífice nas Índias é conduzir os infiéis a Deus como faz cuidadosamente com os 

cristãos, mesmo sendo um agente secundário. Para Las Casas, os indígenas são 

membros da Igreja Católica in potentia, mas necessitam de um guia que possa 

exercer o papel de condutor à fé de Cristo, isto é, “o agente secundário ou qualquer 

chefe espiritual, inclusive o papa, devem ter seu fim, e a ele, principalmente, estão 

obrigados a tender por seus atos, para que a criatura racional, isto é, os homens, 

consigam seu fim, que é Deus” (LAS CASAS, 2010, p. 587). Las Casas não parece 

dizer que essa ação do chefe espiritual seja opcional, ao contrário; o seu 

posicionamento indica que o tal chefe tem como uma das premissas de sua 

vocação, ou talvez a principal, o dever em conduzir o ser humano racional ao 

verdadeiro caminho da fé de Cristo. Não há como negar essa responsabilidade 

espiritual. Logo,  

O papa ou sumo pastor, tem o poder e a arte daquelas coisas que se 
ordenam ao último fim, que Deus estabeleceu e que é que os homens 
conheçam ao próprio Deus, o amem e desfrutem dele. Logo, esse reitor 
espiritual deve ser movido para agir, ou seja, para governar e reger 
espiritualmente os homens e prover as almas por meio da lei e das regras 
divinas, e governar e dirigir as ações de tal modo, na medida do possível, 
que os súditos, a saber, as ovelhas a ele confiadas, consigam o fim ou a 
salvação, que Deus dispôs (LAS CASAS, 2010, p. 588). 

Las Casas não aceita o governo dos espanhóis tiranos que atuam nas Índias, por 

isso, apresenta os conceitos de rei bom e rei tirano. O rei bom é aquele “que ordena 

seu governo e seu regime ao bem do povo que preside; o tirano, ao contrário, 

ordena tudo para sua utilidade pessoal” (LAS CASAS, 2010, p. 589). Este último age 

                                                           
77 Segundo Josaphat conceitua em seu glossário, o termo “Mover” é aplicado a Deus. O Criador 
“move”, faz passar da potência ao ato a criatura, fazendo-a agir tal qual ela é, segundo sua natureza, 
“conaturalmente”, de sorte que a “moção divina” não só respeita, mas causa liberdade “em ato” na 
criatura já (potencialmente) dotada de liberdade. Las Casas vê na perfeição dessa moção divina um 
modelo do que há de ser a ação, o “modo” de influenciar do evangelizador sobre os infiéis, sobre os 
Índios. É indispensável respeitar-lhes a liberdade e o modo de ser LAS CASAS, Bartolomeu de. 
Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. São Paulo: Paulus, 2005, p. 307. 
Obras Completas I. 
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por meio do uso da força, causando, em seus súditos, sofrimentos, como a angústia, 

a tribulação e o terror. 

Para Las Casas, a missão, tanto dos representantes do poder temporal como do 

poder espiritual nas Índias, está clara. Ambos “foram instituídos apenas pelo bem de 

seus naturais e habitantes, e, por conseguinte, são devedores de Deus e da sua 

Igreja e das nações e povos para regê-los e governá-los com bom e ótimo regime” 

(LAS CASAS, 2010, p. 591). Tudo o que foi dito por Las Casas nesses princípios 

tem uma origem, considerando a sua experiência de vida entre os indígenas e 

espanhóis. A sua atenção está voltada mais para a condição imposta aos indígenas 

devido à incompatibilidade física que possuem em relação ao biótipo dos espanhóis 

conforme alega o próprio frei. “Essas gentes índias são, por natureza, 

humildíssimas, pusilânimes, muito pacíficas e mansuetíssimas, pelo que facilmente 

se lesionam, e mais, são muito maltratadas, sobrecarregadas e oprimidas pelos 

espanhóis” (LAS CASAS, 2010, p. 591). É por essa razão que Las Casas insiste em 

que os reis de Castela  

estão obrigados, como algo necessário para a salvação, a defendê-los 
daqueles [...] com a administração da justiça e de outros meios oportunos, e 
deve ordenar todo seu regime, moderá-lo e dispô-lo para que vivam em paz, 
conservando seus bens e direitos, excluindo todos os impedimentos e 
rejeitando-os para longe, e para que recebam muito grata, livre e facilmente 
a fé católica e adquiram os bons costumes e, crendo no Deus verdadeiro, 
criador e redentor, fim da criatura racional, consigam a bem-aventurança 
eterna (LAS CASAS, 2010, p. 591). 

Diante desses princípios, acredita-se que a proposta de Las Casas seja bem 

direcionada. Ele visualiza uma sociedade organizada, cristã, igualitária, pacífica, 

sem sofrimento, violência e em que todos, espanhóis e indígenas, vivam 

solidariamente. Não resta dúvida de que essa visualização se formulou em uma 

utopia e que, para Las Casas, ela acentuou o seu bastião no mundo das ideias. Mas 

é necessário reconhecer que Las Casas sempre foi arrojado na prática das 

denúncias pela tirania dos espanhóis cometida na América Latina contra os seus 

nativos sem distinção de gênero e idade.  O projeto colonial de Las Casas era 

possível se seguisse o caminho da evangelização e não da guerra injusta. 
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4.5 O CONCEITO DE “GUERRA JUSTA” NO PENSAMENTO DE LAS CASAS 

 

O conceito de guerra elaborado por Las Casas surge aqui com vistas a possibilitar 

aos indígenas o seu direito de se defender, levando-se em conta que, na ótica do 

frei, os infiéis da América desconhecem esse direito fundamentado nas mesmas leis 

utilizadas pelos tratadistas e autoridades espanholas. Para elaborar com 

consistência, Las Casas descreve os prejuízos causados pela guerra presenciados 

por ele nas longínquas e extensas Índias Ocidentais, localizadas no Atlântico.  

E a guerra traz consigo estes males: Estrépito de armas; acometidas ou 
invasões repetidas, impetuosas e veementes, grandes violências e 
perturbações, escândalos, mortes e matanças, estragos, rapinas e roubos, 
perda dos pais por parte dos filhos e dos filhos por parte dos pais, 
cativeiros, despojo dos estados e senhorios, despovoamento dos reinos e 
dos territórios naturais e devastações de cidades, lugares e de inumeráveis 
populações. Tudo isso enche os reinos, as regiões e todos os lugares de 
copioso pranto, gemidos, alaridos e de toda classe de lutuosas 
calamidades. Não há dúvida, os frutos produzidos e engendrados pela 
guerra são conhecidíssimos de todos os homens do mundo. A guerra, como 
cruel tempestade e como um imenso pélago de desgraças ocupa, invade e 
destrói tudo, afligindo cidades e províncias. Prepara o caminho às ações 
depravadas, suscita ódios e rancores e dá ousadia aos costumes corruptos. 
Empobrece o povo e semeia a dor. Com a guerra, se dispersam os gados, 
plantações são destruídas, agricultores são trucidados, vilas construídas ao 
longo de séculos são queimadas, florescentes cidades são arruinadas com 
o furacão de guerras infelizes, pois tende mais a danificar que a fazer o 
bem. As casas se entristecem por causa do medo, do luto e das queixas [...] 
Calam as leis, a bondade é ridicularizada, não há lugar para a justiça, a 
religião é objeto de zombaria, não há distinção entre o sagrado e o profano. 
A guerra enche tudo de salteadores, ladrões, estupradores, incêndios e 
homicídios [...] Por ela, milhares de inocentes, sem culpa, são arrastados a 
uma extrema calamidade. Na guerra, os homens perdem suas almas, seus 
corpos, suas riquezas (LAS CASAS, 2005, p. 222-223). 

Na sequência dessa descrição, a afirmativa de Las Casas reza que esse é um modo 

oposto e imprudente à pregação da fé, a qual objetiva persuadir agradável e 

suavemente os infiéis ao verdadeiro cristianismo. As calamidades mencionadas por 

Las Casas criam nos indígenas motivos que os fazem resistir a “tudo aquilo que se 

pretende propor sobre a fé, a religião, a justiça e a verdade” (LAS CASAS, 2005, p. 

223). É nessa cadência que Las Casas analisa as condições de vida dos indígenas 

e diz que o que se fazem com eles são “métodos inadequados e contrários à 

condição da natureza humana [...] ninguém crê a não ser querendo [...] Logo, esse 

modo de submeter os infiéis ao domínio do povo cristão pela guerra para pregar o 

Evangelho é contrário ao modo natural e suave [...]” (LAS CASAS, 2005, p. 224).  
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Las Casas compara os atos tirânicos dos espanhóis à forma dos muçulmanos que 

faziam guerras contra os povos sem antes lhes falar sobre o Alcorão. Segundo Las 

Casas, Maomé  

ordenava a morte dos que não eram de sua seita, a não ser que os 
pagassem os tributos, e permitia a rapina contanto que dessem a Deus a 
quinta parte, chamado de benefício de Deus e de seu enviado, e que devia 
ser distribuído entre pobres, órfãos e viúvas. Desse modo, tornava Deus 
aliado para o mal, já que não podia torná-lo aliado para o bem [...] E assim, 
nem temem roubar, nem fraudar, nem perjurar, com o que não guardam a fé 
que prometem, havendo esta de ser guardada por direito natural também 
com os inimigos (LAS CASAS, 2005, p. 251). 

O mesmo procedimento é visto nos cristãos que atuam nas terras ameríndias. Diz 

Las Casas que esses tirânicos “que fazem guerra, ou opinam que deve ser feita para 

submeter as nações dos infiéis ao domínio dos cristãos antes de pregar-lhes a fé, 

imitam Maomé e seus seguidores” (LAS CASAS, 2005, p. 251). 

Por outro lado, Las Casas reconhece e, portanto, salienta que o uso adequado das 

armas não estava proibido aos príncipes cristãos. Mas em que situação isso podia 

acontecer? Las Casas é enfático ao dizer que a utilização devida desse mecanismo 

ocorre somente “para a defesa de seus estados” (LAS CASAS, 2005, p. 263). Então, 

Las Casas julga, condena e sentencia a guerra contra os indígenas como: 

a) Temerária: quando ela se projeta contrariamente ao direito natural, divino e 

humano. O que são esses direitos? i) contra o direito natural: “porque é contra o 

modo natural com que a divina sabedoria move todas as coisas criadas e, mais que 

tudo, contra o modo instituído para mover e dirigir a criatura racional naturalmente 

para o bem” (LAS CASAS, 2005, p. 270). Esse modelo de beligerância estabelece 

que os povos são infligidos dentro de seus próprios territórios com todos os efeitos 

possíveis da guerra. ii) contra o direito divino: ou seja, é oposta ao Antigo e ao Novo 

Testamentos, os quais proíbem “matar os próximos, mas principalmente os 

inocentes, espoliar seus bens, tomar seu escravo, sua escrava, seu boi, seu asno ou 

qualquer outra coisa” (LAS CASAS, 2005, p. 270). iii) contra o direito humano: 

porque contrapõe a “habilidade natural de conduzir os homens ao bem, habilidade 

que, por lógica natural, deve ser adotada pelos doutores e pelos que instruem os 

outros” (LAS CASAS, 2005, p. 270). Essa divergência ao direito humano está ligada 

à maneira utilizada pelos filósofos e doutores da lei “quando encaminham até 
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mesmo os povos mais bárbaros a um modo humano de viver” (LAS CASAS, 2005, p. 

270).  

b) Injusta: aqui Las Casas estabelece a justiça como elemento paradigmático, 

indicando que os infiéis tenham o direito reconhecido em se defender. “Nenhuma 

guerra é justa, a não ser que haja motivo para ser declarada, ou seja, que o povo, 

contra o qual deve ser desencadeada, seja merecedor por alguma injúria feita ao 

outro povo” (LAS CASAS, 2005, p. 274). Las Casas é explícito em certificar que a 

injúria é realizada pelos cristãos, por este motivo o direito de fazer “Guerra Justa”  

pertence aos infiéis. Porém, essa injúria, salientada por La Casas, é utilizada de 

maneira inversa pelos cristãos tornando-se justificativa plausível para a realização 

da guerra, com vistas à dominação dos infiéis e à sua consequente sujeição à fé e à 

religião cristã.  

Toda injustiça sempre consiste em um dano infligido a outro. Porém, todo 
dano causado a outro repugna à essência da justiça, que consiste em não 
causar dano a ninguém, mas sim em dar a cada um o que lhe pertence e 
em não lhe tirar algo [...] a justiça encerra em si certa noção de dívida, e o 
conceito geral de justiça é estabelecido como uma relação de dívida para 
com o outro, donde se infere que o ato próprio da justiça está em dar a cada 
um o que é seu e em não prejudicá-lo (LAS CASAS, 2005, p. 277). 

c) Iníqua: “a razão é que prejudica a piedade, no que se refere a Deus. Tal dano 

consiste em diminuir ou impedir a piedade divina, o culto e a honra, que dariam 

maior glória a Deus com a extensão da fé e com a conversão das gentes que eles 

matam, assassinam e escandalizam (LAS CASAS, 2005, p. 275).   

d) Tirânica: conceitua-se tirânico como “violento, cruel, sem culpa nem razão, como 

as ações dos ladrões, açambarcadores, tiranos, que não têm direito algum para o 

que fazem de tão injurioso e nefando [...] um principado adquirido com tal guerra [...] 

não pode ser duradouro” (LAS CASAS, 2005, p. 276). Essa categoria, para Las 

Casas, engloba os espanhóis que utilizam a guerra para firmar a sua hegemonia 

imperial.  

Como complemento de sua eloquente defesa dos nativos latino-americanos, Las 

Casas retrata ainda alguns aspectos importantes que, se colocados em prática, 

poderiam restabelecer aos indígenas o seu direito de liberdade roubado durante a 

conquista da América. O apelo de Las Casas é que sejam devolvidos os bens 
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usurpados dos infiéis injustamente e que sejam feitos os devidos reparos dos danos 

causados pela guerra contra eles.  

A restituição não é outra senão restabelecer ao que foi danificado a posse 
de suas coisas. Assim, na restituição fica guardada a igualdade da justiça, 
segundo a compensação de coisa por coisa, que compete à justiça 
comutativa, que consiste em certa igualdade. Por isso, a restituição 
comporta a devolução daquela coisa que tinha sido tirada injustamente, 
para que, assim, com tal devolução ou reaparição, a igualdade seja 
restabelecida e a justiça conservada. Por conseguinte, aquele que roubou é 
obrigado a restituir e devolver aquilo que tomou injustamente do outro, para 
que observe fielmente a justiça (LAS CASAS, 2005, p. 285). 

A restituição, para Las Casas, em acordo com os doutores canonistas, deve ser 

ordenada pela Igreja de maneira imperativa. Essa instituição “pode obrigar aqueles 

que promovem uma guerra injusta, e quaisquer invasores, a restituir o que 

roubaram, ou ocuparam em tal guerra, em razão da paz violada, ou rompida, e por 

razão do pecado” (LAS CASAS, 2005, p. 288). 

A teoria de que a “Guerra Justa”  poderia ser realizada pelos espanhóis conforme o 

direito jurídico e outros princípios formulou-se ao longo da Idade Média, isso por ser 

sempre mencionada nos tratados publicados no período especificado. Santo 

Agostinho foi o protagonista dessa ideia imaginando que  

a justiça fosse o verdadeiro fundamento do Estado. Sustentava que todas 
as guerras fossem justas, e, para serem, deveriam reunir três condições: i) 
ser empreendidas por ordem da autoridade constituída, o príncipe; ii) ser 
feitas por uma razão justa, para castigar um agravo ou para recuperar o que 
havia sido roubado injustamente; e, iii) os que combatem na guerra devem 
ter uma intenção justa, quer dizer, devem aspirar fazer o bem ou evitar o 
mal (HANKE, 1968, p. 137). 

Tomás de Aquino apreendeu essas condições e as inseriu em sua principal obra, a 

Suma Teológica. A incorporação de tais proposições foi frequentemente consultada 

por juristas, teólogos e teóricos tratadistas que dispunham de pontos de vista 

divergentes sobre a “Guerra Justa”  na América Latina no século XVI. Um aspecto 

interpretado de forma equivocada que elucida as divergências entre os teóricos 

desse período reside na expressão “evitar o mal ou fazer o bem”. A compreensão de 

muitos sobre essa máxima é que se constituía uma regra aprovada para a execução 

da guerra contra os infiéis. Um dos principais personagens adeptos dessa 

concepção foi  

o grande canonista do século XIII, cardeal Enrique de Susa (Hostiense) [...] 
Ele foi seguido por um grupo respeitável de outros canonistas. No entanto, 
um de seus eminentes contemporâneos, o papa Inocencio IV, mantinha que 
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a guerra só podia ser justificada em caso de defesa, pela recuperação de 
território cristão ou pela aquisição de Terra Santa. Todos os teólogos 
medievais importantes concordavam que os infiéis não tinham direito de se 
oporem à pregação do Evangelho nem perseguir aos cristãos (HANKE, 
1968, p. 137).  

Assim, fundamentado nessas condições, a maioria dos espanhóis acreditava que a 

guerra contra os indígenas era justa (HANKE, 1968, p. 140). Contudo, Las Casas 

utilizará essas condições para i) combater as ações dos espanhóis e ii) estabelecer 

o direito de “Guerra Justa”  a favor dos indígenas. 

Conforme foi visto, o pensamento de Las Casas sobre a “Guerra Justa” em favor dos 

indígenas possui a sua base na história, filosofia, teologia, direito jurídico e nas 

Escrituras Sagradas.  

O capítulo seguinte tem a pretensão de apontar como Las Casas vislumbrava a 

missão cristã como uma importante contribuição para a colonização dos indígenas. 

Sabe-se que a sua proposta, na prática, constituiu-se de constantes oscilações 

tendo dificuldades de se consolidar. O capítulo tratará ainda do paradigma 

missionário medieval que resultou na missão cristã colonial, isto sob a análise de 

David J. Bosch. Finalmente, o teólogo luterano Roberto E. Zwetsch cuida de 

explicitar sobre a Missão Protestante implantada na América Latina no século XIX, 

como uma nova alternativa para os seus habitantes.  
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5 DA “GUERRA JUSTA” À MISSÃO LIBERTADORA E DE 

COMPAIXÃO COM AS VÍTIMAS  

 

5.1 INTRODUÇÃO  

 

O pensamento de frei Bartolomeu Las Casas constitui uma série antológica que se 

fundamenta nas Escrituras Sagradas, textos patrísticos, pontifícios, históricos, 

filosóficos e jurídicos. A partir destes fundamentos da tradição cristão, Las Casas 

elabora argumentos para denunciar a efetiva metodologia de evangelização utilizada 

pelos conquistadores e religiosos designados pela Igreja. Assim fazendo, Las Casas 

estabelece uma visão diferente a respeito da missão cristianizadora dos indígenas. 

Para ele, a maneira correta de transformar os indígenas dá-se, basicamente, por 

meio da comunicação da verdade contida no evangelho, e isso se realiza de 

maneira branda, suave e mansa. 

A concepção de Las Casas referente à missão cristã, revelada na obra Único modo 

de atrair todos os povos à verdadeira religião, demonstra a sua honestidade em 

admitir a quem, de fato, pertence o direito de fazer a guerra e como se deve 

executar a evangelização dos indígenas. Para esse dominicano, o uso de armas na 

cristianização dos indígenas é inoperante e assaz violento, e, para explicar essa 

posição, utiliza o exemplo dos apóstolos, ressaltando que, quando estes eram 

enviados a evangelizar os gentios, não manejavam armas, não levavam dinheiro, 

não usavam a força corporal desproporcional, nem exércitos, nem outra coisa 

semelhante, mas somente palavras simples e muita virtude, mostrando verdades a 

respeito de Cristo. Diante disso, Las Casas fornece aos seus compatriotas ibéricos 

algumas opções que possibilitam uma evangelização pacífica, contrária à guerra. 

Essas opções formam uma estrutura missionária importante, tendo como principais 

elementos a destituição de qualquer intenção de poder sobre os indígenas, a 
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rejeição da posse de seus bens, o bom testemunho cristão por meio de boas ações, 

a prática da caridade e o empenho em evitar a injúria contra os indígenas.   

Las Casas, diversas vezes, propala que a sua religião, como a verdadeira, única e 

imutável, possui a responsabilidade única de pregar e ensinar a fé em caráter 

universal, obedecendo à ordem imperativa de Cristo registrada nos evangelhos8, sob 

as palavras “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as 

coisas que vos tenho ordenado...”.  

Este capítulo compreende uma síntese do projeto missionário proposto por Las 

Casas, e essa proposta encontra-se na obra Único modo de atrair todos os povos à 

verdadeira religião, em seu primeiro capítulo. A partir de sua visão, conhecimento e 

vivência na atual América Central e Caribe, Las Casas aponta o melhor percurso 

que a Igreja deveria seguir para atingir o mundo indígena com a evangelização de 

maneira eficaz. Ressaltou, ainda, os critérios metodológicos e os personagens 

designados para essa tarefa grandiosa. Para ele, era de suma importância o método 

utilizado para atrair os indígenas à fé cristã e à pregação do Evangelho, o que não 

seria de outra maneira senão suave, doce e pacífica, contrariando, assim, a guerra. 

Foi dessa maneira que Las Casas vislumbrou o projeto missionário católico para a 

América Latina no início do século XVI. 

O projeto missionário católico implantado na América Latina durante o período da 

conquista colonial espanhola obedeceu a um paradigma missionário medieval. Para 

explicar como isso ocorreu, será analisada a obra de David J. Bosch Missão 

transformadora: mudanças de paradigma na teologia da Missão. Bosch identifica 

alguns fatores relevantes que cunharam definitivamente o paradigma missionário e 

teológico que legitimou a missão cristã católica nas terras ameríndias desde a 

chegada dos espanhóis, em 1492.  

No mesmo horizonte de sentido encontra-se a obra de Roberto E. Zwetsch, Missão 

como com-paixão: por uma teologia da Missão em perspectiva latino-americana. 

Nessa obra, Zwetsch procura desenvolver a sua contribuição para a teologia da 

                                                           
8 BÍBLIA, N.T. Mateus. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, 

cap.28, vers. 19-20. 
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missão em perspectiva latino-americana, analisando os processos que gerenciaram 

a instauração do projeto missionário cristão protestante, a partir do século XIX, 

período identificado como “neocolonial”. Esse exercício reflexivo de Zwetsch, 

realizado sobre os fundamentos de alguns teólogos latino-americanos e europeus, 

objetiva apontar possíveis caminhos que possam conduzir a igreja cristã neste 

século XXI, em seu trabalho missionário contínuo que se fixa cada vez mais diante 

dos desafios pós-coloniais.  

Para uma compreensão básica de como a missão cristã católica marcou os seus 

primeiros passos, propõe-se uma rápida contextualização relativa ao modelo de 

cristianismo trazido para a América Latina. 

 

5.2 UM CRISTIANISMO AO AVESSO PARA A AMÉRICA LATINA? 

 

O descontentamento com o modelo de cristianismo enviado à América Latina, 

durante o colonialismo peninsular espanhol, faz-se notório nos escritos de Las 

Casas. Sempre contestando os caminhos utilizados pelos espanhóis para oferecer 

aos indígenas a fé de Cristo, a pregação das Escrituras e a sua consequente 

conversão ao Deus verdadeiro e à verdadeira religião, o frei se caracteriza como a 

antítese de tal cristianismo, pois a prática desse movimento opõe-se ao 

conhecimento que Las Casas possui das Escrituras. Para ele, esse movimento nada 

mais é que a cristandade travestida do verdadeiro cristianismo que se evidenciou 

durante os três primeiros séculos da era cristã até ser remodelado e incorporado ao 

império romano, a partir de 311 d.C., sob o governo imperial de Constantino. Com 

isso, o cristianismo “primitivo” assume um novo perfil com a nomenclatura de 

cristandade. 

Na América Latina, a cristandade atuou como força desproporcional gestora do 

sistema colonial. O Estado e a Igreja formavam essa força, como ocorreu no período 

medieval, quando os poderes temporal e espiritual unificaram-se no combate aos 

infiéis e hereges muçulmanos, nas terras reconhecidas pela cúria católica como 

propriedades cristãs. Portanto, diante dos indígenas, bem distante da metrópole 

espanhola, o Estado e a Igreja cumprem o seu papel em nome de Deus e das 
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Escrituras Sagradas. Na verdade era uma parceria até certo ponto imbatível. Por 

exemplo, para a realização do trabalho nas minas, nas fazendas e em outras 

frentes, os conquistadores apostavam na passividade e obediência dos indígenas. 

Esse fim só seria possível com a ação da Igreja por meio de seu contingente. O 

sistema colonial  

contava com a presença e o apoio de eclesiásticos e de religiosos, que 
deveriam dar assistência aos colonizadores e evangelizar os “infiéis”, cuja 
subjugação e escravidão começavam a ser exaltadas como condições 
prévias ideais para sua eficaz evangelização. Em seu aspecto econômico e 
religioso, a colonização avançava de maneira compensadora. No fim dos 
primeiros vinte anos de conquista, as encomiendas78 se contavam aos 
milhares, multiplicavam-se as paróquias e as casas religiosas; e, já a partir 
de 1510, se estabeleciam os bispados (JOSAPHAT, 2005 apud LAS 
CASAS, 2005, p. 11).  

Mas essa prosperidade não deve ser causadora de engano, pois, para muitos, 

especialmente para Las Casas, o processo foi tirânico, como ele expressa em seus 

escritos. Sua relutância contra o modelo de evangelização dos indígenas, imposto 

pela cristandade, fez que ele estabelecesse muitas rotas de colisões contra as 

autoridades responsáveis pela empresa colonial, até a sua morte, em 1566. 

A verdade é que os reis espanhóis e os investidores do sistema colonial eram 

resguardados pelas leis de colonização e, acima de tudo, pelo poder que o chefe da 

Igreja concedia-lhes para “‘submeter’ ou ‘subjugar’, de colonizar e evangelizar as 

populações infiéis nos países recém-descobertos” (JOSAPHAT, 2005 apud LAS 

CASAS, 2005, p. 11). O cumprimento dessa instância legal transformou-se em um 

carrossel de riquezas e opulência para o império espanhol e não somenos para a 

Igreja. 

                                                           
78 Com os avanços do sistema colonial, foi necessário um controle maior do movimento comercial na 
América por parte da Metrópole. Visando implementar essa administração nas colônias, em 1502, 
estabeleceu-se em Sevilha a Casa de Contratação, criada exclusivamente para esse fim. No ano 
seguinte, em 1503, aprova-se a encomienda, a forma de apropriação e cultivo da terra, consistindo 
em atribuir a um colono uma porção do solo e a parte da população indígena que nele habita, para 
que trabalhe gratuitamente para o feliz encomiendero. Esse sistema, batizado repartimiento, que 
entra em vigor em 1504, retomava, dentro do novo contexto dos descobrimentos um antigo modelo 
de trabalho escravo que já ia desaparecendo com a Idade Média, a saber, os “servos da gleba”. 
Esses cultivadores da terra eram ligados à propriedade do solo, sendo vendidos ou transmitidos em 
herança como os demais bens móveis do dono do latifúndio [...] Esse sistema presumia contar com a 
aprovação ou consagração da religião, apoiando-se nas bulas alexandrinas. JOSAPHAT, 2005 apud 
LAS CASAS, Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. São 
Paulo: Paulus, 2005, p. 11. Obras Completas I. 
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Esse é o cenário que motiva Las Casas a tornar-se o porta-voz dos indígenas, para 

ele, injustiçados pela cristandade, que tem a guerra a seu favor e a usa como o 

principal meio de fixar a sua ideologia. 

 

5.3 CONTRA A “GUERRA JUSTA”: ÚNICO MODO DE ATRAIR OS POVOS À 

VERDADEIRA RELIGIÃO – O PROJETO MISSIONÁRIO DE FREI BARTOLOMÉ DE 

LAS CASAS PARA A CRISTIANIZAÇÃO DOS INDÍGENAS 

 

O único modo de conseguir a atenção dos indígenas direcionando-os às propostas 

essenciais originadas para o ser humano, as quais foram elucidadas pelo 

cristianismo e vislumbradas por Las Casas, tem como ponto de partida a 

evangelização pacífica, ou seja, 

o modo de encaminhar os homens à verdadeira religião precisa ser 
delicado, doce e suave, persuasivo para o entendimento e atrativo para a 
vontade [...] para ensinar aos homens a verdadeira religião em todas as 
latitudes e qualquer atividade, a saber, que seja persuasivo para o 
entendimento, atrativo e estimulante para a vontade (LAS CASAS, 2005, p. 
61).   

É nessa direção que ele se atém para mostrar aos administradores da colonização 

como os seus agentes e serviçais devem agir para evitar tantas mortes pelas armas. 

Pois, Las Casas 

estigmatiza na guerra a grande violência, o ódio cego, irracional, ordenado e 
sistematizado, mas por uma razão endoidecida, que leva ao cúmulo da 
cegueira e da agressividade, à incapacidade de buscar e encontrar a 
verdade, de reconhecer e respeitar o outro. Não se cansa de apontar e 
condenar o supremo disparate: começar por fazer a guerra àqueles 
mesmos a quem se quer anunciar a mensagem de amor e da paz é o maior 
dos contra-sensos, é a perversão mais danosa nas relações humanas 
(JOSAPHAT, 2005 apud LAS CASAS, 2005, p. 38).   

Las Casas acredita que a proposta de uma nova sociedade pelo caminho do puro 

cristianismo pode e deve ser a chave para a compatibilidade humana em todas as 

principais dimensões na América Latina, isto é, política, social, econômica e 

religiosamente, pois a conversão pacífica dos indígenas possibilita esses meandros 

para o bem, tanto das colônias como da Metrópole, no processo de expansão 

mercantilista. 
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Com essa expectativa, Las Casas apresenta alguns passos que julga capitais com 

vistas à implantação do cristianismo e coloca-os em oposição aos princípios da 

cristandade, indicando que eles são eficazes e extremamente antitirânicos.  

Em relação à evangelização dos indígenas, Las Casas não concebe nenhum tipo de 

resistência por parte dos indígenas e, por meio de palavras otimistas, destaca que 

“nem é possível aceitar que em alguma parte da terra, toda uma raça ou nação, ou 

todo um povo de determinada região, província ou reino, seja tão estúpido ou 

incapaz que não possa ser evangelizado” (LAS CASAS, 2005, p. 57). 

A rigidez de Las Casas, demonstrada sempre quando advoga sobre a missão cristã, 

aponta para a sua convicção sobre esse projeto gerado pela Divina Providência, o 

qual não abarca somente os indígenas, mas todos os habitantes constituintes do 

universo terreno. Para demonstrar tal convicção, Las Casas, inicialmente, utiliza as 

Escrituras Sagradas, os doutores da Igreja, como Dionísio, Santo Agostinho e 

Tomás de Aquino e, a partir desses paradigmas, o discurso missiológico do frei 

passa a ser esclarecido sob a ingerência de alguns aspectos, adquirindo a sua 

própria validade. Em primeiro lugar, Las Casas diz que as criaturas racionais 

atendem espontaneamente ao movimento Divino que as conduz a Ele e “aos fins 

apropriados, como obedecendo a uma tendência espontânea” (LAS CASAS, 2005, 

p. 62). Neste princípio, o uso das Escrituras Sagradas79 faz-se necessário. O livro 

consultado por Las Casas propõe que a Divina Sabedoria “se estende 

vigorosamente de um confim a outro”; ou seja, realiza tudo perfeitamente; “e tudo 

dispõe suavemente” (LAS CASAS, 2005, p. 62). Com a intenção de buscar na 

autoridade dos doutores da Igreja fundamentação de seu raciocínio, Las Casas 

apodera-se dos escritos de Dionísio, Os Nomes Divinos, e de Santo Agostinho, A 

Cidade de Deus80 os quais concordam que,  

como Deus é bondoso e todas as coisas provêm dele, assim também todas 
as coisas criadas, conforme a vocação recebida do Criador, inclinam-se a 
desejar o bem, ou seja, à sua perfeição, pois a atividade própria de cada ser 
é sua finalidade, advindo-lhe como sua segunda perfeição. Por isso, aquele 
que está bem inclinado à sua própria atividade, e assim à finalidade que 
Deus lhe prefixou segundo seu modo de ser, é chamado de virtuoso e bom. 
Daí se descobre nas coisas certo processo circular: saindo do bem, ao bem 
retornam (LAS CASAS, 2005, p. 62). 

                                                           
79 O texto mencionado por Las Casas está configurado da seguinte maneira: “[...] A Sabedoria [...] 
Alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente.” BÍBLIA, A.T. Sabedoria. 
Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap.8, vers. 1. 
80 Las Casas fundamenta o seu argumento na obra A Cidade de Deus, Livro 21, Capítulo 22. 
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Na sequência, Las Casas recorre a Tomás de Aquino81. O doutor Angélico, como é 

também conhecido na história, propõe, pelo menos, três pontuações explicativas 

desse movimento estabelecido pela Sabedoria Divina às criaturas racionais: i) “[...] 

aos homens a quem move para alcançar um bem sobrenatural eterno infunde 

algumas formas ou qualidades sobrenaturais, em virtude das quais Ele move com 

suavidade, doçura e prontidão, a atingir esse bem eterno” (LAS CASAS, 2005, p. 

62). Isso o faz para que o homem tenha inclinação àquilo que antes não desejava 

“sempre sem violência, pois tal movimento é sempre suave e, de certo modo, 

natural” (LAS CASAS, 2005, p. 62). 

ii) “o movimento que brota da doutrina da fé, para que as criaturas racionais 
se movam às atividades ou operações próprias e consigam o bem 
sobrenatural eterno, deve ser o mais semelhante, e jamais contrário, ao 
movimento que a divina Sabedoria dispôs e estabeleceu para todos os 
seres criados (LAS CASAS, 2005, p. 62-63). 

Para Las Casas, a resistência, e, consequentemente, a rejeição humana frente a 

esse movimento de Deus, colocaria a criatura racional no patamar de “profanador e 

destruidor da disposição divina e da ordem divinamente instituída” (LAS CASAS, 

2005, p. 63). E,  

iii) Assim como a lei de Cristo é a única e exclusiva, e não muda, jamais 
mudou e nem mudará até o fim dos tempos, e únicas e exclusivas são a fé 
e a religião cristãs, assim também é único e exclusivo o modo de ensinar a 
fé estabelecido por Cristo, promulgado pelos Apóstolos, recebido, sempre 
pregado e observado pela Igreja Universal (LAS CASAS, 2005, p. 62). 

Pelo que foi apresentado, parece que Las Casas mostra-se irredutível quanto à sua 

compreensão missionária voltada para toda a humanidade indistintamente e 

reafirma que a prática da missão cristã está sustentada pela catolicidade da fé e da 

ordem imperativa de Cristo aos seus apóstolos, que, devem pregar o evangelho a 

todas as pessoas, em todo o mundo. Essa posição é novamente fundamentada 

pelas Escrituras Sagradas82, que, segundo ele, origina-se em uma ordem expressa 

de Cristo dirigida “aos apóstolos e, depois deles, a seus sucessores, para que 

anunciassem e pregassem a mesma lei, a fé e a religião católica, quando disse: Ide 

por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura, a saber, racional; e Ide e 

ensinai a todas as gentes” (LAS CASAS, 2005, p. 63).  

                                                           
81 Suma Teológica 1-2, q. 6, a.1, c.; q. 110, a. 2, c.; 2-2, q. 23, a. 2; q 165, a. 1, c. e outras passagens. 
82 BÍBLIA, N.T. Marcos; Mateus. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: 
Paulinas, 1973, cap.16, vers. 15; cap. 28, vers. 19. 
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Ao obedecerem, os apóstolos saíram em busca dos povos dispersos e habitantes 

dos lugares mais longínquos existentes sobre a terra. A sua missão era bem 

específica: proclamar o evangelho e ensinar. Qual seria o método apropriado que, 

empregado pelos apóstolos nesse empreendimento, cumpriria a sua missão junto à 

criatura racional? Para Las Casas, a resposta a esta questão é simples: a chave 

está no modo de executar. “O modo normal de mover e dirigir as coisas naturais ao 

bem de sua própria natureza é que se movam e se dirijam ou sejam atraídas 

segundo a modalidade e natureza de cada uma” (LAS CASAS, 2005, p. 64). Para 

fundamentar suas palavras, Las Casas reproduz o pensamento de Aristóteles, 

contido no Livro 2, de Física: Cada coisa, por sua natureza, se move e se inclina 

conforme a aptidão nativa que recebeu para se mover e se inclinar. Assim, Las 

Casas defende que, na natureza, todos os elementos comportam-se de acordo com 

a sua categoria, por causa da diferente natureza que possuem (LAS CASAS, 2005, 

p. 64). Mediante tal compreensão, Las Casas aplica esse raciocínio à realidade do 

ser humano denominado “criatura racional” numa perspectiva universal como 

comprova a citação abaixo: 

A criatura racional nasceu com aptidão para ser movida, conduzida, 
dirigida e atraída branda e docemente, delicada e suavemente, por 
causa da liberdade de seu arbítrio, para que voluntariamente escute, 
voluntariamente obedeça, voluntariamente dê sua adesão e 
submissão. Portanto, o modo de mover e dirigir, de atrair e conduzir a 
criatura racional ao bem, à verdade, à virtude, à justiça, à fé autêntica 
e à verdadeira religião deve ser conforme ao modo, à natureza e à 
condição dessa criatura. Ou seja, brando, delicado e suave, de sorte 
que espontaneamente, por livre escolha, com sua índole e 
capacidade naturais escute as coisas que lhe são propostas e 
anunciadas a respeito do fim, da verdadeira religião, da verdade, da 
justiça e de tudo o mais que concerne à fé e à religião (LAS CASAS, 
2005, p. 64). 

Note-se que, em seu tempo, Las Casas faz alusão a um tema controverso muito 

debatido na história medieval e contemporânea. Enquanto a cristandade defende 

uma evangelização imposta pela guerra, Las Casas propõe uma evangelização 

espontânea e que conceda ao ser humano o direito de escolha. Não aceita que o 

gênero humano seja persuadido, pela violência da guerra, a se tornar seguidor da 

religião católica ou do cristianismo. A persuasão que os missionários devem utilizar 

para alcançar a conversão dos indivíduos à fé de Cristo provém da proclamação e 

ensino do evangelho. Cada pessoa, ao ser ensinada nesses termos, portanto, será 

livremente persuadida pelo convencimento da Palavra ensinada a seguir a 
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verdadeira religião, mas isso deve ser feito respeitando-se a liberdade do ouvinte, 

que, voluntariamente se tornará um fiel seguidor da verdadeira religião. 

Referindo-se aos indígenas, para Las Casas, a proposta missiológica não difere em 

nada da sua prática, pois ele não os classifica como povos irracionais e inumanos, 

como propunha a cristandade. A função de quem possui o dever de lhes predicar o 

evangelho e a fé é levá-los, primeiramente, a crerem para que, livremente, recebam 

a fé e a religião cristãs,  

porque, para aceitar e receber o que concerne à fé e à verdadeira religião, 
requer-se necessariamente que se creia nela, e, como apenas aquele que 
deseja pode crer – pois o ato de crer supõe o querer, e de forma alguma 
pode ser imposto – por conseguinte, não se há de duvidar que a criatura 
racional, para ser induzida a crer nas verdades da fé e da religião cristã, 
precisa que o entendimento seja persuadido mediante razões e que a 
própria vontade com brandura seja movida e atraída [...] Logo, a criatura 
racional deve ser levada à fé e à verdadeira religião cristã com serenidade, 
tranquilidade e brandura, de sorte que espontaneamente, pelo seu livre 
arbítrio e com disposição natural ouça, aceite, creia e receba tudo quanto 
lhe é anunciado sobre a fé e a religião (LAS CASAS, 2005, p. 65-66).     

A convicção de Las Casas sobre a eficácia das argumentações direcionadas à 

persuasão da criatura racional, em especial, os indígenas, relativo à aceitação da 

religião cristã, traz consigo algumas referências importantes. Por exemplo, Las 

Casas retira das Escrituras Sagradas83 uma expressão forte sobre o efeito de uma 

palavra dita com suavidade: “A palavra suave multiplica os amigos e acalma os 

amigos” (LAS CASAS, 2005, p. 64). Em seguida, menciona os nomes de Clemente e 

Silvestre, religiosos conhecidos e amados, em seu tempo, por cristãos, judeus e 

pagãos porque sabiam utilizar bem as palavras ao proferi-las, sobre a fé e a religião 

cristã. Outro exemplo apontado nessa linha diz respeito a Valério Máximo, um de 

seus teóricos, que possuía a habilidade em convencer até mesmo os “bárbaros”  

ferozes e dobrar os espíritos mais envaidecidos pela vitória. A lista é grande, mas 

outros três pensadores não podem ficar de fora desse rol. Santo Agostinho, em seu 

comentário sobre o evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, conforme atesta Las 

Casas, diz que “o amor é atraído pelo amor. Vede como o Pai atrai: ensinando 

deleita, nada impondo à força”. De Sêneca, Las Casas enfatiza as seguintes 

palavras: “para o espírito humano, é melhor ser guiado que arrastado [...]”. Por fim, 

Aristóteles, no livro da Ética a Nicômaco, afirma: “a benevolência é princípio de 

                                                           
83 “Uma boca amena multiplica os amigos, uma língua afável multiplica a afabilidade” BÍBLIA, A.T. 
Eclesiástico. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap.6, 
vers. 5. 
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amizade. A consequência, ainda que evidente em si, pode, no entanto, ser provada 

de forma breve” (LAS CASAS, 2005, p. 65). Sendo assim, para Las Casas, “o 

homem crê nas palavras e no testemunho de alguém, porque lhe parece 

conveniente crer em suas palavras por sua autoridade, por suas boas razões ou 

também por alguma utilidade” (LAS CASAS, 2005, p. 66).  

Contudo, não basta ter amabilidade somente. Aliado a ela é importante dominar uma 

boa retórica. Esse recurso é essencial a todo pregador e mestre. Difundir o 

evangelho e a fé que qualificam a Igreja como a verdadeira instituição cristã 

depende da habilidade da comunicação. Por esta razão, Las Casas discorre sobre 

as virtudes da retórica exercidas pelo pregador diante de seu público. Basicamente, 

com o seu discurso sobre a fé e a verdadeira religião, ele recorre à “norma e valia da 

retórica e seguir-lhe os preceitos com suma diligência, quando ensina e prega, para 

comover e induzir os ânimos daqueles que têm de ser instruídos e atraídos à reta e 

à verdadeira religião cristã” (LAS CASAS, 2005, p. 78). Seguir as regras da retórica, 

na visão de Las Casas, permite aos ouvintes melhor compreensão daquilo que está 

sendo dito e o seu efeito leva as pessoas à adesão ao cristianismo. Com vistas a 

esclarecer de maneira mais detalhada sobre as regras, Las Casas utiliza o livro 2 Do 

Orador, § 19 e 27, de Túlio, que afirma: “quem quer induzir ou comover os seus 

ouvintes ao que tem em mente, necessita, em primeiro lugar, ter o ânimo deles a 

seu favor, de modo a se tornarem todos benévolos, atentos e dóceis” (LAS CASAS, 

2005, p. 78). Assim, o primeiro critério da retórica assimilada pelo pregador “é 

ganhar a simpatia da assembleia com o exórdio. Conquista-se isso com uma voz 

agradável, com a expressão de um semblante modesto, mostrando mansidão, 

tranquila delicadeza nas palavras; tudo isso atrai a benevolência dos ouvintes” (LAS 

CASAS, 2005, p. 78). É certo que a prática da retórica é ambígua, isto é, ela pode 

motivar tanto a verdade como a mentira. Para tentar ajudar os pregadores a evitar o 

segundo aspecto no transcorrer da difusão da fé e da religião cristã no mundo, Las 

Casas propõe as seguintes condições: “i) provar que é verdade aquilo que 

defendemos; ii) conciliar a afeição dos ouvintes; e, iii) orientar suas energias ao 

empenho que a causa exige” (LAS CASAS, 2005, p. 79). A utilização correta dessa 

estrutura, obviamente, surtirá bons resultados na sociedade, pois, ainda segundo 

Túlio,  
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convirá que o orador ou a quem está a serviço de uma causa, procure: 
começar com acerto, narrar com lucidez, recapitular com vigor, combater 
com valentia, desenvolver com profundidade, pronunciar com clareza e 
sustentar com firmeza. Enfim, ensinar, deleitar e comover (LAS CASAS, 
2005, p. 79).   

Portanto, a retórica não pode destoar do projeto missionário proposto por Las 

Casas, pois se constitui um mecanismo eficiente no processo de persuasão dos 

infiéis na aceitação da nova religião. Esse caminho sugerido pelo frei na efetivação 

do projeto missionário universal com ênfase na palavra do orador contrapõe, 

integralmente, ao projeto missionário proposto pela cristandade. Esse método 

sugerido por Las Casas o faz rejeitar veementemente o uso da força na 

proclamação do evangelho e divulgação da religião cristã, o que se pode comprovar 

pela instrução84 dada por Cristo aos apóstolos, caso fossem rejeitados, quando os 

enviou a pregar o evangelho: “Quando não vos receberem nem escutarem vossas 

palavras, saindo da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos 

digo: o dia do juízo será mais tolerável à terra de Sodoma e Gomorra do que a essa 

cidade”. Las Casas explica essa norma advertindo aos que propagam o evangelho 

que não lhes pertence o direito de castigar aos que resistem às palavras das 

Escrituras Sagradas, e, sim, a Deus:  

Vê-se aqui que Cristo concedeu aos Apóstolos somente a licença e a 
autoridade de pregar o Evangelho aos que quisessem escutá-lo, mas não a 
de forçar ou infligir alguma moléstia ou desagrado aos que não quisessem 
escutá-lo. Aos Apóstolos ou pregadores da fé não concedeu autoridade 
para que pudessem forçar aqueles que não quisessem ouvir, e castigar 
aqueles que inclusive os expulsassem das cidades. Não estabeleceu que 
lhes infligissem nenhuma pena corporal, mas somente a ameaça da eterna. 
Disse: quando não vos receberem nem escutarem vossas palavras, saí fora 

(LAS CASAS, 2005, p. 131).    

Assim, para Las Casas, o encargo de pregar o evangelho não pode resultar no mal 

contra as pessoas, mas promover-lhes o bem, no entanto, nem todas as pessoas 

optam em aceitá-lo. 

Em sua dedicação sobre a importância de um projeto missionário adequado a ser 

implantado nas províncias indígenas, Las Casas sustenta-o em todo o tempo, tanto 

                                                           
84 A narrativa bíblica utilizada por Las Casas se encontra na íntegra na BÍBLIA, N.T. Mateus. 
Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap. 10, vers. 1-23. 
Para simples conferência, o registro idêntico dessa narrativa pode ser encontrado ainda nos 
evangelhos de Marcos e Lucas conforme a indicação. BÍBLIA, N.T. Marcos; Lucas. Português. In: 
Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973, cap.3, vers. 13-19; cap. 6, 7-11; cap. 
6, vers. 12-16; cap. 9, vers. 1-5. 
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em seus escritos como em seus debates ocorridos com as autoridades reais e 

eclesiásticas, até o fim de seus dias. 

Com vistas às províncias indígenas, a pregação do evangelho, da fé cristã e da 

verdadeira religião deve obedecer o mesmo método estabelecido pela retórica. 

Contudo, para isso, propõe as seguintes ênfases:  

 Utilizando João Crisóstomo como a sua fonte inicial, Las Casas afirma que a 

primeira marca do verdadeiro cristianismo requer “que os ouvintes, 

principalmente os infiéis, vejam que os pregadores da fé não têm nenhuma 

intenção de adquirir domínio sobre eles com a pregação” (LAS CASAS, 2005, p. 

159). Isso se promulga contrariamente aos mecanismos utilizados para subjugar 

o ser humano, transformando-o em escravo. 

 “Consistem em que os ouvintes e, principalmente, os infiéis, entendam que a 

ambição de ter não move os apóstolos a pregar” (LAS CASAS, 2005, p. 159). Em 

outras palavras, a única missão dos apóstolos é a propagação do evangelho e da 

fé. 

 “Consiste em que os pregadores se comportem, de tal maneira, doces humildes, 

afáveis e tranquilos, amáveis e benévolos ao falar e conversar gostosamente 

com seus ouvintes, especialmente com os infiéis” (LAS CASAS, 2005, p. 160). 

Para alcançar seu objetivo, os pregadores não devem ser violentos, 

especialmente quando enfrentarem a indiferença por parte dos infiéis. 

 “Que a pregação seja proveitosa ao pregador, claramente se colige de tudo isso. 

Ela é o amor de caridade com que Paulo acolhia todos os homens do mundo 

para que fossem salvos” (LAS CASAS, 2005, p. 162). 

 O último passo proposto por Las Casas baseia-se, literalmente, na primeira carta 

de São Paulo aos Tessalonicenses: “Vós sois testemunhas, e também Deus, de 

quão santa e irrepreensivelmente nos comportamos com vós os fiéis” (I Ts 2, 10), 

tanto antes como depois de vossa conversão (LAS CASAS, 2005, p. 164). 

Com esses passos, Las Casas vislumbra um trabalho missionário diligente entre os 

indígenas e pode consolidar o projeto de uma sociedade igualitária, onde a guerra 

deixará de cumprir o seu papel. Com o intuito de demonstrar que esse fundamento é 
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legítimo, Las Casas retirou dos Decretos da Igreja (Distinção 45, parágrafo 30) um 

importante elemento que confirma a sua intenção.  

Aqueles que, com sincera intenção, desejarem atrair à fé verdadeira os 
homens que estiverem fora da religião cristã, deverão empregar suavidade 
e não aspereza. Deve-se procurar que, estimulados com a razão e a 
mansidão, queiram seguir-nos e não fugir de nós [...] Mesmo com os 
sacerdotes, com frequência ocorrem coisas dignas de repreensão, e para 
corrigi-los, mais serve a benevolência que a severidade, mais a exortação 
que a ameaça, mais a caridade que o poder (LAS CASAS, 2005, p. 207). 

Para Las Casas, esse decreto é totalmente ignorado pelos cristãos que colonizam a 

América. Os espanhóis agem diferentemente do que ordena a cúria católica. Os 

cristãos espanhóis, diz Las Casas,  

[...] Não duvidaram em afirmar e infamar, de modo infantil, que aqueles 
homens eram bestas, ou quase bestas, e, por conseguinte, com razão, 
como bestas, podiam pela guerra ser submetidos ao domínio deles, ou 
serem caçados, e depois reduzidos à escravidão, enfim serem utilizados de 
acordo com o capricho dos conquistadores (LAS CASAS, 2005, p. 208). 

Caçados, e não evangelizados para obter a sua pretensão colonialista. Dessa forma, 

parece que os conquistadores preferem a guerra à pregação da fé.  

É importante considerar que a Metrópole prescrevia certa urgência na produção das 

riquezas e, se esse processo ocorresse somente após a conversão dos indígenas, 

tal produção poderia ser demorada. A situação econômica da Espanha nesse 

período não é animadora. Segundo a história, a colonização nos primeiros dez anos 

já havia se definido e não seria diferente, pois, a “Espanha conta com uma enorme 

população sem posse e sem renda, ao lado de uma classe ativa de mercadores, de 

armadores, de homens do mar afeitos a negócios e aventuras, destemidos e 

dispostos a viajar e a empreender” (LAS CASAS, 2005, p. 9). A história registra 

ainda que, durante a Idade Média, havia muita pobreza na Europa. Por exemplo, na 

Alta Idade Média,  

A guerra, as grandes intempéries climáticas, as epidemias de doenças 
misteriosas sempre contaram entre os principais agentes causadores de 
indivíduos socialmente desclassificados: são determinantes conjunturais 
frequentes e extremamente importantes para tornar compreensível o 
processo de desclassificação das populações [...] foi em seu seio que se 
verificaram as grandes transformações que marcaram a concepção 
moderna de pobreza. Durante séculos, o pobre havia sido o pobre de Cristo 
[...] Para eles os mosteiros abriam suas portas e distribuíam seus grãos 
(SOUZA, 1990, p. 51). 

A pobreza, nesse tempo, não era uma preocupação social, pois era vista como 

riqueza espiritual, e o pobre assumia o papel de intermediário entre o rico e Deus. 
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Até esse momento a humanidade medieval tinha como missão a busca pela 

igualdade somente. A economia ainda estava fundamentada no sistema feudal 

(SOUZA, 1990, p. 52). Diante disso, “a partir do século XIV, pois, a pobreza já não 

pode ser considerada como uma série de casos individuais, e os pobres se tornam 

numerosos demais para serem ajudados, onerando Deus e o Estado” (SOUZA, 

1990, p. 52). Para tentar resolver esse dilema, alguns países como a Inglaterra e 

França criaram leis de repressão à vadiagem, pois muitos eram pobres saudáveis 

que viviam das esmolas doadas pelas instituições de caridade. 

Na Espanha, não era diferente, os recursos básicos para atender as populações 

carentes eram escassos. Uma das saídas foi a expulsão daqueles que se 

encontravam em condições de trabalho, mas não o faziam. Souza registra que “em 

1308, Fernando IV de Castela ordenava que os mendigos aptos ao trabalho 

deixassem Burgos” (SOUZA, 1990, p. 55). 

Foi com o desenvolvimento do setor mercantil que a diluição gradativa dessa 

situação marcou os seus passos. Muitos pobres, oportunamente, se deslocaram 

para a América com a intenção de uma aventura marítima, encontrar o paraíso 

terrestre e, como efeito imediato, adquirir a tão sonhada riqueza, que não foi 

possível no Velho Mundo medieval. 

Contudo, é no alarido da “Guerra Justa”  e da escravidão e não da pregação da fé e 

da conversão dos indígenas que os espanhóis transformam a América e seus 

habitantes na maior fonte de riqueza para o império peninsular espanhol naquele 

momento.  

Para tentar fazer prevalecer a justiça na América Latina via pregação da fé cristã, 

Las Casas coloca em evidência o seu projeto missionário julgando que,  

O modo de conduzir e levar a criatura racional ao bem e à verdade, à 
virtude e à justiça, à reta fé e à verdadeira religião deve ser conforme ao 
modo, à índole e à condição de sua própria natureza racional e, 
consequentemente, natural e conatural a ela, ou seja, doce, delicado, 
agradável e suave, para que, espontaneamente, com a vontade de seu livre 
arbítrio e com sua natural capacidade, escute, aceite, acredite e acolha o 
referente à religião cristã que lhe é anunciada, já que ninguém crê, a não 
ser querendo (LAS CASAS, 2005, p. 212).  

Com essa convicção, Las Casas situa o seu projeto missionário sobre os seguintes 

pilares:  
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Primeiro: persuadir a inteligência do ser humano que creia racionalmente a partir de 

evidências concretas a fim de estimular a vontade fazendo-o se inclinar às coisas 

atraentes da fé com espontaneidade e liberdade (LAS CASAS, 2005, p. 212-213). 

Segundo: não ocultar a verdade sobre os elementos ligados à fé. “O que 

corresponde à fé pertence à categoria daquilo que não é naturalmente manifestado 

de maneira imediata, mas sim de modo voluntário, pois o entendimento é solicitado 

pela vontade a aderir” (LAS CASAS, 2005, p. 213). O ser humano, para ser induzido 

a crer nas verdades que lhe são ditas, especialmente naquelas ligadas à fé e à 

religião, precisa visualizar suas evidências. Nisso, quem as divulga deve persuadir o 

entendimento e a vontade do ouvinte para que ele seja convencido e se incline 

diante delas. O ato de levar uma pessoa a crer nessas verdades deve ser feito com 

habilidade, carisma e razões comprobatórias, ou seja, é preciso apresentar 

elementos substanciais como o testemunho de alguém (LAS CASAS, 2005, p. 66), 

pois os aspectos vinculados à fé se provam pela fé e pelo testemunho e não 

cientificamente. Contudo, a partir de suas argumentações sobre a fé e a religião, Las 

Casas enxerga e defende a possibilidade de harmonia entre inteligência e fé.  

São conhecidas de modo voluntário aquelas proposições que não se 
manifestam imediatamente como verdadeiras ao nosso entendimento, 
precisando de algum raciocínio prévio para se crer que são verdadeiras. E 
assim o entendimento não as admite como verdadeiras a não ser querendo, 
e porque voluntariamente e de propósito raciocinou suficientemente sobre 
elas [...] Portanto, para que os que ignoram venham a crer em tudo o que 
pertence à fé e à religião, se faz mister que sua razão e inteligência estejam 
sossegadas e tranquilas, distantes então de qualquer incômodo e de tudo 
quanto possa perturbá-los. E tenham, além de tudo isso, tempo bastante 
para a razão discorrer livre e suficientemente e daí a inteligência julgue e 
admita que aquilo é verdade; e que a vontade não padeça violência alguma 
ou algo desagradável, mas goste de escutar o que lhe é proposto sobre a fé 
e a religião, nisso tome prazer, e o queira e deseje como um bem 
agradável, e então siga adiante para dar assentimento por si mesma e pela 
inteligência. Nada disso pode ser feito sem que a doutrina da fé seja 
exposta com sossego, tranquilidade, docemente, de modo suave, plácido e 
atrativo, e com intervalos sucessivos de tempo (LAS CASAS, 2005, p. 70, 
73). 

Terceiro: o ser humano deve ser compelido ao amor, isto é, “para que os homens se 

afeiçoem à fé autêntica e à verdadeira religião [...] é necessário que seu 

entendimento os perceba como convenientes e dignos de desejo, busca e amor” 

(LAS CASAS, 2005, p. 213). Considerando que a doutrina do amor é essencial à 

sobrevivência humana, Las Casas a utiliza aqui para afirmar que a fé e a religião são 

aspectos inerentes à humanidade apreendidas também por esse meio. O ser 
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humano busca o que sente desejo de possuir somente por que expressa o seu amor 

pelo objeto almejado. Para Las Casas, o ser humano deve ter esse comportamento 

para com a fé e a religião. “Toda inclinação da vontade e também do apetite sensível 

tem sua origem no amor, o qual pressupõe o conhecimento” (LAS CASAS, 2005, p. 

74). Las Casas ainda compara esse amor à afeição e prazer insaturados 

naturalmente na criatura racional que o possibilita se alegrar com o que conseguiu. 

O mesmo deve se dar quando o ser humano alcança a fé e a religião cristã como 

bens capazes de dispensar prazer e alegria. 

Portanto, para que os homens tenham afeição e prazer, se deem ao amor e 
à procura da fé e da verdadeira religião, ou mesmo de qualquer outro bem, 
do qual ainda não tenham ouvido falar nem tido conhecimento, é necessário 
que as percebam como convenientes e dignas de desejo, procura e amor 
(LAS CASAS, 2005, p. 74). 

Portanto, é necessário conduzir o infiel à fé de Cristo e à religião cristã por meio do 

amor e assim passe a compreender e crer no evangelho. Las Casas utiliza como 

fundamento teórico as palavras de Santo Agostinho, quando diz que “ninguém crê 

em algo, se antes não compreende que é necessário crê-lo. Logo, é preciso um 

certo tempo para ouvir, pensar, discorrer e deliberar sobre o que nos propõem, para 

saber se é falso ou verdadeiro, digno ou não de assentimento” (LAS CASAS, 2005, 

p. 75). 

Quarto: a prática da pedagogia como um dos ofícios essenciais do pregador. “O que 

a fé ensina é matéria da maior excelência que ultrapassa toda faculdade da 

natureza” (LAS CASAS, 2005, p. 214). Não há como negar, se não houver ensino, 

não há educação secular, teológica ou cristã. O ensino do evangelho, para Las 

Casas, é a chave para que o infiel reverta a sua posição ética, moral e religiosa, de 

certa forma reprovada diante da divina providência e da sociedade. Dessa maneira, 

quando há ensino e aprendizado nessa circunstância, especialmente, o 

entendimento e a inteligência humana são persuadidos à fé. No entanto, essa tarefa 

executada pelo pregador é delicada e exige métodos próprios. Por isso, Las Casas 

chega a dizer que “o modo conatural, apto, plácido e próprio à condição humana 

para ensinar a verdadeira fé e religião tem de consistir em persuadir o entendimento, 

atrair e estimular a vontade” (LAS CASAS, 2005, p. 76). Persuadir a vontade requer 

habilidade específica e, quando isso acontece, os sentidos do ouvinte são 

estimulados, fazendo fluir o desejo mais intenso em querer conhecer e praticar o que 
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foi apreendido. Para Las Casas, é pela competência do ensino sobre as coisas da fé 

e da religião que se encontra a fórmula para fazer Deus conhecido de todos. 

Quinto: conhecimento empírico referente às doutrinas da fé verdadeira e da 

verdadeira religião. Os ouvintes necessitam e exigem que sejam comprovadas para 

aceitá-las. O método aplicado neste item deve seguir o mesmo critério utilizado na 

transmissão da ciência (LAS CASAS, 2005, p. 214). É preciso ter paciência no 

exercício dessa atividade, pois implica ao pedagogo não somente teorizar, mas 

guiar, de fato, os ouvintes por meio da experiência.  

O homem, pois, precisa de alguém que o ative, um guia ou pregador que do 
exterior o leve a crer por meio da instrução, da apresentação ou 
desenvolvimento das verdades dignas da fé; e com raciocínios fundados, 
com exemplos, com semelhanças, como que apontando com o dedo e 
quase descrevendo e imprimindo na mente aquilo em que convém crer 
(LAS CASAS, 2005, p. 87). 

A discussão de Las Casas sobre a importância dessa direção exercida junto ao 

referido homem ocorre devido ao condomínio das virtudes cristãs que ele necessita 

praticar como hábitos. Essas virtudes são a fé, a esperança e a caridade, “para crer, 

amar a Deus e ao próximo, e esperar os bens futuros, e realizar os atos da fé, da 

graça e das virtudes, que são infundidas no batismo” (LAS CASAS, 2005, p. 87). 

Assim, pondera Las Casas, nenhum ser humano pode adquirir o perfeito 

conhecimento se não for através de um aprendizado sucessivo (LAS CASAS, 2005, 

p. 90). “É claro que tudo isso requer e pressupõe, no discípulo, muito estudo e 

esforço, atenção e desdobramento de interesse e de outras forças, ante as palavras 

e atos do mestre” (LAS CASAS, 2005, p. 91). Entretanto, esse jeito de comprovar as 

verdades da fé e da religião cristã ocorre, segundo Las Casas, seguindo os 

princípios pertinentes à liberdade do ser humano, e este deve ser coagido “a crer em 

alguma verdade” (LAS CASAS, 2005, p. 96). 

Sexto: repetição dos atos de ensino sobre a doutrina da fé e da verdadeira religião. 

“Pouco a pouco, de tão frequentes atos, se engendre no coração dos ouvintes certa 

força e disposição, se firme o costume agradável ou hábito que possa ser causa de 

uma inclinação quase natural” (LAS CASAS, 2005, p. 215). De acordo com o senso 

comum (e sempre foi uma prática presente nas culturas bíblicas), o uso da repetição 

fornece ao aprendiz memorizar o que lhe é ensinado e o incita naturalmente o seu 

exercício. O ponto de partida para isso é a utilização da aptidão nativa própria da 
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natureza humana (LAS CASAS, 2005, p. 97). Las Casas recorre ao filósofo 

Aristóteles (II, Metafísica, capítulo 3)85:  

Os homens têm desejo de ouvir falar das coisas que lhes são familiares. 
Pois essas coisas a que somos mais afeitos são ouvidas com mais gosto e 
são aceitas com mais facilidade. Parece-nos justo, pois, que ouçamos tal 
como estamos acostumados a ouvi-las [...] As coisas nos são familiares 
pela repetição dos atos, e por isso é necessária a arte que supra o que falta 
à natureza. Portanto, aquilo que nos é familiar, é mais conhecido para nós. 
A causa é que o costume se transforma em natureza, e desse costume 
origina-se um hábito que produz uma inclinação na forma de natureza (LAS 
CASAS, 2005, p. 97). 

Dessa realidade, deduz-se que a repetição, usualmente, institui as verdades sobre a 

fé e a religião naturalmente em elementos praticáveis. 

É necessário, portanto, que quem se proponha a atrair os homens à fé e à 
verdadeira religião, que não estão ao alcance das forças naturais, use desta 
arte: com maior frequência possível, proponha, explique, distinga, 
fundamente, repita o que pertence à fé e à religião. Igualmente induza, 
persuada, peça, suplique, convide, atraia, guie os que deve conduzir à fé e 
à religião até que, pela frequência da apresentação, da manifestação, da 
pregação, da tematização da doutrina, da explicação de verdades dignas de 
fé, com rogos, súplicas, estímulos, convites, afagos, orientações, com esses 
atos tão reiterados, sejam gerados no coração dos ouvintes, pouco a pouco, 
um certo vigor e disposição ou grato costume ou hábito, que cause uma 
inclinação quase natural (LAS CASAS, 2005, p. 98). 

Com o uso dessa didática, Las Casas procura comprovar que o ser humano, 

atingido pela fé e religião cristãs por meio da pregação do evangelho, facilmente 

fincará as suas raízes no cristianismo.  

Portanto, não será difícil ao homem, inclusive ao idólatra ou infiel, 
abandonar os ritos de infidelidade e as superstições da extraviada religião. 
E se por acaso já se tiver incorporado à fé e à verdadeira religião de um 
modo fingido e indiferente, mudará sinceramente seu ânimo, se reintegrará 
a ela com fervor e progredirá em seu aproveitamento (LAS CASAS, 2005, p. 
98). 

Sétimo: guiar os ouvintes pela experiência da fé em conformidade com os filósofos 

quando ensinavam aos seus discípulos. Essa condução, no contexto dos filósofos e 

dos homens sábios, ocorre pela razão natural, sempre destituída de imposição (LAS 

CASAS, 2005, p. 215). Está em evidência, aqui, o uso da “eloquência e agradável 

discurso” (LAS CASAS, 2005, p. 99), que visam aliar os homens mais ferozes e 

primitivos a viverem em harmonia, aprender os bons costumes e adquirir o 

conhecimento a respeito de Deus e do culto divino, “também, para que amassem o 

                                                           
85 Segue-se a referência citada pelo próprio Las Casas: ARISTÓTELES, II Metafisica, Cap. III (lição 
V). LAS CASAS, Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. São 
Paulo: Paulus, 2005, p. 97. Obras Completas I. 
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direito, a justiça e a virtude” (LAS CASAS, 2005, p. 100). Assim agem a fé e a 

verdadeira religião por meio da pregação do evangelho. 

Oitavo: instruir aos evangelizandos o modo correto de cultuar a Deus como faziam 

os patriarcas com o objetivo de permanecerem fiéis à verdadeira religião (LAS 

CASAS, 2005, p. 215). Partindo da máxima que todos os patriarcas “adoravam a 

Deus com a fé verdadeira e com suas obras” (LAS CASAS, 2005, p. 104), Las 

Casas, à luz de Tomás de Aquino86, agrega aqui que aqueles patriarcas “instruíram 

suas famílias nas coisas divinas valendo-se de sua admoestação paterna”, (LAS 

CASAS, 2005, p. 104), e prossegue através das Escrituras Sagradas87 atestando 

com a narrativa em que o Senhor orientava a Abraão  

que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem o caminho 
do Senhor, adorando ao Deus verdadeiro sem desviar-se para os ídolos e 
praticando a justiça e o direito, ou seja, portando-se bem com o próximo, 
dando-lhe aquilo que lhe pertence e não lhe tirando coisa alguma (LAS 
CASAS, 2005, p. 104). 

Nono: seguir e reproduzir o modelo e a forma de pregação do evangelho como 

Cristo ensinou aos seus apóstolos (LAS CASAS, 2005, p. 215-216). Parece que o 

modelo de Cristo, na ótica de Las Casas, contempla a condenação dos vícios. Os 

apóstolos deveriam pregar “que é preciso abster-se de todos os vícios, porque para 

nenhum pecador existirá lugar na vida eterna (I Coríntios 6, 9-10): Não vos iludais: 

nem os impudicos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus” 

(LAS CASAS, 2005, p. 125). A condição para se alcançar o direito de entrar no reino 

de Deus resume-se em total abandono do pecado e o retorno à prática das virtudes 

cristãs. Além desta condição, no modelo espelhado por Cristo aos apóstolos, 

encontra-se a saudação sincera, pois, este ato revela a tranquilidade da ordem, paz, 

quietude e a amizade; e, a hospitalidade deve ser feita em lares honrados e dignos 

de boa fama (LAS CASAS, 2005, p. 127-128). Finalmente,  

ao enviar os apóstolos para pregar a todo o mundo, Cristo impôs-lhes este 
triplo ministério: o de ensinar a fé; o de dar os sacramentos aos que crerem; 
e, aos fiéis já imbuídos dos sacramentos, instruí-los para a observância dos 
mandamentos divinos e os bons costumes (LAS CASAS, 2005, p. 141). 

                                                           
86 Conforme Las Casas informa, a referência se localiza na Suma Teológica 3, q. 70, a. 2. LAS 
CASAS, Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. São Paulo: 
Paulus, 2005, p. 97. Obras Completas I. 
87 BÍBLIA, A.T. Gênesis. Português. In: Bíblia Sagrada. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 
1973, cap. 18, vers. 19. 
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Décimo: obediência às ordenanças de Cristo e perfeição na aplicação do método de 

evangelização diante de todas as pessoas que habitam em todos os lugares como 

foi ensinado aos apóstolos e discípulos de Cristo (LAS CASAS, 2005, p. 216). O 

trabalho de evangelização tem as suas normas e competências. Uma delas aponta 

para a atenção aos detalhes ao abordar o indivíduo. É preciso aliar teoria à prática. 

Las Casas insiste que o pregador tenha cuidado extremo na comunicação do 

evangelho e, passo a passo, alcance a perfeição nesse quesito. Para ele, no 

processo educativo, uma palavra dita de maneira inadequada pode acarretar 

prejuízo missionário para quem o realiza. O segredo para evitar os erros na missão 

é seguir o modelo de Cristo como fizeram os apóstolos: “É, portanto, certo que os 

apóstolos, sem nada mudar, observaram plenamente tudo aquilo que Cristo lhes 

mandou, inclusive a forma que lhes traçou para pregar o Evangelho; de outra 

maneira, não caberia afirmar que imitaram Cristo perfeitamente” (LAS CASAS, 2005, 

p. 143). Las Casas prossegue afirmando ser natural ao ser humano na vida prática 

quando é designado a cumprir uma tarefa ou função para o bem de uma causa 

seguir modelos, principalmente, aqueles bem sucedidos. Sempre fiel ao seu 

pensamento, segundo ele, a razão natural também desencadeia provas dessa 

realidade. “A ordem natural das coisas supõe que os seres que são inferiores imitam 

os superiores, de acordo com sua possibilidade. E por isso, todo aquele que em 

virtude de sua natureza realiza uma ação deixa sua marca naquele que a recebe” 

(LAS CASAS, 2005, p. 143). Percebe-se que o mesmo comportamento no processo 

de seguir modelos está presente no mundo religioso cristão e no mundo não 

religioso, denominado por Las Casas de ordem natural das coisas. Portanto, foi 

seguindo o modelo de Cristo que os apóstolos cumpriram a missão do reino de Deus 

não somente verbalizando, mas também com ações. Ou seja, Cristo ensinou com 

palavras as coisas da fé, mas as comprovou com sinais:  

Eis aí como não somente com palavras ensinou e prescreveu a mencionada 
forma de pregar o Evangelho, mas como antes de tudo a colocou em prática 
com suas obras; e em virtude de sua conduta, vinculou a sua observância 
aos Apóstolos e a seus sucessores neste ofício. Portanto, as obras de 
Cristo, muito mais que suas palavras, são lei para nós (LAS CASAS, 2005, 
p. 146). 

Las Casas conclui este pilar rejeitando todo e qualquer outro método pedagógico de 

evangelização contrário ao que foi ensinado por Cristo aos seus apóstolos, apesar 
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de saber da existência de outros meios capazes de aproximar as pessoas de Deus. 

Na citação a seguir, é perceptível a convicção de Las Casas: 

E, ainda que para Cristo muitos outros meios e diversos modos de atrair os 
homens para si fossem possíveis, nós, no entanto, não temos outros exceto 
aqueles que Ele ensinou, exerceu, praticou e estabeleceu, e nos mandou 
praticar e exercer. Sendo assim, não é lícito a nenhum homem ir por outro 
caminho, procurar outro meio diferente daquele, usar outro modo ou forma 
contrários ao transmitir a doutrina evangélica ou ao promulgar o Evangelho; 
já que é preciso obedecer por completo, de forma fiel e inviolável, à lei de 
Cristo, tanto em seus ensinamentos ou palavras, como em suas ações ou 
obras divinas (LAS CASAS, 2005, p. 149). 

Os apóstolos “não moveram armas, recursos, nem gastaram dinheiro; não usaram a 

força corporal, nem tropas de exércitos, nem nenhuma outra coisa semelhante; mas 

unicamente com palavras simples e tendo muita virtude, e mostrando coisas 

admiráveis [...] ganharam todo o mundo” (LAS CASAS, 2005, p. 216)88.    

Décimo primeiro: atrair as pessoas a Cristo sempre com a verdade, sem dissimulá-

las, mas usar o método persuasivo e atrativo por meio da retórica (LAS CASAS, 

2005, p. 216), já apresentado anteriormente no corpo deste trabalho (cf. p. 9-11). 

Décimo segundo: afirmar sempre a existência, a tradição da Igreja e a sua prática 

que se efetivaram desde a ressurreição e ascensão de Cristo e que perdura até os 

dias atuais. “Este único costume da Igreja Universal de Cristo seria prova suficiente, 

por sua grande autoridade, se, por alguma hipótese, faltassem outros argumentos” 

(LAS CASAS, 2005, p. 216). Suficiência capaz de conduzir os infiéis à conversão. É 

a autoridade da Igreja como um todo que avaliza as práticas de seus oficiais em 

todas as instâncias, principalmente, doutrinárias e missionárias. “A Igreja tem uma 

autoridade máxima que, segundo Tomás de Aquino89, deve ser seguida em tudo” 

(LAS CASAS, 2005, p. 193). Mas nem tudo está registrado nos documentos da 

Igreja. Existem algumas práticas, segundo Las Casas, que foram transmitidas 

oralmente, mas não se constituem doutrina.  

Há na Igreja de Deus muitas coisas que se observam por costume e que, 
contudo, não estão escritas em nenhum dos livros canônicos, mas que 
foram transmitidas verbalmente, pela tradição dos Apóstolos, e introduzidas 

                                                           
88 Essa observação feita por Las Casas no décimo pilar foi extraído da obra de Tomás de Aquino, 
Suma Contra os Gentios. LAS CASAS, Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os povos à 
verdadeira religião. São Paulo: Paulus, 2005, p. 150. Obras Completas I. 
89 Conforme textos indicados na Suma Teológica: 2-2, q. 10, a. 12; e Quolib, 2, a. 7. LAS CASAS, 
Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião. São Paulo: Paulus, 
2005, p. 193. Obras Completas I.   
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depois na Igreja pelas mãos, por assim dizer, de seus sucessores (LAS 
CASAS, 2005, p. 193). 

Diante disso, Las Casas comprova a sua colocação com o recurso oferecido pelas 

Escrituras Sagradas: “Assim, Paulo, na 2ª aos Tessalonicenses, 2, 15: Portanto, 

irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que aprendestes de nós, de viva voz ou 

por escrito” (LAS CASAS, 2005, p. 193)90. A tradição da Igreja para Las Casas é 

sinônimo de autoridade diante da humanidade e, por essa razão, especialmente os 

seus fiéis seguidores devem estribar-se sempre. Essa tradição origina-se em Cristo 

e nos apóstolos pela ação do Espírito Santo. 

Assim, pois, o piedoso e correto costume da Igreja de convidar e ganhar os 
homens para Cristo, mediante a promulgação evangélica (para dar a 
conhecer que esse costume procede de sua própria fonte), teve seu início 
no trono mesmo dos santos Apóstolos. Instruídos pelo Espírito Santo, eles 
beberam primeiramente sua doutrina no próprio oceano de graças, 
pleníssimo em Cristo; e em seguida a espalharam por toda parte, imitando o 
próprio Cristo e observando, em todo o mundo, a mencionada forma de 
pregar que ele mesmo estabeleceu (LAS CASAS, 2005, p. 194). 

Las Casas concebe, assim, a tradição e os costumes da Igreja, como uma grande 

força estratégica para a missão cristã com vistas à conversão dos povos. 

Décimo terceiro: preservar os decretos instituídos pela Igreja ao longo de sua 

existência e fazê-los compreensíveis às pessoas. Este é também um “modo de 

ensinar aos homens a verdadeira religião, estabelecido pela divina Providência em 

todo o mundo e para todo o tempo” (LAS CASAS, 2005, p. 217). Ao longo de sua 

história e como consequência das experiências pelas quais teve que passar, a Igreja 

se viu obrigada a sistematizar suas doutrinas, elaborar leis e decretos com o objetivo 

de se tornar uma instituição bem estruturada legalmente, podendo estar pari passu 

com o Estado sem se corromper. É claro que isso só passa a acontecer a partir de 

311, sob o governo imperial de Constantino. Os decretos mencionados por Las 

Casas são elucidados e aprovados costumeiramente pelos concílios e, 

posteriormente, aplicados na vida da Igreja, e devem convergir, em tese, para o 

cumprimento da missão designada a ela.  

Após a conclusão de seu projeto missionário, Las Casas anexa outros itens 

basilares que denomina de segunda parte, indicando a irrefutável seriedade desse 

projeto para a humanidade e, em especial, adaptado para os indígenas da América 

                                                           
90 Cf. I Coríntios, 11, 34 e João, 21, 25. LAS CASAS, Bartolomeu de. Único modo de atrair todos os 
povos à verdadeira religião. São Paulo: Paulus, 2005, p. 193. Obras Completas I.   
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Latina, onde reside. Para Las Casas, esse projeto missionário, tipicamente católico, 

deve abranger, ainda, as confissões religiosas, sociedades e culturas afastadas do 

cristianismo. Ele diz “que o modo de ensinar aos homens a verdadeira fé, o culto a 

Cristo e a religião deve ser comum a todos os homens do mundo, sem nenhuma 

discriminação de seitas, erros ou costumes corrompidos” (LAS CASAS, 2005, p. 

217). Esses itens seguem a seguinte disposição e conteúdo: 

Primeiro: reafirmar sempre a imutabilidade da fé em Cristo, da lei evangélica, da 

religião cristã e da Igreja, pois tudo provém da divina Providência (LAS CASAS, 

2005, p. 217). 

Segundo: preservar o que é natural na criatura racional que se encontra por todos os 

lugares, pois tudo que lhe pertence foi concedido pela divina Providência e, por isso, 

nada lhe pode ser tirado. Assim, “a lei evangélica deve ser pregada a todos os povos 

do mundo de um mesmo e único modo, como o apropriado a todos os indivíduos de 

toda espécie humana” (LAS CASAS, 2005, p. 218). 

Terceiro: respeitar a igualdade entre as nações, pois “não pode haver nenhuma 

diferença fundamental no modo de pregar a salvação a qualquer povo ou nação” 

(LAS CASAS, 2005, p. 218). O conhecimento do evangelho pertence a todas as 

pessoas. 

Quarto: todos os homens de todas as nações possuem vocação e fé. Então, não se 

deve omitir a pregação da fé a nenhum deles (LAS CASAS, 2005, p. 218). 

Quinto: a pregação e o ensino das Escrituras Sagradas são destinados a todos os 

povos indistintamente, como ordenou Cristo. Ninguém pode ficar sem ouvir, e 

nenhum pregador deve deixar de proclamar as verdades contidas nas Escrituras 

Sagradas (LAS CASAS, 2005, p. 218). 

Sexto: Cristo estabeleceu aos apóstolos a forma de ensinar e anunciar a sua lei 

(LAS CASAS, 2005, p. 219), e a mensagem da sabedoria divina, que compreende a 

“Cristo, Filho de Deus, é a sabedoria do pai, verdadeiro e único Deus com o Pai e o 

Espírito Santo. E como a essência dessas três pessoas divinas é a única e a 

mesma, assim, sem dúvida, é única sabedoria e a providência” (LAS CASAS, 2005, 

p. 122). Essa mensagem não se limita a um único povo, mas a todos que se 
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encontram espalhados por todo o mundo, e deve persuadir o entendimento e a 

vontade dos ouvintes.  

Sétimo: considerando que o ser humano contém substância imutável, assim a 

pregação do Evangelho e o método não devem sofrer mudanças (LAS CASAS, 

2005, p. 219). 

Oitavo:  

Deve ser comum a todos o modo de convidar os homens, de conduzi-los e 
ganhá-los para a lei de Cristo e a religião cristã, como natural e conforme a 
razão, com o que todos estão dotados, ou seja, como um modo persuasivo 
do entendimento com razões e atrativo, motivador e incitativo da vontade 
(LAS CASAS, 2005, p. 220). 

Nono: cativar e conduzir a criatura racional ao bem natural e sobrenatural, através 

do modo conatural (LAS CASAS, 2005, p. 220). 

Assim se estrutura o projeto missionário colonial proposto por Las Casas às 

autoridades eclesiásticas e reais, com vistas a contrapor à violência das armas, 

utilizadas em nome da divina Providência na cristianização dos “infiéis”. 

 

5.4 O PARADIGMA MISSIONÁRIO NA IDADE MÉDIA E A SUA CONTRIBUIÇÃO 

PARA MISSÃO CRISTÃ CATÓLICA NA AMÉRICA LATINA COLONIAL NA VISÃO 

DE DAVID J. BOSCH 

 

A discussão agora recebe contornos provavelmente mais práticos. À luz da obra de 

Bosch, Missão transformadora: mudanças de paradigma da teologia da Missão, será 

possível identificar o perfil e o trajeto da missão cristã no transcorrer da Idade Média, 

tendo como marco referencial, segundo o autor, “um breve panorama do caráter 

missionário do ministério de Jesus e da Igreja primitiva” (BOSCH, 2014, p. 33).  

Mas o que de fato terá relevância nesta seção é a sua discussão sobre o modelo de 

missão colocado em prática pela Igreja na América Latina durante o período 

colonial. Para compreender esse processo, Bosch utiliza um dos capítulos de sua 

obra, em que aponta os meandros que possibilitaram esse trabalho eclesiástico. O 

ponto inicial é a teologia sustentada pela Igreja Católica medieval. “Mas, embora 
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moldado durante a Idade Média91, esse paradigma não desaparece depois do século 

16; em realidade, vestígios seus podem ser encontrados ainda no catolicismo 

contemporâneo. Seu auge, todavia, ocorreu no período medieval” (BOSCH, 2014, p. 

265). Contudo, para situar o que pretende estabelecer sobre o paradigma 

missionário católico, Bosch levanta alguns aspectos presentes na origem da Igreja 

que considera essenciais para prosseguir a sua arguição. Basicamente, esse autor 

considera a Igreja situada nos três primeiros séculos fortemente influenciada pela 

língua grega. Porém, lentamente, essa instituição viu o domínio da língua grega 

ceder lugar ao latim. “Um milênio depois da introdução da nova religião, em 1054, 

essas dissimilaridades acarretariam o grande cisma entre as igrejas do Oriente e do 

Ocidente” (BOSCH, 2014, p. 265). Conforme seu modo de pensar e fazer teologia, 

ambas procuram seguir conceitos diferenciados: “A teologia da Igreja oriental era 

“encarnacional”; ela sublinhava a “origem” de Cristo, sua preexistência. A teologia 

ocidental era “estaurológica” (de stauros, “da cruz” em grego); ela salientava a morte 

vicária de Cristo em favor dos pecadores” (BEINERT, 1983 apud BOSCH, 2014, p. 

265). 

Conferidas as devidas diferenças teológicas encontradas em ambas as igrejas, é 

bem verdade que cada uma traçou e seguiu o seu destino, construindo 

características identitárias próprias, ressalvando que, ainda assim, foram 

preservadas algumas semelhanças que, segundo Bosch, “excediam as diferenças” 

(BOSCH, 2014, p. 266).    

Seguindo os passos da Igreja Ocidental, será tratado o tema da missão cristã numa 

perspectiva expansionista, compatível com o mercantilismo europeu durante o 

colonialismo implantado na América Latina, a partir de 1492.  

Para Bosch, o projeto missionário propugnado pela Igreja Católica Medieval na 

América Latina, especialmente, tem como paradigma teológico Agostinho de Hipona 

(354-430), o qual antecedeu a Idade Média (BOSCH, 2014, p. 266). Então, é desse 

                                                           
91 Segundo Bosch, o termo “Idade Média” designa o período entre 600 e 1500. Pode-se dizer que a 
época foi marcada com a ascensão do papa Gregório Magno e, paralelamente, o surgimento do 
Islamismo. O seu fim ocorre em 1453 com a destruição de Constantinopla por meio do cerco montado 
e executado pelos muçulmanos e as viagens de descobrimento realizadas por portugueses e 
espanhóis. O fim desse período registra ainda a era em que a Europa se tornara inquestionavelmente 
cristã. BOSCH, David J. Missão transformadora: mudanças de paradigma na teologia da Missão. 
4. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2014, p. 265. 
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patrístico que será arquitetado pela Igreja o seu compêndio argumentativo sobre a 

necessidade da missão entre os “bárbaros”, pagãos e infiéis nas novas terras.  

Para dimensionar isso, torna-se importante ater-se às três experiências marcantes 

que fizeram que Agostinho indicasse o caminho teológico para uma missão cristã 

administrada pela Igreja Medieval e alcançasse os seus objetivos. Essas 

circunstâncias foram a derrota de Roma para os “bárbaros”, que o levou a elaborar a 

obra De Civitate Dei; seu embate teológico, respectivamente, com os donatistas no 

norte da África e com Pelágio, um monge inglês (BOSCH, 2014, p. 266).   

Deixando de lado esses elementos, momentaneamente, Agostinho passa a discutir 

as suas conclusões referentes ao papel da Igreja no mundo. Para ele, “a Igreja não 

era um refúgio do mundo, mas que ela existia em prol de um mundo sofredor” 

(BOSCH, 2014, p. 269). Como desdobramento dessa afirmação fundamental e 

necessária à compreensão dessa instituição como agente da missão, Agostinho 

avança ainda mais para dizer que, além de ser um lugar para o sofredor se sentir 

seguro,  

Como Igreja mundial, fundada pelos apóstolos, constituía a única igreja 
verdadeira, quem quer que a abandonasse estava obviamente 
equivocado; as pessoas que rompiam seus vínculos com a Igreja Católica 
também desfaziam sua relação com Deus (BOSCH, 2014, p. 269).   

Agostinho defende a Igreja atestando que ela é divina, santa e imutável, e que sua 

realização como tal ocorre na dimensão missionária. “Essa compreensão de missão 

e igreja radica na famosa frase de Cipriano, extra ecclesiam nulla salus (‘não há 

salvação fora da Igreja [católica]’)” (BOSCH, 2014, p. 270).  Segundo Bosch, essa 

frase se transformou em uma expressão de caráter universal para caracterizar a 

Igreja Católica Romana como a única representante de Deus em toda a terra.  

A bula papal Unam Sanctam, de Bonifácio VIII (1302), por exemplo, 
endossou, de maneira bem literal, a expressão de Cipriano e concluiu com a 
seguinte assertiva: “Nós declaramos, afirmamos, definimos e anunciamos 
que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana 
se sujeite ao pontífice romano”. De forma semelhante, o Concílio de 
Florença (1441) declarou: “Não só os pagãos, mas também os judeus, 
hereges e cismáticos não terão parte na vida eterna. Eles irão para o fogo 
eterno que se preparou para o diabo e seus anjos, a não ser que se 
incorporem à Igreja Católica antes do fim de suas vidas” (BOSCH, 2014, p. 
270).   

Fica declarado e confirmado pelos representantes legais da Igreja que essa 

instituição possui imunidade para ajuizar o que quer que seja sobre a face da terra, 



294 
 

não somente sobre os seus fiéis, mas também aos infiéis, hereges, pagãos e 

“bárbaros”. 

Outro aspecto de extrema importância para a Igreja, do ponto de vista missionário, é 

o sentido do batismo. Posterior a Agostinho, que sempre se ateve à necessidade do 

indivíduo convertido à fé cristã de se submeter à preparação adequada visando a 

esse rito de passagem, o sacramento do batismo alcançou status de uma prática 

muito mais significativa que a formação espiritual do neófito. Diante disso, o 

missionário assume a função de um guia para o convertido até a pia batismal 

(BOSCH, 2014, p. 270). “Uma vez batizado, o novo cristão tornava-se objeto da 

disciplina eclesiástica; através da prática da penitência e de outras regras, ele podia 

ser gradualmente conformado ao padrão cristão” (BOSCH, 2014, p. 271). O batismo 

passava a ser uma marca definitiva e ad eterna na vida do fiel, sabendo-se que 

ninguém podia anulá-lo em nenhuma circunstância, até mesmo se o próprio fiel 

decidisse abrir mão da fé e da Igreja.    

De acordo com Bosch,  

Agostinho aplicou essa interpretação do batismo aos donatistas. Eles não 
podiam, ainda que o desejassem, tornar nulo seu batismo. Seria, pois, 
perfeitamente legítimo, “persuadi-los” a abandonar suas crenças 
equivocadas e retornar à Igreja Católica. A incumbência cogite intrare 
(“obriguem [as pessoas] a entrar” – Lc 14.23) foi aplicada a eles e 
executada com o auxílio do Estado (BOSCH, 2014, p. 271). 

Agostinho acredita na possiblidade de um retorno desses opositores e cismáticos à 

vida da Igreja, ou seja, ele vislumbra uma recatolicização dos donatistas. O 

pensamento de Agostinho percorreu a história da Igreja Cristã e, cerca de oito 

séculos depois, hospedou-se na principal obra de Tomás de Aquino, Suma 

Teológica. Sobre essa questão, Tomás propala: 

Há certos infiéis, como os gentios e os judeus, que nunca receberam a fé; e 
esses de nenhum modo devem ser compelidos a crer [...] Outro é o caso, 
porém, dos [...] heréticos e todos os apóstatas. E esses devem ser forçados, 
mesmo com violência física, a cumprir o que prometeram e a conservar o 
que uma vez receberam (Aquino, Suma Teológica. IIª-IIª, Q.10, a. 8 apud 

BOSCH, 2014, p. 271). 

A concepção da prática missionária como responsabilidade da Igreja, na ótica de 

Agostinho, aponta para outro aspecto de suma importância durante a Idade Média e 

posterior a ela.  
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5.4.1 A Igreja e o Estado na prática da Missão 

 

Em sua obra, De Civitate Dei, escrita entre 413 e 427, Agostinho sugere a existência 

de duas sociedades que se distinguem entre si. Para ele, uma se orienta pelos 

padrões e critérios terrenos, e a outra segue os parâmetros estabelecidos pela 

vontade divina. Essa caracterização das respectivas sociedades proporcionou, aos 

diversos leitores, nos séculos subsequentes, difundir a ideia da Cidade de Deus à 

incorporação da Igreja Católica Romana. Mas essa jamais foi a intenção de 

Agostinho. A ideia das duas cidades era tão somente possibilitar ânimo aos cristãos 

desalentados e combater as críticas dos pagãos, após a derrota da cidade de Roma 

pelos godos em 410. “Nessa época, o Império Romano era oficialmente cristão há 

quase um século” (BOSCH, 2014, p. 271-272).    

Na distinção entre as cidades divina e terrena, Agostinho não admitia que o Império 

Romano se constituísse um instrumento soteriológico de Deus, mas também não “o 

considerava totalmente demoníaco” (BOSCH, 2014, p. 272). Contudo, a declaração 

mais importante de Agostinho nesse contexto reza que a cidade terrena se encontra 

sob a égide da cidade de Deus (BOSCH, 2014, p. 272). Aqui se confrontam duas 

formas de poder que, em diversos momentos, vão divergir e aliar conforme os 

interesses políticos e econômicos de cada uma. A Igreja, por meio de seu governo, 

reconhece como divina e legítima a sua hegemonia sobre a cidade terrena, 

adquirida diretamente de Deus. 

Essa sujeição da cidade terrena em relação à celestial era, se não 
absolutamente garantida, pelo menos de se esperar. A noção da 
supremacia e independência do poder espiritual frente às autoridades 
políticas estava, assim, firmemente estabelecida e se expressaria, nos 
séculos posteriores, sobretudo no papado (BOSCH, 2014, p. 273). 

Foi nesse contexto teologal e político que Agostinho apontou o caminho que levou a 

Igreja a se ver infalível, divinamente senhora de seus atos. Segundo Bosch, 

Na prática, porém, Agostinho comprometeu a igreja com o Estado e o poder 
secular, inclusive em termos da compreensão e prática da missão, porque o 
estreito vínculo entre trono e altar fez com que a Igreja Católica passasse a 
ser uma organização privilegiada, o esteio da cultura e da civilização, e 
muitíssimo influente em questões públicas. A relação entre Igreja e Estado 
era, efetivamente, a de “dar e receber”. O regime seria abençoado pela 
Igreja, e o Estado, em troca, garantiria a esta proteção e apoio (BOSCH, 
2014, p. 273). 
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Entretanto, essa relação nunca foi harmoniosa, e a tensão sempre foi um fator 

preponderante entre os dois poderes.  

Ao mesmo tempo, sabiam que se necessitavam mutuamente. O que valia 
para a esfera mais alta e também valia no nível local; cada bispo ou 
sacerdote dependia da boa vontade e apoio das autoridades, e todo 
governante local requeria a aprovação da igreja [...] também no trabalho 
missionário (BOSCH, 2014, p. 273). 

Esse vínculo propunha fidelidade por parte dos servidores dos dois “gládios”. Ser 

leal ao Estado significava ser leal também à Igreja, e o inverso também equivalia à 

mesma verdade (BOSCH, 2014, p. 273). 

 

5.4.2 A “Guerra Justa” Transformada em “Guerras Missionárias Indiretas e Diretas” 

durante a Idade Média e a Conquista Colonial da América Latina 

 

Historicamente, esse é um tema não resolvido devido à sua controvérsia. A posição 

de Agostinho quanto à recatolicização forçada dos hereges donatistas com o passar 

dos tempos, gradualmente, sofreu mudanças.  

A análise de Bosch sobre esse tema aponta Agostinho como o responsável em 

possibilitar a variação hermenêutica de seu pensamento sobre a conversão 

coercitiva, tanto dos pagãos como dos apóstatas.  

No princípio, Agostinho fazia distinção rígida entre as duas categorias de 
pessoas: os pagãos nunca estiveram sujeitos à disciplina da igreja e, em 
consequência, não podiam ser considerados apóstatas, que precisavam ser 

trazidos de volta ao aprisco à força (BOSCH, 2014, p. 274). 

Na Idade Média, essa visão agostiniana resultou em ações capitais aos indivíduos 

que resistiam a se converter à fé cristã. Como retaliação, aplicavam-lhes punições 

pautadas pelas leis, como o confisco de suas terras; a recusa do batismo cristão 

traduzia-se como ameaça à expulsão de suas propriedades, o que apressava a 

adesão às fileiras de fiéis da Igreja. Outro exemplo aponta para “os que não 

escutassem a voz da razão, caso fossem escravos, deveriam ser “castigados com 

pancadas e torturas, mediante o que, eventualmente, se corrigiam”. Homens livres 

deveriam ser aprisionados” (BOSCH, 2014, p. 275). A lei internacional utilizada na 

Idade Média funcionava a favor dos cristãos somente, ou seja, negava aos não 
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cristãos os direitos que concediam aos cristãos. “Aqueles só tinham ‘direitos 

naturais’ como ‘criaturas de Deus’ [...] Uma vez mais se argumentava que era 

vantajoso para eles, tanto material quanto politicamente, se tornar cristão” (BOSCH, 

2014, p. 275).    

Essa complexidade de exigências administrada pela Igreja resultou em um terreno 

fértil para a instauração da beligerância generalizada entre cristãos e não cristãos. A 

universalidade da Igreja naturalmente propunha isto. As guerras deflagradas pelos 

cristãos eram, em sua estrutura, de caráter bilateral, isto é, a guerra missionária 

indireta e a guerra missionária direta. 

Acredita-se que o personagem da história da teologia cristã envolvido diretamente 

na elaboração do conceito de “Guerra Justa” na Idade Média tenha sido Agostinho. 

O argumento para fundamentar essa tese propõe que o Bispo de Hipona, mesmo se 

debatendo com um problema socioético como o da guerra, em uma dimensão 

básica, declarou “que a guerra sempre era má, sustentou que existia, não obstante, 

algo como uma ‘guerra justa’ (bellum justum); esta, porém, poderia ser ‘justa’ apenas 

em um lado da batalha e precisava ser travada visando à autodefesa” (BOSCH, 

2014, p. 276). Um ensinamento desta natureza só poderia se transformar em 

justificativa para uma guerra administrada pelos cristãos em uma época de 

hegemonia muçulmana no berço da civilização ocidental, considerando quem o 

propalou. Por isso, para muitos, “o ensinamento de Agostinho tornou-se a pedra 

angular da teoria europeia da guerra. Durante um milênio, não se questionou sua 

validade, mesmo que não tenha sido seguido fielmente” (BOSCH, 2014, p. 276). 

Entretanto, em sua origem, a “Guerra Justa” não visava um empreendimento 

armado voltado para conquista e expansão dos domínios nas instâncias política, 

econômica e religiosa, mas, para implantar a paz ou para estabelecer a defesa de 

um povo injuriado por invasão de outro. O princípio norteador da bellum justum era 

somente moral. “O conceito, todavia, carregava em si os germes da ideia de uma 

guerra religiosa ou santa” (BOSCH, 2014, p. 276), que alterou o destino e a cultura 

de diversos povos e civilizações em todo o orbe, especialmente, no período do 

mercantilismo ultramarino.  

Para aqueles que atribuem a prática da “Guerra Justa” a Agostinho, no cenário 

medieval e posterior, o germe se criou no período em que o patrístico confrontou os 
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donatistas e exigiu-lhes a reconversão à força. Vista como uma posição 

ambivalente, o caminho para a propagação da importância de uma guerra dessa 

natureza para a Igreja e o Estado estava inaugurado. “Além da “guerra justa”, ele 

falava da “guerra sancionada por Deus (bellum Deo auctore)” (BOSCH, 2014, p. 

276), que significa que os beligerantes de lados opostos não podem ser julgados 

com o mesmo critério, pois um lado luta em favor do bem, e o outro, pelo mal. Isso é 

simplesmente uma posição maniqueísta, nada mais. Para ser direto, era uma luta 

entre Cristo e Belial. 

Tendo essa fundamentação estabelecida como uma fonte legitimadora da guerra, os 

cristãos medievais viram-se resguardados teológica e legalmente, “agora, pela 

primeira vez, justificava-se e praticava-se uma guerra de agressão que visava à 

expansão do cristianismo” (BOSCH, 2014, p. 276). O princípio utilizado para essa 

investida residia na base da guerra missionária indireta, ou seja, uma guerra apenas 

para caracterizar a defesa da cristandade. No entanto, a constatação foi outra. “O 

objetivo imediato da guerra era a subjugação dos pagãos, algo considerado 

fundamental para a atividade missionária subsequente sob a proteção do Estado” 

(BOSCH, 2014, p. 276). Feito isso, o evangelho poderia ser implantado de maneira 

“pacífica”. Portanto,  

A linha divisória entre a guerra missionária “indireta” e a “direta” era, 
contudo, muito tênue. Tratava-se de mera questão de tempo para que a 
segunda envolvesse da primeira. O contraste agostiniano entre a cidade de 
Deus e a do diabo continuava presente na mente das pessoas: não 
demoraria muito para que fosse usado com propósito de caracterizar os 
combates de cristãos contra pagãos (BOSCH, 2014, p. 276). 

Um aspecto curioso e pontual nesse processo aponta uma questão de governo. No 

período medieval era inconcebível que um monarca cristão exercesse o seu reinado 

sobre povos pagãos. Por essa razão, após serem conquistados pela guerra, os 

pagãos deveriam ser submetidos ao rito batismal cristão imediatamente. Segundo 

versa a história, isso foi o que aconteceu quando  

Carlos Magno tomou para si a empresa de subjugar os saxões, pela força, à 
Igreja Católica [...] Eles tinham que ser batizados, mesmo contra sua 
vontade se o recusassem, porque haviam sido conquistados. A sujeição ao 
Deus mais forte resultava como algo lógico da submissão ao governante 
vitorioso. Depois de batizados, os saxões eram punidos com a morte caso 
retornassem à sua fé tradicional (BOSCH, 2014, p. 277).  

Esse método denominado “guerras missionárias diretas”, extremamente violento, 

propagou-se em outros lugares, como ocorreu na Noruega e no leste e norte de 
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Elba, nos séculos X e XII, respectivamente, (BOSCH, 2014, p. 277), chegando a se 

instalar na América Latina sob a bandeira espanhola, em 1492. 

O surgimento das Cruzadas pode traduzir a força prática da “Guerra Justa”. A 

perseguição aos muçulmanos caracterizou definitivamente a ideologia cristã sob a 

ideia de Agostinho. Nesse período, conhecido como a Idade Média alta,  

A estrutura da sociedade humana estava estabelecida de forma final e 
permanente, e a ninguém era permitido modificá-la. Na ordem da realidade 
constituída e sancionada por Deus, as diferentes classes sociais tinham que 
manter-se em seus lugares. Era a vontade de Deus que os servos fossem 
servos e os senhores, senhores. Uma “lei natural” imutável e outorgada por 
Deus governava todas as pessoas e coisas. Tudo e todos possuíam seu 
lugar designado. Qualquer pessoa sensata era cristã católica, e não se 
questionava o monopólio da igreja, inclusive em relação a assuntos 
seculares. Não havia mais “pagãos” na Europa, embora existissem, ali e 
acolá, grupos isolados de “hereges” e “cismáticos” (BOSCH, 2014, p. 278) 

Esse cenário expressa como se formalizava a cultura medieval protagonizada pela 

Igreja. Era o poder espiritual representante de Deus que perpassava e se fixava em 

todas as classes sociais agindo conforme o seu interesse político, econômico e 

religioso. Como parte dessas classes, encontravam-se os judeus, constantemente 

vítimas de perseguições. Ninguém que não fosse adepto da Igreja Católica estava 

devidamente seguro e imune ao sistema de “caça às bruxas”. Por esse motivo, 

muitos se viram obrigados a converterem-se à fé cristã. “Na Idade Média tardia, os 

judeus, na medida em que a Igreja se tornava cada vez mais impaciente e 

intolerante, enfrentavam enormes dificuldades; grandes comunidades judaicas da 

Europa foram removidas à força ou pilhadas” (BOSCH, 2014, p. 279). 

 

5.4.3 A Missão Cristã como Fundamento do Sistema Colonial  

 

Conforme registra a história, “durante a maior parte da Idade Média, a Europa se 

encontrava praticamente ilhada, separada do resto do mundo pelo islamismo” 

(BOSCH, 2014, p. 279). Isso tinha implicações pontuais, por exemplo, a Europa, 

como ficou conhecida a partir das expedições ultramarinas, não se constituía o 

centro do mundo, mas apenas uma periferia. A hegemonia muçulmana ditava as 

regras comerciais, políticas, econômicas e até certo ponto, em determinados locais, 

religiosas. Havia, sob o seu domínio, a navegação no mar Mediterrâneo, onde se 
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concentravam as rotas comerciais. Nem mesmo o movimento dos cruzados 

conseguiu romper com esse sistema. “Em 1453, Constantinopla, há muito o centro 

espiritual da igreja oriental, caiu nas mãos dos muçulmanos. Entrementes, porém, 

fez sentir-se na Europa uma crescente inquietação, que culminou na Época das 

Descobertas” (BOSCH, 2014, p. 279). 

Partindo de uma análise mais acurada e fria sobre o domínio dos muçulmanos e a 

supressão europeia nesse contexto, o final do século XV tornou-se determinante 

para uma reviravolta no Velho Mundo referente a essa supremacia ética. Inaugura-

se um novo tempo para as civilizações africanas, asiáticas e latino-americanas, 

marcado pela descoberta, ocupação, colonização e cristianização desses territórios. 

Bosch concorda que, “pode-se sustentar que as raízes da colonização europeia do 

resto do mundo se encontravam nos ensinamentos medievais sobre a guerra justa” 

(BOSCH, 2014, p. 279). A insinuação, aqui, designa que o processo colonizador da 

América Latina foi um seguimento ideológico compatível com o método das 

Cruzadas, “embora os projetos das Cruzadas tivessem fracassado, sua mentalidade 

persistiu” (BOSCH, 2014, p. 279).  

De qualquer maneira, a Europa precisava reagir frente à imposição da cultura 

dominante.  

Assim, logo após as descobertas das rotas marítimas para a Índia e a 
América, o papa Alexandre VI (na bula Inter Caetera Divinae) dividiu o 
mundo fora da Europa entre os reis português e espanhol, conferindo-lhes 
autoridade plena sobre todos os territórios que já tinham descoberto assim 
como sobre aqueles que ainda descobririam (BOSCH, 2014, p. 280). 

Esse documento papal juntamente com outro da mesma categoria, a bula Romanus 

Pontifex, de 1454, emitida pelo então papa Nicolau V, antecedendo à primeira, 

concedia privilégios de domínios territoriais somente a Portugal. Essa bula “baseava-

se na pretensão medieval de que o papa possuía a autoridade suprema sobre todo o 

mundo, incluindo o pagão” (BOSCH, 2014, p. 280). Isso implica no surgimento do 

padroado real destinado aos governantes das nações ibéricas, que, através dele, 

agregavam o poder político e eclesiástico em suas colônias. Com efeito, “o 

colonialismo e a missão, como coisa natural, eram interdependentes; o direito de ter 

colônias trazia consigo o dever de cristianizar os colonizados” (BOSCH, 2014, p. 

280). Por meio dessas ações pontificais, os reis peninsulares assumiram o comando 

e as diretrizes da missão nas novas terras. 
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Antes, porém, de seguir nessa linha, faz-se importante conhecer, de acordo com a 

pesquisa de Bosch, o conceito e o emprego do termo “missão” que foi transportado 

para a América Latina: 

A palavra latina missio92 se usava na doutrina da Trindade para denotar o 
envio do Filho pelo Pai e do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Durante 15 
séculos, a igreja utilizou outros termos para se referir ao que nós, 
subsequentemente, passamos a designar como “missão”: empregaram-se 
expressões como “propagação da fé”, “pregação do evangelho”, 
“proclamação apostólica”, “promulgação do evangelho”, “estender a fé”, 
“expandir a igreja”, “implantar a igreja”, “propagação do reinado de Cristo” e 
“iluminar as nações”. A nova palavra, “missão”, vincula-se, historicamente, 
de forma indissolúvel à época colonial e à ideia de uma incumbência 
magisterial. O termo pressupõe uma igreja estabelecida na Europa que 
enviava delegados para converter povos no ultramar; expressa, assim, um 
fenômeno anexo à expansão europeia. Entendia-se a igreja como uma 
instituição jurídica que tinha o direito de confiar sua “missão” a poderes 
seculares e a um corpo de “especialistas” – sacerdotes ou religiosos. 
“Missão” designava as atividades pelas quais o sistema eclesiástico 
ocidental se propagava para o resto do mundo. O “missionário” estava 
irrevogavelmente conectado a uma instituição na Europa, da qual ele ou ela 
derivava o mandato e o poder de conferir salvação às pessoas que 
aceitavam certos princípios da fé (BOSCH, 2014, p. 281). 

Mas isso tinha um custo para a monarquia. Havia um comprometimento do Estado 

com a cúria católica nos quesitos econômico e político. Para o trabalho missionário 

dos sacerdotes, especialmente, entre os nativos da América, a igreja, temendo pela 

resistência agressiva desses nativos, em muitos momentos requisitava aos reis a 

proteção de suas vidas. Por outro lado, quando havia sucesso no trabalho 

missionário junto a esses povos, os reis obtinham o retorno de seu investimento por 

meio de sua pacificação e conversão, podendo, nos termos definidos por eles e 

administrado pelo sistema colonial, realizar as suas explorações nas minas e nas 

terras ocupadas pelos conquistadores. 

 

                                                           
92 Bosch distingue o termo Missio Dei (singular) do termo Missões (plural) fazendo as seguintes 
considerações: Missio Dei designa primordialmente a missão de Deus, isto é, a autorrevelação de 
Deus como Aquele que ama o mundo, o envolvimento de Deus no e com o mundo, a natureza e a 
atividade de Deus, que compreende tanto a igreja quanto o mundo, e das quais a igreja tem o 
privilégio de participar. Missio Dei enuncia a boa nova de que Deus é um Deus-para as/pelas-
pessoas. Por sua vez, Missões (as missiones ecclesiae [“missões da igreja”]: os empreendimentos 
missionários da igreja) designa formas particulares, relacionadas com tempos, lugares ou 
necessidades específicas de participação na missio Dei. A missão incluía a evangelização como uma 
de suas dimensões essenciais. Evangelização é a proclamação da salvação em Cristo às pessoas 
que não creem nele, chamando ao arrependimento e à conversão, anunciando o perdão do pecado e 
convidando-as a se tornar membros vivos da comunidade de Cristo e a começar uma vida de serviço 
aos outros no poder do Espírito Santo. BOSCH, David J. Missão transformadora: mudanças de 
paradigmas na teologia da Missão. 4. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2014, p. 28. 
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5.4.4 A Evolução da Cultura Cristã fora da Europa: “a Missão do Monasticismo” 

 

Mesmo conduzindo as Cruzadas no combate ao avanço da cultura muçulmana nas 

terras santas, a Europa contribuiu consideravelmente para um avanço importante no 

âmbito da religião cristã. Segundo Bosch, “uma autêntica cultura cristã evoluiu não 

só na Europa como também muito além de suas fronteiras” (BOSCH, 2014, p. 283). 

O movimento monástico não teve outra intenção senão contribuir para a 

cristianização interna do Velho Mundo e também de outros lugares em que o 

europeu chegasse. Por isso, o movimento monástico salvou a “Igreja Medieval da 

aquiescência, da petrificação e da perda de sua visão e caráter verdadeiramente 

revolucionário” (BOSCH, 2014, p. 283). 

Durante um período difícil para a Igreja, as comunidades monásticas transformaram-

se em espaços de realização da missão. Entre os séculos V e XII, o monasticismo 

Ocidental, diferentemente do Oriental, “era essencialmente comunitário e bem 

estruturado. O mosteiro era, sobretudo, uma escola de serviço ao Senhor [...] 

independente da interferência governamental” (BOSCH, 2014, p. 284). Essas 

comunidades projetavam-se no cenário cristão e missionário sem a pretensão de 

dissociarem-se da Igreja, mas de serem um suporte a mais em sua trajetória 

evangelizadora, apesar de não terem sido “fundadas como plataformas de 

lançamento missionário. Sua criação nem mesmo se deve ao desejo de envolver-se 

com a sociedade em seu ambiente imediato” (BOSCH, 2014, p. 284). O princípio 

fundante dessas comunidades indicava que seriam apenas locais destinados ao 

claustro sacerdotal com vistas à renúncia absoluta e cultivo espiritual. Assim, 

detalhadamente, o monasticismo era a fuga do mundo, e nada mais. O objetivo [...] 

primeiro e último, “era viver em pureza e morrer em paz” e evitar tudo que pudesse 

“perturbar, molestar, deprimir, excitar, cansar ou intoxicar a alma” (BOSCH, 2014, p. 

284). No entanto, os monges eram dedicados às atividades braçais, como lavrar, 

construir cercas, drenar pântanos, derrubar florestas, realizar trabalhos de 

carpintaria, colmar e construir estradas e pontes. Sua pobreza não os impossibilitava 

de prestar serviços laboriosos (BOSCH, 2014, p. 285). Bosch diz ainda que “através 

de seu trabalho disciplinado e incansável, inverteram a maré do barbarismo na 

Europa ocidental e devolveram ao cultivo as terras abandonadas e despovoadas na 
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época das invasões” (BOSCH, 2014, p. 285). Outro papel essencial exercido pelos 

monges foi a prestação de serviço voltada para a classe desfavorecida, pobre e 

amplamente negligenciada pela sociedade, em sua maioria, camponeses. Os 

monges “os inspiraram, enquanto, ao mesmo tempo, revolucionavam a ordem dos 

valores sociais que havia dominado a sociedade escravocrata do império” (BOSCH, 

2014, p. 285). 

Com a finalidade de servirem às pessoas, os monges transformaram os mosteiros 

em lugares também destinados à proteção, cultura e educação, após as instituições 

de ensino terem sido destruídas pelos “bárbaros”. Nesse tempo, “cada mosteiro 

constituía um vasto complexo de edificações, igrejas, oficinas, armazéns e asilos” 

(BOSCH, 2014, p. 285-286). 

Essas atividades acabaram assumindo o caráter missionário ainda que não fossem, 

de fato.  

Embora as comunidades monásticas não fossem intencionalmente 
missionárias [...] elas estavam impregnadas de uma dimensão missionária. 
Mesmo sem sabê-lo e sem intenciona-lo, a sua conduta era integralmente 
missionária. Não é de admirar, pois, que, cada vez mais, sua dimensão 
implicitamente missionária se traduzisse em esforços missionários explícitos 
(BOSCH, 2014, p. 286).  

Na América Latina colonial, esses esforços contemplavam fatalmente a luta de 

monges em favor da justiça. Entre eles, encontram-se os dominicanos frei Antonio 

de Montesinos e Bartolomeu de Las Casas, durante a conquista espanhola. 

Seguindo o modelo dos monges medievais, 

esses dois sacerdotes, e muitos outros anônimos, tornaram-se defensores 
dos índios da América Latina, que eram impiedosamente oprimidos e 
explorados pelos conquistadores. À prática de uma conquista militar de não 
cristãos, Las Casas opôs a ideia da conquista espiritual. A fim de proteger 
os índios convertidos contra a brutalidade dos conquistadores espanhóis, 
ele os reunia nas assim chamadas reduções ou reservas, onde os únicos 
europeus com permissão para entrar eram os missionários (BOSCH, 2014, 
p. 290).  

Foi seguindo essa rota que os mosteiros cumpriram a missão, e, em nenhum 

momento, vislumbrando a autoglorificação como recompensa pelos seus atos junto 

aos povos socialmente subalternos. 
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5.4.5 Impressões Avaliativas do Paradigma Missionário Medieval 

 

A patrística grega adotou como paradigma a base bíblica do Evangelho de João, 

cap. 3, vers. 16: “Porque Deus amou o mundo tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Mas 

esse paradigma sofreu uma mudança radical gerenciada pela Igreja com o 

amanhecer da Idade Média. O paradigma agora se fundamenta no Evangelho de 

Lucas, cap. 14, vers. 23: “Respondeu-lhe o senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e 

obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa”.  

Segundo Bosch, o paradigma bíblico localizado em Lucas foi aplicado por Agostinho 

aos donatistas e, posteriormente, aos pagãos e judeus, somente com a intenção de 

levá-los à conversão à fé cristã e, consequentemente, à sujeição. 

O domínio dessa mentalidade, durante séculos, no pensamento missionário 
se confirma até no século 16, quando Las Casas foi desafiado pelos que se 
opunham a sua abordagem missionária branda e não coercitiva a explicar 
como interpretava Lucas 14, 23. Compellere intrare (“obriguem-nos a 
entrar”), respondeu ele, não se referia à força, mas à persuasão; os índios 
deveriam aderir à fé movidos pela proclamação da palavra e não, 
proverbialmente, sob a mira da arma (BOSCH, 2014, p. 290). 

Ainda nessa esteira, Bosch ressalta que “nos séculos posteriores, o apelo explícito a 

Lucas 14, 23 caiu em desuso, mas o sentimento subjacente persistiu, de forma 

clara, até o século 20 e em algumas encíclicas missionárias” (BOSCH, 2014, p. 290). 

A legitimidade da Igreja como a instituição que se apropriou da salvação e que 

decide quem deve entrar no céu ou não, contagiou as civilizações durante séculos, 

criando, na mentalidade humana universal, a falsa ideia de que ela realmente é a 

representante exclusiva de Deus na terra. Sendo assim, a Igreja assume a função 

de ser o único “portal para o céu” destinado somente àqueles fiéis que compõem as 

suas hostes.  

Com o procedimento assumido em executar uma evangelização forçada, isto é, por 

meio das armas, a Igreja 

passou de uma pequena e acossada minoria a uma organização de porte e 
influência; transformou-se de seita perseguida em opressora de seitas; 
desfez-se qualquer vínculo entre o cristianismo e o judaísmo; desenvolveu-
se uma estreita relação entre trono e altar; ser membro da igreja tornou-se 
algo óbvio; esqueceu-se, em grande parte, o ofício do crente; fixou-se e 
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ultimou-se, de maneira conclusiva, o dogma; a igreja se havia adaptado à 
longa postergação do retorno de Cristo; o movimento missionário 
apocalíptico da igreja primitiva cedeu espaço à expansão da cristandade 
(BOSCH, 2014, p. 291).  

Note-se que, com a ascensão, a Igreja se cercou teológica e juridicamente a fim de 

não permitir nenhum tipo de descaso ou mediocridade no cenário religioso cristão. A 

grande estratégia para se alcançar esse propósito deve-se ao trabalho missionário 

de seus oficiais. Essa posição eclesiástica se fortaleceu a cada passo de suas 

atividades. “Desde o século 16, ela se manifestou, sobretudo, no contexto da 

colonização europeia [...]” (BOSCH, 2014, p. 291).  

O paradigma missionário encarnado por Agostinho levou outra autoridade da Igreja 

a elevá-lo ao seu auge. Tomás de Aquino, por meio de sua teologia, 

designou para todos e para tudo, no céu e na terra, um lugar no universo, 
de modo tal que o todo constituía uma síntese perfeita, sem lacunas. A 
chave para tudo era uma ordem dúplice do conhecimento e do ser, uma, 
natural, e a outra, sobrenatural: razão e fé, natureza e graça, Estado e 
Igreja, filosofia e teologia, em que o primeiro elemento de cada binômio se 
referia ao fundamento natural, o outro, ao “segundo nível”, sobrenatural. 
Essa estrutura de raciocínio selou o desenvolvimento da ideia missionária 
na Idade Média alta e, apesar de ter passado por várias crises, permaneceu 
essencialmente intacta até o século 20 (BOSCH, 2014, p. 291).  

Parece que o paradigma missionário praticado na Idade Média, por um lado, é, em 

sua essência, negativo. Segundo Bosch, por outro, também “ofereceu contribuições 

positivas” (BOSCH, 2014, p. 291). Quais são essas contribuições? Pelo menos, três 

fatores podem se constituir favoráveis ao cristianismo moderno: “i) o Concílio 

Vaticano Segundo (1962-1965); ii) a Reforma Protestante; e, iii) o Iluminismo” 

(BOSCH, 2014, p. 291-292).  

Como linha conclusiva deste item, é importante ressaltar que, em sua acepção 

moderna de missão colonial, está “vinculada à expansão global das nações cristãs 

do Ocidente” (BOSCH, 2014, p. 366). Essa ligação ou entrelaçamento “pressupõe o 

contexto da colonização ocidental dos territórios ultramarinos e da subjugação de 

seus habitantes. Por isso, quando se fala, desde o século 16, em “missão”, de certo 

modo também se diz “colonialismo”” (BOSCH, 2014, p. 367). E o seu ideal teocrático 

não poderia ser outro senão conquistar e subjugar para cristianizar. Assim,  

nenhum governante católico [...] dessa época podia conceber que, com a 
conquista de possessões ultramarinas, estivesse ampliando tão somente 
sua hegemonia política: era óbvio que as nações conquistadas também 
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deveriam submeter-se à religião do governante ocidental (BOSCH, 2014, p. 

367). 

 

5.5 A TEOLOGIA DA MISSÃO NA AMÉRICA LATINA A PARTIR DA OBRA DE 

ROBERTO E. ZWETSCH, MISSÃO COMO COM-PAIXÃO: POR UMA TEOLOGIA 

DA MISSÃO EM PERSPECTIVA LATINO-AMERICANA 

 

O desafio na explicitação deste item é estabelecer a compreensão da realidade do 

tema. Para isso, torna-se imprescindível a observação de conceitos e definições 

teológicas que, obviamente, estão presentes no corpo do texto. Há de se relevar o 

caminho trilhado pelo autor, considerando a sua experiência no campo missionário e 

o conhecimento teórico adquirido pela pesquisa, que o levou aos resultados e 

respostas às questões levantadas sobre o desenvolvimento missionário no território 

latino-americano, especialmente, pela Igreja Protestante Histórica, em contraste com 

a Igreja Católica, que foi hegemônica em sua prática missionária, cerca de 300 anos, 

a partir de 1492. Sem dúvida, as contribuições de Zwetsch proporcionam ao 

pesquisador uma visão ampla e aberta sobre a história missionária no Caribe e na 

América Latina, construída especialmente pelo protestantismo durante o período 

neocolonial. 

 

5.5.1 “Referências Teóricas” e Históricas “da Missão cristã Protestante na América 

Latina” 

 

Há quem afirme que a conquista espanhola, por meio da cruz e da espada, 

acarretou o maior genocídio da história. Característica singular da cristandade. Mas 

isso segundo, a falácia popular. Entretanto, existem alguns que lançam dúvidas 

sobre isso; por essa razão, não se sabe ao certo se esse genocídio foi totalmente 

verdade. No entanto, não se pode negar que as armas sempre estiveram presentes 

no processo da conquista colonial. Conforme Zwetsch, “‘a Cristandade das Índias’ 

como ficou conhecida a América Latina irá se desenvolver ao longo dos três 

primeiros séculos seguintes graças à superioridade tecnológica e militar dos 
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europeus [...]” (ZWETSCH, 2008, 29). Durante esse período, prevaleceu nas terras 

latino-americanas o catolicismo espanhol e português trazido pelos exércitos de 

ambos os países.  

Historicamente, a fé evangélica originária da Reforma Protestante não teve o mesmo 

caminho. Segundo informações de pesquisadores que investigam sobre o tema, o 

protestantismo chegou às Índias, aparentemente, de maneira incomum, como que 

pelas portas dos fundos. Zwetsch explica isso da seguinte maneira: 

A fé católica foi imposta por meio da cruz e da espada, de modo que as 
populações nativas sofreram a imposição de uma religião alheia, cujos 
fundamentos desconheciam. Contemporânea da Reforma na Europa, a 
conquista do continente americano impôs desde o início a proibição da fé 
protestante. Com a vinda da Inquisição em meados do século 16, o controle 
ideológico passou a ser mais violento e rigoroso. Tanto que o termo luterano 
era praticamente sinônimo de subversivo. Nesse período, curiosamente, em 
certas ocasiões o protestantismo foi trazido por piratas e corsários a serviço 
de algumas das potências emergentes como a Inglaterra e Países Baixos. 
Estes traziam literatura, geralmente uma Bíblia ou Novo Testamento, e 
ameaçavam estabelecer colônias, o que efetivamente ocorreu, 
principalmente depois que a Inglaterra conseguiu derrotar a Invencível 
Armada espanhola em 1588 (ZWETSCH, 2008, p. 32).   

Os dois modelos de missão apresentados nessa citação deixam claro que, 

inicialmente, prevaleceria “a lei do mais forte”, nesse caso, a Igreja Católica. Os 

primeiros sinais de conquista missionária por parte dos protestantes se efetivaram 

um pouco mais tarde, somente no século XVII, nas ilhas do Caribe, sob o esforço de 

alguns súditos reformados residentes nessas áreas e, posteriormente, através de 

imigrantes “procedentes da Inglaterra, Países Baixos, França e Dinamarca” 

(ZWETSCH, 2008, p. 32).   

Para conter o avanço do protestantismo, ainda que fosse embrionário, no século 

XIX, a Igreja Católica iniciou uma contraofensiva aos protestantes, pois percebia a 

influência exercida por estes nos processos libertacionistas já existentes em alguns 

lugares da América e, com os escravos negros, sentia-se ameaçada. Uma dessas 

contraofensivas configurava-se na tentativa de proibir a distribuição da Bíblia.  

O papel da Bíblia nesse processo foi central porque, até a chegada do 
protestantismo na América Latina, ela era praticamente desconhecida. A 
distribuição da Bíblia e de porções dela havia sido proibida por decreto real 
e papal. Com isto, a Igreja Católica Romana queria manter o continente livre 
do “veneno” trazido pela Reforma (ZWETSCH, 2008, p. 37).     

O indicativo nessa questão é simples: a Igreja, via de regra, viu-se abalada em sua 

hegemonia, não somente religiosa, mas política e economicamente. Conforme 
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registros históricos, a Igreja Católica na América Latina foi erigida sobre os 

fundamentos do Padroado. Esse sistema não poderia ruir, pois era considerado 

Um dos principais instrumentos religiosos de controle impostos já desde o 
período colonial [...] Por meio desse instrumento político, os reis de 
Espanha e Portugal tinham o poder de dirigir a vida eclesiástica, nomear e 
retirar bispos, cobrar rendas das paróquias e outras ordens [...] o que fazia 
dos padres servidores do Estado, que não tinham liberdade para atuarem 
no meio da população segundo o que suas consciências lhes diziam. Ainda 
assim, é digno de nota que muitos padres se tornaram aliados das lutas 
populares, colocando-se na defesa dos direitos indígenas [...] (ZWETSCH, 
2008, p. 39).   

Essa situação de total hegemonia exercida tanto pela Igreja como pelo Estado 

deixou de existir somente no final do século XIX, “com a separação entre a Igreja e o 

Estado” (ZWETSCH, 2008, p. 39).   

Mudando de direção, assim que se assentou oficialmente nas terras latino-

americanas no século XIX, o protestantismo possibilitou um terreno fértil e adequado 

para o surgimento de diversas tipologias eclesiásticas. Por exemplo, “O 

protestantismo de imigração ou étnico; o protestantismo de missão ou evangélico; o 

pentecostalismo; e, o neopentecostalismo” (ZWETSCH, 2008, p. 45-50). Com o 

objetivo de detalhar melhor esse avanço, inicialmente, Zwetsch utiliza quatro 

pensadores expressivos conforme as suas contribuições alusivas ao tema para 

nortear as suas reflexões, são eles: José Míguez Bonino, René Padilla, Valdir 

Steuernagel e Hermann Brandt. Explorá-los na mesma intensidade com que faz 

Zwetsch não é a principal intenção deste trabalho, pois o que importa aqui é a 

compreensão dessa “missão como com-paixão” da qual escreve Zwetsch, pari passu 

com o modelo de missão ressaltado por Las Casas em seu “único modo” como 

antítese do processo de cristianização de diversos povos por meio da guerra em 

especial, no contexto dos habitantes da América Latina durante o período colonial. 

 

5.5.2 A Missio Dei realizada na América Latina com “Com-Paixão” 

 

Zwetsch inicia suas reflexões contributivas a partir de sua pesquisa afirmando que “a 

missão de Deus encontra nesta expressão um ponto alto, uma experiência que 

transcende tempo e espaço, conceito e história” (ZWETSCH, 2008, p. 314). Com 
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efeito, é a partir deste marco que o autor se propõe a apresentar a sua contribuição 

para a compreensão da missio Dei na América Latina. Pelo que se percebe, sua 

delimitação encontra-se no século XX. Ele diz:  

pretendo investigar a teologia da missão protestante realizada pelas igrejas 
históricas na América Latina durante o século 20, período em que estas 
igrejas passam a se organizar de forma crescentemente autônoma até 
tornarem-se referência histórica no protestantismo latino-americano 
(ZWETSCH, 2008, p. 64). 

Por intermédio de sua pesquisa, Zwetsch demonstra, efetivamente, a grande 

contribuição elucidada pelo protestantismo histórico na América Latina por meio de 

uma missão que considera totalmente cristã, como foi aquela realizada pela Igreja 

Católica. Para ele, é essencial compreender, primeiramente, o conceito da teologia 

que sustenta a missão em sua prática.  

Para situar a teologia da missão em seu devido lugar epistemológico, Zwetsch 

destaca a dificuldade encontrada já nas próprias faculdades e escolas teológicas. 

Segundo ele,  

na Europa contemporânea é quase consenso que ela se situa entre a 
reflexão sistemática e as ciências da religião [...] Nos EUA, nos seminários 
das igrejas históricas [...] está vinculada à teologia pastoral, no campo das 
disciplinas práticas que vinculam missão global e evangelização [...] o 
desenvolvimento da missiologia nas igrejas e contextos do Terceiro Mundo 
ganhou expressão apenas em meados do século 20, na medida em que as 
igrejas se tornaram autônomas e o colonialismo decaiu (ZWETSCH, 2008, 
p. 68, 70). 

A posição de Zwetsch sobre a teologia no cenário latino-americano é bem definida. 

Seguindo os resultados de sua pesquisa, a teologia da missão “deve ser vista como 

uma disciplina prática, ainda que seu método seja interdisciplinar e dialógico, em 

permanente diálogo e interação com as demais áreas da teologia e das ciências 

humanas e sociais” (ZWETSCH, 2008, p. 73). Quando ela surge na América Latina, 

quem a transporta e qual é o interesse? A resposta de Zwetsch versa que, sem 

dúvida, ela  

nasce junto com a vinda dos primeiros missionários da península ibérica 
para esta parte do mundo, integrada ao projeto expansionista de conquista, 
de cunho eminentemente religioso-salvacionista. A teologia serviu como 
justificação religiosa daquele projeto (ZWETSCH, 2008, p. 74). 

Essa postura se dá pela compreensão da história que, notoriamente, relata 

afirmativamente, que a América Latina é produto de uma ingerência mercantilista e 

religiosa propugnada pelo avanço territorial dos reis europeus em consonância com 
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a Igreja Católica. Nessa rota, Zwetsch identifica que o método pedagógico utilizado 

pelos poderes temporal e espiritual para a concretização dessa teologia ocorreu 

através das armas e não de maneira pacífica, o que resultou na resistência dos 

povos nativos. De acordo com Zwetsch,  

É consenso na historiografia latino-americana o caráter conquistador que 
prevaleceu na invasão europeia, não apenas com a apropriação das terras 
e das riquezas através de guerras e outras formas, mas também por meio 
do genocídio de milhões de pessoas e o etnocídio de incontáveis etnias e 
culturas milenares. Diante da verdadeira hecatombe social vivida pelas 
populações originárias, povos que resistiram e sobreviveram aos massacres 
são hoje testemunhas de um passado que teima em se fazer presente, não 
apenas como memória atávica, mas hoje crescentemente como potenciais 
sociedades alternativas, como se tem visto em diferentes movimentos de 
autonomia, sobretudo nos países andinos (ZWETSCH, 2008, p. 74). 

Zwetsch destaca que um dos protagonistas dessa resistência foi o frei dominicano 

Bartolomeu de Las Casas, “um dos primeiros missionários que assumiu uma visão 

crítica em relação à conquista” (ZWETSCH, 2008, p. 75). Em algumas linhas, 

Zwetsch constrói o seu parecer sobre o trabalho de Las Casas, mencionando o seu 

projeto de missão entre os indígenas explícito na obra Del único modo de atraer a 

todos los pueblos a la verdadera religión, de 1537. Zwetsch está convicto de que “a 

aliança entre missão e colonialismo foi fatal para a evangelização, isso, tanto na 

América hispânica quanto portuguesa” (ZWETSCH, 2008, p. 75). Zwetsch não entra 

em detalhes sobre as questões missionárias voltadas aos povos negros, que foram 

trazidos à América e, sem direitos, destinaram a sua força física ao trabalho nas 

minas e nos engenhos sob forma imperiosa.  

Zwetsch explica que sua discussão encontra-se bem definida:  

O que desejo apenas enfatizar é que a missiologia como uma tarefa da 
teologia cristã sempre esteve presente na caminhada missionária, como 
tentativa de explicar as diferentes realidades que levantavam perguntas e 
questionamentos aos missionários ou, com frequência, simplesmente para 
justificar certos caminhos percorridos (ZWETSCH, 2008, p. 77). 

No entanto, a realidade missionária especifica, por meio das deduções de Zwetsch, 

vislumbra que a “missão diz respeito às relações entre Deus e o mundo, a partir de 

sua manifestação na história de Israel e, particularmente, na vida, morte e 

ressurreição de Jesus de Nazaré, a “autocomunicação de Deus” (ZWETSCH, 2008, 

p. 87) e que a Bíblia, como mapa ou bússola de orientação, encarrega-se de indicar 

o caminho para a realização dessa missão e a consequente avaliação ambivalente 

dessa relação entre Deus e a humanidade, que acontece pelas ações executadas 
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por seus missionários e pela Igreja. Entretanto, as missões são métodos 

diversificados adotados por esses atores na comunicação do evangelho. A missão é 

um ato primário, e as missões são ações secundárias, derivadas da primeira 

(ZWETSCH, 2008, p. 87). 

Mediante o exposto, é possível, então, concluir que o trabalho missionário católico 

efetuado pela Igreja no período colonial hispânico tomou proporções equivocadas, 

levando-a a cometer erros crassos. Caso isso tenha base, então, pode-se admitir, 

seguramente, que a Igreja, por meio de sua hierarquia tenha feito uma interpretação 

equivocada e imprópria concernente ao seu papel diante dos povos nesse período. 

Assim, a Igreja assumiu o lugar de autora da missão e não coparticipante com o 

verdadeiro autor da missão. Essa postura invertida pode acarretar tragédias 

irreversíveis na humanidade como aconteceu em alguns lugares colonizados pela 

cristandade europeia, por exemplo, nas terras indígenas, no decorrer da conquista 

colonial, período que compreende os anos 1492 a 1566, na presente pesquisa. 

 

5.5.3 Formulações Doutrinárias Protestantes Estruturalmente Relevantes à Teologia 

da Missão na América Latina: Igrejas de Missão e Igrejas de Imigração 

 

Zwetsch inicia a sua jornada identificando os princípios que nortearam ou 

constituíram a formulação da teologia da missão nas terras latino-americanas. Para 

isso, recorre às reflexões teológicas elaboradas por José Míguez Bonino e Carlos 

René Padilla, Valdir Steuernagel e Hermann Brandt. Para identificar essas 

formulações, Zwetsch elege como ponto de partida a seguinte afirmativa: “com 

relação à missão de anunciar a palavra de Deus [...] nem o catolicismo romano nem 

o protestantismo, enquanto igrejas, tiveram o suficiente enraizamento na realidade 

humana latino-americana [...] (ZWETSCH, 2008, p. 103). 

O protestantismo trouxe consigo, a partir do século XIX, a certeza de mudanças na 

sociedade latino-americana. Essas mudanças afetaram o conceito tradicional da 

missão como foi instaurada pelos católicos. A novidade protestante propôs a “[...] 

defesa da liberdade de escolha, do livre mercado, da ordem democrática, da 

importância da educação das massas e a oferta de uma nova forma de vida 
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comunitária (mais autogestionária e fraternal)” (ZWETSCH, 2008, p. 106). Esses 

fatores ganharam adeptos que vislumbravam mudanças e criticavam a liderança 

clériga católica e os grupos elitistas que se protegiam sob as abas da hegemonia 

senhorial. Com efeito, esse fio condutor, indiscutivelmente, marcou a inauguração de 

um novo pacto colonial ou “pacto neocolonial”, isto é, a América Latina se libertou da 

égide ibérica, mas, por outro lado, se viu dominada pelos países capitalistas em sua 

grande parte, de herança protestante (ZWETSCH, 2008, p. 106). No princípio, 

pareceu uma aliança, no entanto, não demorou muito, e o mundo latino-americano 

encontrava-se envolvido pelos tentáculos do capitalismo neoliberal. A intenção não 

era outra senão experimentar certo avanço nos níveis político, econômico e 

religioso.  

Com efeito, as injustiças sociais continuaram a sua trajetória na América Latina. É 

nesse contexto que surge o despertar da consciência cristã ávida por uma libertação 

das amarras desse neocolonialismo predador e violento tanto quanto o anterior. 

Daqui começam a surgir “as primeiras formulações da teologia da libertação” 

(ZWETSCH, 2008, p. 108). O engajamento dos cristãos na luta pela libertação da 

América resultou em movimentos de toda ordem, especialmente, a guerrilha. Não 

havia distinção entre leigos e clérigos. Alguns que haviam sido mortos em combates 

tornaram-se ícones a serem seguidos pelos novos adeptos, como o caso do padre 

colombiano Camilo Torres, que, ao “aderir à revolução violenta [...] foi morto em uma 

emboscada, em fevereiro de 1966” (ZWETSCH, 2008, p. 108). Esses movimentos 

libertacionistas cristãos acreditavam que a única maneira de evitar a fome, a 

escravidão social e a exploração econômica, que se multiplicavam a passos largos 

na América Latina, pautava-se pela mudança das estruturas da sociedade capitalista 

ora vigente.  

Outro exemplo iconográfico envolvido nessa luta foi o bispo católico Dom Helder 

Câmara. Desafiado pelo arcebispo francês, Dom Gerlier, em 1955,  

a colocar as suas capacidades para solucionar o problema das favelas no 
Rio de Janeiro [...] começou a falar sobre essas realidades e a sua palavra 
repercutiu [...] se tornou um arauto da luta não-violenta contra a injustiça 
institucionalizada nas estruturas da sociedade (ZWETSCH, 2008, p. 110).  

O resultado imediato a essa postura foi a perseguição instaurada pelo governo 

militar brasileiro.  
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Do lado protestante, o movimento ISAL – Igreja e Sociedade na América Latina –, 

formado por intelectuais protestantes, “tinha por objetivo relacionar a igreja e a vida 

cristã com os problemas sociais [...] a proposta do ISAL era buscar uma eficácia 

cada vez maior no seu compromisso com as transformações necessárias” 

(ZWETSCH, 2008, p. 110). Para alcançar o limiar dessa proposta, era preciso 

mobilizar e organizar toda a população, que padecia do sofrimento causado pelas 

classes dominantes, financiadas pelo imperialismo norte-americano, e envolvê-la 

integralmente na busca pela desejada libertação social.  

É importante admitir que o empenho de católicos e protestantes deu origem à 

teologia da libertação. Portanto, “a teologia da libertação surgiu a partir dessa 

conjuntura difícil e complicada. Ela começou a emergir como uma reflexão sobre os 

fatos e as experiências que despertaram uma resposta por parte de grupos de 

cristãos” (ZWETSCH, 2008, p. 111). Mas, com o tempo, ela sofreu uma mutação 

inevitável. Zwetsch explica que a teologia da libertação nasceu  

como uma teologia missionária, precisamente porque o objetivo era 
demonstrar a relevância do evangelho para a transformação pessoal, social 
e das estruturas da igreja (igreja dos pobres). Só que ao invés de se usar 
termos tradicionais, passou-se a uma nova linguagem com conotação 
política expressa: fala-se agora em compromisso, causa, revolução, 
libertação, transformação, missão, esperança, justiça. As palavras missão e 
evangelização foram reinterpretadas em chave libertadora (ZWETSCH, 
2008, p. 112).   

São considerados figuras clássicas e proeminentes desse contexto, os teólogos 

“Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann, Juan Luis Segundo, Pablo Richard, Juan Carlos 

Scanonne, e os protestantes Rubem Alves, Julio de Santa Ana e o próprio José 

Míguez Bonino” (ZWETSCH, 2008, p. 113). 

Essa rápida reflexão é suficiente para que se entenda a extensão da luta pela 

libertação social, econômica, política e religiosa da América Latina. Houve guerras e 

mortes. De um lado, encontram-se europeus que defendem que a implantação do 

neocolonialismo ou do capitalismo liberal estava em concordância com a justiça; de 

outro, encontram-se os latino-americanos, que se classificam como os injustiçados 

pela ingerência do novo sistema, e se propõem a lutar empunhando armas, como 

ocorreu com as guerrilhas. De ambos os lados, o uso do conceito de “Guerra Justa”, 

veementemente, fez-se notório, tanto como se tornou peculiar no fim do século XV e 
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transcorrer do século XVI, por ocasião da efetivação da conquista colonial. O 

parâmetro parece ser igual: o direito de executar a guerra ofensiva e defensiva. 

De acordo com Zwetsch, a teologia da libertação enquanto missão, na visão de 

Míguez Bonino, tinha o compromisso com a vivência da fé, com o serviço do 

evangelho de Jesus, com a condução das pessoas à obediência e aos princípios 

contidos nas Escrituras Sagradas. Nisso, o desafio se fixava em “fazer com que os 

velhos textos evangélicos fossem ‘libertados’”; denunciar e combater os pecados 

sociais e colocar fim na pobreza que despoja o ser humano de sua dignidade; 

ressaltar o amor como prática contínua, pois, “o amor, na perspectiva do reino de 

Deus, é a destruição de tudo o que é injusto e que conspira contra o ser humano, 

sua vida e dignidade. Mas é também, dialeticamente, a realização plena de tudo o 

que é justiça, paz e verdadeira vida” (ZWETSCH, 2008, p. 117-119). 

Após a discussão sobre a teologia da libertação como dimensão missionária dos 

cristãos, Zwetsch diz que a missão da igreja, na concepção de Míguez Bonino, 

Só se torna compreensível sob a ótica escatológica do reino de Deus que 
vem e já está aí em sinais que cabe à comunidade discernir. Quando se 
trata da missão das igrejas oriundas do testemunho das seguidoras e 
seguidores de Jesus, é preciso considerar que nos deparamos com uma 
dupla referência: a nossa história “gentia” e a de Jesus que agora se torna 
constitutiva para a nossa fé (ZWETSCH, 2008, p. 120).   

Essa missão é de caráter ecumênico em sua praticidade, ou seja, para os que  

estão envolvidos ultrapassa os limites confessionais, ideológicos ou 
religiosos [...] missão só pode conformar-se ecumenicamente, isto é, “o 
rosto de Jesus Cristo adquire traços definidos num momento histórico 
particular só quando os cristãos buscam juntos [...] a realização da 

obediência, que é a fé” (ZWETSCH, 2008, p. 124, 126).  

Até aqui, Zwetsch analisou o pensamento de Míguez Bonino nos anos de 1975. 

Dando sequência a sua pesquisa, o autor agora estabelece um salto de vinte anos 

chegando ao ano 1995, com o objetivo de verificar se houve continuidade ou não no 

pensamento de Míguez Bonino a despeito da realidade missionária na América 

Latina.  

Zwetsch, fundamentando-se nos escritos de Míguez Bonino, refere-se à missão 

cristã como um projeto que sempre enfrentou problemas em sua aceitação entre as 

populações indígenas e afro-americanas, devido ao método de evangelização 

implantado entre elas nos séculos XV e XVI.  Nesses termos, “a conquista, enquanto 



315 
 

estrutura básica da sociedade colonial, anulou as possibilidades de uma 

evangelização genuína. É por essa razão que séculos de escravização, perseguição 

e morte pesam sobre a missão cristã nos dias de hoje” (ZWETSCH, 2008, p. 133). 

Mas esse projeto deixou lacunas que possibilitaram ao evangelho a sua inserção 

transformadora de maneira lenta, em alguns momentos históricos. 

O que falta para a aceitação da missão no contexto atual da América Latina, e como 

forma de superação diante de tal resistência, passa pela “possibilidade de definirmos 

missão a partir de uma perspectiva trinitária, cristológica e pneumatologicamente” 

(ZWETSCH, 2008, p. 134). Zwetsch reconhece que, nós, cristãos, em matéria de 

missão, nos esbarramos no “desafio de elaborarmos uma cristologia ‘no poder do 

Espírito’ como fundamento para uma teologia da missão [...] e que, sem essas 

balizas firmes, não chegaremos a uma teologia de missão consistente em termos 

evangélicos” (ZWETSCH, 2008, p. 134, 135 grifo nosso). Em consenso com Míguez 

Bonino, Zwetsch diz que “a teologia trinitária abarca um critério hermenêutico para 

uma teologia evangélica na América Latina” (ZWETSCH, 2008, p. 135). 

Possivelmente, essa seja uma pista destinada à Igreja, que busca uma porta aberta 

para a reformulação de seus conceitos missionários, essenciais e eficazes, sem 

preconceito, que alcance os povos latino-americanos de maneira perene até que 

todos cheguem ao pleno conhecimento do evangelho transformador. Então, o que a 

igreja protestante contemporânea deve ou pode fazer para reformular os conceitos 

balizadores referentes à sua missão? Numa citação desafiadora, que soa como uma 

possível resposta a essa indagação, Zwetsch propala que 

Uma missiologia trinitária terá o desafio de reinterpretar a doutrina da 
Trindade a partir da realidade histórica de divisão, injustiças e desgraças 
que conspiram contra a vida da humanidade, sobretudo a humanidade 
empobrecida e descartada nos planos macroeconômicos vigentes no 
mundo atual. Missão parte do envio intratrinitário e isso significa que vale 
para a missão o que vale para as relações intrínsecas à Trindade divina. O 
próprio da Trindade é o diálogo que prevalece sobre o monólogo. A 
comunhão intratrinitária é de tal forma que ela “desborda”, isto é, ela não se 
esgota em si mesma, mas busca a relação com a realidade criada: o 
mundo, o ser humano, a história (ZWETSCH, 2008, p. 141). 

Logo, missão, nos termos sustentados pela Trindade – Pai, Filho e Espírito –, tem 

como a principal regra a proclamação do evangelho por meio da participação e 

testemunho de todos os cristãos, que ocorre por meio da vida de fé. Sobre isso, 

Zwetsch conclui que a  
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a missão numa perspectiva trinitária deverá transparecer no testemunho do 
evangelho e na participação na vida de fé que se dão sempre “no poder do 
Espírito. A missão evangelizadora, portanto, não é apenas um ato externo 
da igreja (ou para fazer crescer a igreja, complementaria eu), mas é o “rosto 
visível” da missão do Deus triúno (ZWETSCH, 2008, p. 143). 

Outra proposta de reformulação da missão cristã na América Latina, na ótica de 

Zwetsch, decorre de uma teologia que ocupe todos os espaços da vida humana. A 

Missão Integral pode exercer esse papel de maneira eficaz e atingir a expectativa 

revelada. 

A partir de René Padilla, arquiteto desse tipo de missão, Zwetsch expõe de forma 

objetiva o que significa missão integral e qual é o papel da Igreja na aplicação desse 

modelo de missão no cenário latino-americano. 

A missão integral origina-se de “uma insatisfação (de Padilla) oriunda de sua 

observação das consequências da evangelização missionária como se deu 

concretamente no continente latino-americano” (ZWETSCH, 2008, p. 158). Isso quer 

dizer que a sua teologia exigente requer da igreja uma postura concernente ao 

projeto missionário diante da humanidade e da proclamação das Escrituras 

Sagradas. O envolvimento da igreja com o “mundo” em outras instâncias, que não 

sejam relacionadas à missão, retira dela grande parte de sua autoridade como 

agente do reino de Deus na busca pela justiça, solidariedade e igualdade. Assim,  

Quando a igreja de Cristo perde a capacidade de discernir o que, na cultura, 
é condizente com o evangelho e o que lhe é estranho, ela perde a 
capacidade de se posicionar diante da realidade histórica. Quando ela se 
amolda ao mundo, ela não mais consegue ver nem denunciar os males 
sociais de sua sociedade (ZWETSCH, 2008, p. 159). 

Para sair dessa situação e evitar que a Igreja seja arrastada e fique presa pela teia 

da “mundanalidade”, é necessário que haja humildade nos cristãos; a Igreja precisa 

ater-se à reflexão teológica para que amplie a sua dimensão crítica da conjuntura 

política, econômica, social e religiosa na qual está inserida; unidade universal da 

Igreja, especialmente na compreensão, interpretação e proclamação do evangelho 

em suas dimensões escatológica, cristológica, soteriológica, arrependimento, fé e 

missão (ZWETSCH, 2008, p. 158, 161, 167, 169). Zwetsch, ao verificar as reflexões 

missiológicas de Padilla, parece compreender que, “em termos práticos, uma igreja 

que volte ao evangelho bíblico saberá entender que não foi chamada para resolver 

todos os problemas humanos ou a miséria dos povos, mas foi chamada para ser fiel 
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a Deus com aquilo que tem” (ZWETSCH, 2008, p. 163). Isso implica em reconhecer 

os limites fronteiriços para a Igreja em seu trabalho missionário. 

Contudo, é imprescindível que esse trabalho missionário encontre terreno 

apropriado. E como se processa isso? É necessário contextualizar o evangelho à 

cultura para a qual ele foi destinado. A contextualização do evangelho ocorre a partir 

de elementos característicos de uma cultura étnica, que, por mais simples que 

sejam, podem dialogar com esse evangelho possibilitando a sua inserção no referido 

espaço. “Existem elementos favoráveis na cultura que colaboram para a tarefa da 

compreensão do evangelho” (ZWETSCH, 2008, p. 172). 

Apesar de ser uma proposta instigante, a missão integral, nos moldes sugeridos pela 

sua elaboração, enfrenta desafios extenuantes. Os principais obstáculos detectados 

são: i) “Existem resistências que partem de dentro das próprias igrejas, por parte de 

setores mais conservadores, geralmente pessoas e grupos melhor situados na 

sociedade” (ZWETSCH, 2008, p. 181); e ii) “O fato de o discipulado cristão acarretar 

sofrimento e perseguição [...] Ocorre que a igreja tende a evadir-se das 

consequências da própria fé que professa” (ZWETSCH, 2008, p. 182). Esses dois 

aspectos aliados a outros, se não forem bem administrados e contornados, podem 

transformar a missão da igreja em um evento vazio, sem sentido e sem objetivo. 

Entretanto, a missão integral persiste em cumprir o seu papel diante do mundo 

globalizado e imperial.  

O desafio para os cristãos é redescobrir o poder transformador do reino e 
da justiça no meio dos reinos deste mundo [...] A missão integral procura 
justamente ser uma resposta a este mundo dominado pela globalização 
imperial. Trata-se de chegar a uma solidariedade global na missão de Deus 
e seu reino, que diz respeito à totalidade da criação sob a soberania de 
Jesus Cristo, no poder do Espírito e para a glória de Deus (ZWETSCH, 
2008, p. 204).  

Segundo a compreensão de Zwetsch, “o conceito de missão integral é a forma 

encontrada pela teologia evangélica da América Latina de reinterpretar o conceito 

ecumênico da missão de Deus” (ZWETSCH, 2008, p. 205). 

A terceira formulação doutrinária está ligada às igrejas de imigração. Para tratar 

desse aspecto, Zwetsch utiliza as contribuições teológicas construídas por Valdir 

Steuernagel, teólogo luterano, ao longo de sua experiência adquirida junto à Aliança 

Bíblica Universitária Brasileira – ABUB –, Visão Mundial e outros órgãos teológicos, 
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ecumênicos e missionários latino-americanos. Efetivamente, o que será marcado 

nessa formulação é a sua articulação teológica sobre o conceito de missão, 

destacando-se, inicialmente, que a missão de Jesus Cristo passa pelos aspectos da 

obediência e responsabilidade social. 

Tudo começa a partir de uma avaliação que trata a questão do crescimento da igreja 

evangélica na América Latina e Caribe, e não se trata de uma avaliação fechada 

positivamente. Uma das constatações básicas nesse processo que causa 

preocupação é que o evangelho ainda está sendo proclamado sem nenhum impacto 

social e político, pois a fé cristã, cada vez mais, é reduzida a uma simples 

experiência que possibilite a aquisição de uma vida sem problemas, e milhares de 

pessoas dentro dos templos sem cumplicidade com o evangelho. 

Para Zwetsch, missão, na ótica desse teólogo, não se diferencia em sua estrutura do 

modelo “tradicional” missionário até aqui analisado. O fundamento que utiliza para 

explicar essa proposição pode ser visto sob a exposição de temas como: 

“perspectiva escatológica; obediência que decorre da fé; serviço; e unidade da fé e 

do testemunho” (ZWETSCH, 2008, p. 218). Isso porque “a evangelização constitui o 

primeiro passo da missão da igreja no mundo” (ZWETSCH, 2008, p. 218). 

Entretanto, para compreender a extensão desse serviço que envolve 

especificamente a evangelização dos povos por meio do serviço, os cristãos 

comprometidos devem saber que a missão se sustenta pela “encarnação, cruz e 

ressurreição” (ZWETSCH, 2008, p. 219). Para se obter o êxito desejado no 

cumprimento da missão com a mensagem tripolar, cabe à igreja ter a habilidade 

despretensiosa e contextualizá-la. Esse é um princípio sugerido biblicamente, a 

partir do exemplo de Jesus e dos apóstolos. 

Tal evangelização, entretanto, não pode ser reduzida ao mero anúncio da 
salvação em Jesus. Arraigar a evangelização na realidade exige um 
mergulho nessa realidade, isto é, implica confrontar-se com a religiosidade 
popular, com a questão da má distribuição da terra, com a má distribuição 
de renda, com a institucionalização da corrupção, com a fome, o 
desemprego e todas as demais sequelas de uma sociedade profundamente 
desigual e injusta [...] Isto é, “evangelização integral” (ZWETSCH, 2008, p. 

221). 

Essa teologia de missão propugna um marco conceitual distinto sobre os termos 

missão e evangelização. Em termos práticos, missão refere-se a uma atuação global 

da Igreja, sob a orientação de Jesus Cristo, a qual requer o envolvimento e 



319 
 

participação de todos os fiéis com os seus dons. Já o termo evangelização designa 

uma ação mais localizada, isto é, trata-se de uma especificidade, como o anúncio 

das boas novas direcionado aos pobres, sempre preservando o sentido bíblico. 

Assim, “o objetivo da evangelização é proporcionar às pessoas que escutam o 

evangelho uma relação pessoal com Cristo” (ZWETSCH, 2008, p. 222).  

No contexto do continente latino-americano, “a missão como tarefa da igreja toda, o 

que significa que cada membro faz parte dela, é uma tarefa que não pode ficar 

restrita a especialistas nem a períodos especiais. Ela é tarefa do dia a dia” 

(ZWETSCH, 2008, p. 224). O fator relevante nessa tarefa diária é a disciplina da 

obediência e o exercício da fé. A missão só pode ser cumprida se o ato de obedecer 

ao envio estiver nitidamente arraigado na vida de cada cristão, pois é uma ação que 

decorre da fé. Portanto, se existe fé, também existirá obediência missionária. Isso 

revela o comprometimento vocacional da Igreja com o serviço do evangelho 

prestado ao reino de Deus. Tal serviço se realiza nas ruas da América Latina onde o 

povo pobre se encontra e vive, ou seja, por meio de palavras mais incisivas e da 

ação, “a missiologia que a igreja no mundo dos pobres demanda e que deseja estar 

a serviço dessa igreja e do evangelho passa pelo caminho das ruas” (ZWETSCH, 

2008, p. 229).  

Essa atividade exige a adequação de um modelo missionário que seja eficiente. Se 

não existe nenhuma forma de missão que seja compatível com a realidade latino-

americana, então, as igrejas precisam criar o seu modelo de acordo com a realidade 

experienciada. Cumprir a “responsabilidade social” com autonomia junto às classes 

pobres como decorrência da missio Dei, pois definitivamente, Cristo precisa estar 

inteiramente encarnado nos cristãos. Diante disso, Zwetsch afirma que o desafio que 

temos de enfrentar é encontrar um “modelo missionário simples e que aponte para a 

autonomia”, a partir da realidade dos nossos dias e dos desafios do nosso tempo” 

(ZWETSCH, 2008, p. 239). Uma sugestão apontada por Steuernagel, nessa direção, 

é fazer uma releitura da história dos primeiros movimentos missionários que 

marcaram a vida do povo de Deus, com o objetivo de buscar elementos que, 

retrabalhados, possam ser aplicados pela Igreja na contemporaneidade e, 

oportunamente, com fidelidade e obediência, cumprir a missão.  Zwetsch acentua 

que 
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O motivo da obediência é, sem dúvida, importante, mas ele deve estar 
relacionado ao discipulado, à manifestação do amor de Deus em toda a 
criação, ao ministério da reconciliação, enfim, ao chamado de Deus para 
participar do seu reino de amor, justiça, liberdade e bem aventurança 
(ZWETSCH, 2008, p. 258). 

Como conclusão dessa formulação, ainda resta uma citação importante: 

Não é possível separar evangelização e responsabilidade social, tanto por 
razões bíblicas, como a própria encarnação de Jesus nos ensina, quanto 
por razões pastorais que nos desafiam a escutar os pobres, reconhecer 
suas necessidades mais elementares, equipados com o poder do evangelho 
do amor, graça e misericórdia de Deus. E isso só é possível porque somos 
carregados e enviados pela graça de Deus (ZWETSCH, 2008, p. 259). 

Finalmente, a quarta formulação tem como referencial Hermann Brandt.  Teólogo 

luterano, Brandt estabeleceu um “diálogo entre a teologia europeia e a teologia 

latino-americana, particularmente a teologia da libertação” (ZWETSCH, 2008, p. 

264), mas sempre no sentido de fundamentar a teologia da missão. Zwetsch propõe-

se a apresentar uma síntese dos principais aspectos da teologia missiológica de 

Brandt seguindo o método utilizado pelos teólogos anteriores. 

Para Zwetsch, uma primeira aproximação ao conceito de missão elaborado por 

Brandt ocorre a partir da “ideia de que a missão, no contexto da discussão teológica 

e acadêmica alemã, é um conceito em disputa” (ZWETSCH, 2008, p. 271). Brandt 

prossegue em seu debate dizendo que “Uma resposta afirmativa ao conceito de 

missão, depois dos tempos do colonialismo europeu ou do holocausto judeu durante 

a ditadura de Hitler e a Segunda Guerra Mundial, não pode ser simplista” 

(ZWETSCH, 2008, p. 271), ou seja, impossível negar a existência da exclusividade 

cristã que proporciona e fundamenta a prática da missão junto aos povos e nações 

ou religiões, mas ela não pode deixar de seguir o caminho do diálogo e da inclusão. 

Para tanto, a religião precisa estar viva, pois, “se a missão é sinal de religião viva, do 

ponto de vista da teologia cristã, isso precisa ser desdobrado numa reflexão 

coerente, que retome a legitimidade e a dignidade da missão tanto na vida da igreja 

quanto na reflexão teológica” (ZWETSCH, 2008, p. 272). Na missão cristã, não 

devem ser ignoradas as mudanças que são resultados de impulsos. Isso acontece 

porque a missão, enquanto atividade real, dispõe naturalmente de dinamismo e 

vivacidade. Para esclarecer como essas mutações acontecem, a partir de Brandt, 

Zwetsch apresenta as duas formas possíveis: i) dispondo-se de caráter intencional, 

um dos objetivos da missão é empreender buscas pela adesão ao cristianismo, isto 

é, conquistar novos seguidores.   
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A história da missão cristã está repleta de exemplos dessa forma, 
particularmente na América Latina. Não poucas vezes essa forma adquiriu 
uma expressão violenta: a missão pela espada, pela guerra justa, pela 
imposição de uma cultura estranha, por estímulos materiais, por discurso 
persuasivo [...] esse tipo de missão não é privilégio exclusivo do 
cristianismo, aparecendo no islamismo e no judaísmo (ZWETSCH, 2008, p. 
273). 

Note-se que é um modelo de missão oposto ao que Cristo ensinou aos seus 

apóstolos. 

ii) O bom procedimento de uma religião, em particular, o cristianismo, em certas 

sociedades, cujo ambiente seja multirreligioso e pluricultural, gera o seu 

reconhecimento e aceitação, sem necessitar persuadir predatoriamente as pessoas, 

ela pode demonstrar um efeito missionário, quer dizer, “a existência ou presença da 

religião pode ser uma proclamação” (ZWETSCH, 2008, p. 274). Geralmente, a 

religião é representada por uma ou várias igrejas com rótulos denominacionais 

diversos, mas todas fazem parte de um único tronco e todas têm a responsabilidade 

da pregação do evangelho e a celebração de todos os atos cúlticos como desígnios 

missionários onde quer que se encontrem. 

Ora, a pregação do evangelho e a ministração dos sacramentos, ou seja, 
aquilo que constitui a igreja visível, pode ser perfeitamente enxergado. Mas 
a relevância de tal concepção de igreja, em situações históricas adversas 
impostas por governantes, pode ser ocasião para chamar a atenção de 
quem ainda não compartilha a fé. E isso justamente por causa do 
testemunho que a presença e a ousadia de uma distância crítica ou 
profética proporcionam (ZWETSCH, 2008, p. 281). 

No contexto da América Latina, há uma crítica de Brandt que Zwetsch não deixa 

passar despercebida. Brandt diz que enxerga a missão nesse continente como um 

desastre desde a chegada de Colombo. Diante dessa herança, as marcas indeléveis 

que permaneceram foram o mundo indígena destruído pela espada mortal do 

conquistador e a desfiguração do rosto desse indígena, sabendo que até mesmo o 

conquistador substituiu o seu rosto europeu pela hegemonia de sua espada e outros 

mecanismos de guerra. No entanto, com a missão cristã, ainda se pode ter 

esperança de restauração, mesmo lentamente. Esses rostos desfigurados 

começaram a experimentar uma reformulação a partir da ação de Deus que 

acontece por meio de sua missio. 

Missão tem a ver com os diferentes rostos humanos e o rosto de Deus que 
se coloca diante de nós. Mas é significativo que, na teologia latino-
americana, esse rosto divino aparece diante de nós na pessoa do pobre, 
dos povos indígenas, do povo negro que resistiu à escravidão, das 
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mulheres, das crianças, isto é, do outro/outra que se torna assim uma 
permanente interpelação à nossa fé e à nossa humanidade incompleta 
(ZWETSCH, 2008, p. 285). 

A grande preocupação sobre isso é o grau de violência desenvolvido como base na 

missão cristã, quando ela direciona o seu empreendimento a fazer seguidores. A 

Igreja, em sua prática missionária, com urgência, precisa aprender a recusar “a todo 

e qualquer uso da violência ou qualquer outra forma de opressão, manipulação ou 

imposição alienantes” (ZWETSCH, 2008, p. 291), que induzam as pessoas a se 

tornarem cristãs, afetando assim, a essência da verdadeira conversão. Para Brandt, 

as práticas religiosas no cenário da missão cristã apresentam algumas posições. 

Com efeito, Zwetsch destaca como esse teólogo “se posiciona diante da teologia 

pluralista das religiões como ela se apresenta no âmbito anglo-americano e alemão” 

(ZWETSCH, 2008, p. 294): i) pode ser identificada como exclusivista. Essa posição 

“afirma que apenas uma religião é verdadeira e conduz à salvação” (ZWETSCH, 

2008, p. 294); ii) pode receber o nome de inclusivista. “É mais aberta no confronto 

com outras religiões [...] reconhece certa verdade nas religiões [...] no modelo 

inclusivista, o olhar atento ao modo do outro articular a sua fé é componente 

imprescindível da reflexão teológica cristã” (ZWETSCH, 2008, p. 294-295); e iii) pode 

ser identificada como pluralista.  

Defendida pela teologia pluralista das religiões, parte do princípio da 
equivalência de todas as religiões. É ponto de partida dessa teologia o 
reconhecimento da unidade das religiões numa proclamada unidade 
reconciliada, considerando-se principalmente as grandes religiões do 
mundo como o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo 
(ZWETSCH, 2008, p. 295). 

Nesse último modelo, existe uma compreensão geral de que o pluralismo religioso é 

presente nas sociedades porque decorre das guerras entre as religiões. Nesse 

sentido, resta a elas se harmonizarem respeitosamente com o intuito de se construir 

certa tolerância e estabelecer o diálogo, ainda que seja minimamente. Assim, “o 

modelo pluralista – enquanto uma aliança das religiões – questiona a compreensão 

estreita e positivista da realidade, como em grande medida ainda é praticada pelas 

ciências físicas e naturais” (ZWETSCH, 2008, p. 295-296). 

Como elemento conclusivo, a contribuição de Brandt para uma teologia dialógica na 

América Latina e entre a América Latina e Europa, há de se ressaltar que, para o 

bem do cristianismo, não se deve abrir mão dessa possibilidade, considerando em 

primeira instância que, “diante de um mundo pluralista como é o atual, a missão 
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precisa ser, ao mesmo tempo, afirmação da fé evangélica e diálogo na convivência e 

aceitação do outro e suas religiões, em que também se manifesta a imagem de 

Deus” (ZWETSCH, 2008, p. 314). 

 

5.5.4 “Missão Como Com-Paixão: para uma Teologia da Missão Cristã em 

Perspectiva Latino-Americana” 

 

Zwetsch inicia sua discussão contributiva sobre a missão cristã na América Latina 

afirmando que  

Deus se compadeceu de nós. E se solidarizou definitivamente com nosso 
extravio. Em Jesus de Nazaré, ele se aproximou para sempre do seu povo, 
que caminha neste mundo, para conduzir-nos ao seu reino de amor, justiça 
e bem-aventurança. E isso em e através do tempo e não de maneira 
aistórica (ZWETSCH, 2008, p. 314). 

O que o levou a essa aproximação foi o poder e a compaixão que possuía e 

destinava a ajudar as pessoas em suas crises, dilemas e falta de esperança. Com 

efeito, Zwetsch acredita que o cumprimento da missão na América Latina não requer 

um poder místico, mas um poder que, objetivamente, promova a libertação da Igreja 

e dos pobres socialmente. Além desse recurso, essa Igreja necessita ainda de 

compaixão, pois, “sem esse poder do espírito libertador de Cristo, a igreja 

permanece uma instituição puramente humana e limitada em sua perspectiva 

histórica. Ela não dará conta da vocação a que foi chamada” (ZWETSCH, 2008, p. 

316).  

A compaixão, na ótica de Zwetsch, só tem sentido caso proporcione mudanças no 

cenário missionário e, para isso, “precisa ser desdobrada em atos de vontade, em 

propostas concretas” (ZWETSCH, 2008, p. 317), caso contrário, a sua mensagem 

soará apenas como um discurso vazio. Compaixão é prática, ação e dinâmica, não 

um projeto conclusivo, mas ininterrupto e infindável na criação de Deus. Não é 

possível aplicar a compaixão na missão sem que ela esteja acompanhada de outra 

prática: a justiça.  

A compaixão de Deus é irmã da justiça. O Deus bíblico é o Deus da justiça. 
Assim como não há paz sem justiça, também não vamos compreender a 
compaixão de Deus se nos esquecermos de relacioná-la com sua justiça 
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[...] Aliada à compaixão de Deus, a justiça representa a dimensão profética 
da missio Dei [...] compaixão de Deus só se torna real quando sua justiça se 
revela e se realiza historicamente. E a justiça de Deus, do ponto de vista da 
teologia bíblica, reúne duas dimensões inseparáveis: juízo e graça, 
condenação e redenção, morte e vida (ZWETSCH, 2008, p. 317, 321). 

A missão de Deus que abarca a mensagem do evangelho, que leva à conversão e à 

consequente transformação das pessoas, necessita, por parte de quem a executa, 

clareza hermenêutica para não cometer equívocos interpretativos da mensagem 

salvífica. Essa hermenêutica tem como primeira instância o ser humano, muitas 

vezes, identificado como sujeito. O encontro do ser humano “com o Deus crucificado 

em sua paixão propicia uma verdadeira experiência de conversão, por meio da qual 

a vida toda é reavaliada e ganha nova direção” (ZWETSCH, 2008, p. 324). 

Com vistas a expandir publicamente as suas descobertas sobre a missio Dei na 

América Latina, em especial, Zwetsch estabelece um eixo que, ao mesmo tempo, 

pode ser entendido como um itinerário estrutural que percorreu para atingir o seu 

objetivo e coletar, assim, os resultados de sua investigação, mas antes, propõe uma 

breve definição de missão com-paixão:  

Com-paixão é, assim, uma tentativa de demonstrar que missão diz respeito 
ao ser inteiro das pessoas e da igreja de Deus. Missão como com-paixão é 
um lema e um programa, um alerta e um desafio. É um reconhecimento e 
uma esperança. Com-paixão pode ser uma autêntica reinterpretação do 
evangelho para o século 21 (ZWETSCH, 2008, p. 325). 

O itinerário estrutural mencionado anteriormente pode ser visualizado por meio dos 

seguintes aspectos:  

1. “Hermenêutica da missão”: aqui, o foco está na compreensão do terreno, o qual 

recebe a missão. É preciso conhecer, em primeira mão, o sujeito da missão, pois “a 

hermenêutica do sujeito precisa ser complementada por ‘uma análise dos aspectos 

ideológicos e inconscientes no processo do discurso da sociedade’” (ZWETSCH, 

2008, p. 331). Isso requer a instauração de uma teologia prática que esteja 

sustentada pela hermenêutica e dialética em formato de métodos, “uma vez que 

precisamente essa disciplina teológica parte de atos de interpretação e de um agir 

que visa comunicar uma mensagem” (ZWETSCH, 2008, p. 332). Zwetsch explica 

que a mensagem do evangelho é um indicador indispensável à crítica da tradição 

cristã, pois pode constituir julgamentos do passado e projetar para o futuro as ações 

arquitetadas e construídas no presente. “Nesse sentido, a tradição cristã está 

permanentemente em diálogo tenso com o evangelho e a práxis decorrentes” 
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(ZWETSCH, 2008, p. 332). Portanto, ninguém melhor para externar essa mensagem 

senão a Igreja, que é a principal agente do reino na sociedade como representante 

desses termos. 

A presença cristã, portanto, define um conteúdo do testemunho que oferece 
no lugar ou sociedade da qual faz parte. Uma comunidade cristã será 
sempre, sob esse ponto de vista, uma janela aberta da missão no mundo. 
Pois missão não é apenas o que a igreja faz ou deixa de fazer. A missão é 
obra de Deus e a comunidade que está a serviço dessa obra geralmente 
encontra formas de pôr em prática aspectos do testemunho do evangelho 
[...] Daí porque nenhuma comunidade pode dispensar de dizer o seu “sim” 
ou o seu “não” à vocação para a qual existe (ZWETSCH, 2008, p. 333). 

No entanto, é preciso conhecer o ambiente, ou seja, o centro e os arredores do lugar 

onde será implantada a missão. Conhecer e interpretar o contexto que envolve a 

cultura local são atitudes imprescindíveis à concretização das ações dos agentes da 

missão. Esse conhecimento e interpretação possibilitam a utilização de 

metodologias apropriadas, sem violência e agressividade, na transmissão da 

mensagem do evangelho, bem como reinterpretações e propostas de mudanças. 

Essa dinâmica não se esgota.  

A hermenêutica do contexto é uma prioridade em qualquer teologia da 
missão. Interpretar para saber agir. Agir para novamente interpretar e 
propor mudanças. Essa dinâmica nunca acaba. Mas importa destacar que a 
ação comunicativa do evangelho tem ou apresenta um diferencial: como 
uma ação que nasce da fé no poder transformador de Deus, ela pretende 
ser justa e justificadora, livre e libertadora, amorosa e curadora. A ação 
missionária cristã será reiteradamente objeto de consideração, revisão e 
crítica. Será também resposta a um amor recebido e a proposição de uma 
caminhada de vida nova e transformadora. Aí está sua força carregada de 
esperança (ZWETSCH, 2008, p. 333).  

Zwetsch conclui esse aspecto afirmando que, nas últimas décadas, a teologia na 

América Latina tem experimentado um tempo de crise e reformulações, o que 

justifica a sua constante revisão. Isso é perceptível devido ao surgimento de “outras 

visões que propuseram a inserção na sociedade e a luta por transformações 

profundas como requisitos para uma fé encarnada na história e crítica aos processos 

de alienação e opressão das camadas mais desfavorecidas da sociedade” 

(ZWETSCH, 2008, p. 333). Isso, naturalmente, obrigou o protestantismo e o 

catolicismo a reverem os seus princípios teológicos, em respeito à realidade social 

vivida pelos povos latino-americanos. O resultado foi a construção de uma teologia 

que possibilitasse a libertação dos pobres, principalmente. 
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2. “Libertação, inculturação e pedagogia da esperança”: a missão entre os povos é 

infindável, não conclusiva. Por isso, é necessário que o Cristo ressuscitado se 

encarne de maneira impactante e conduza as pessoas à sua ressurreição social, 

política, econômica, cultural e religiosa. Para ele, antes de qualquer iniciativa, o 

projeto missionário deve se dispor à “convivência como método de trabalho e 

inserção na realidade local, observando costumes, regras culturais, religiosas e 

ideológicas” (ZWETSCH, 2008, p.339). É nesse universo que Zwetsch discute 

libertação, inculturação e pedagogia da esperança, como importante tripé da prática 

missionária. 

i) A teologia da libertação: para Zwetsch,  

inicia como teologia da missão, como uma tentativa nova, mas vigorosa de 
responder contextualmente, portanto missionariamente aos desafios da 
realidade das maiorias empobrecidas e marginalizadas dos processos 
socioeconômicos que determinavam a vida de pessoas e grupos sociais 
subalternos nos países latino-americanos. Ao mesmo tempo, ela procurou 
ser uma resposta cristã em face dos movimentos de esquerda motivados 
por ideologias socialistas e francamente críticos à herança cristã 
(ZWETSCH, 2008, p. 340). 

O termo “libertação”, possivelmente, origina-se em um contexto configurado por lutas 

sociais, indicando o anseio pela libertação das amarras gerenciadas pelos sistemas 

colonial e neocolonial. Isso, pelo fato de ambos se encontrarem estruturalmente 

presentes na América Latina.  

A teologia da libertação tem as suas primeiras formulações teóricas na década de 

1960 e é devedora dos movimentos eclesial e social constituintes desse período. 

Sua inserção na América Latina causou diversas aporias ao sistema político vigente, 

mas, também à igreja. Isto é,  

a proposta de uma missão libertadora significou uma reavaliação da 
presença das igrejas na realidade socioeconômica, política, ideológica e 
religiosa da América Latina. Ela mexeu com estruturas eclesiásticas 
sedimentadas e com concepções ortodoxas, contribuindo decisivamente 
para uma nova forma de ser igreja na sociedade, ainda que passível de 
crítica, sobretudo ao desconsiderar a pessoalidade da vivência e o consolo 
mútuo (ZWETSCH, 2008, p. 341). 

A partir de então, desencadearam-se diversos outros elementos vinculados à 

teologia cristã a partir de uma perspectiva bíblica. A partir do contexto latino-

americano, foram revistos e debatidos a soteriologia na concepção bíblica, a 

reinterpretação das fontes que originaram a teologia cristã tradicional, o significado 
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do reino de Deus contido nos evangelhos, as conceituações de caráter profético 

sobre a justiça e a paz e, finalmente, a redescoberta do Jesus histórico. 

Dessa maneira, o povo latino-americano tem conseguido avançar em sua 

transformação social, reconhecendo “que a convivência solidária e comprometida 

com a busca por melhores condições de vida está na origem de novas percepções 

da fé cristã e de como ela pode se tornar estímulo de transformação social” 

(ZWETSCH, 2008, p. 341). 

ii) A inculturação:  esse processo, conforme Zwetsch, surge como uma proposta 

missionária importante na eficácia da evangelização transcultural. Para ele, a 

evangelização depende da inculturação, pois é um mecanismo que possibilita a 

encarnação do evangelho nas culturas. “A inculturação é necessária, imprescindível” 

(ZWETSCH, 2008, p. 345). Ela se remonta às culturas por meio de prática e 

metodologia apropriadas para isso, cujos fundamentos encontram-se no evangelho 

pregado por Jesus. Com efeito, Zwetsch afirma: 

a inculturação, superando as propostas aculturativas e integracionistas, é 
um aproximar-se do outro, mediante a inserção, a convivência respeitosa, a 
valorização do outro, sem imposição de premissas externas ou exigências 
condicionais. A inculturação dá-se no aproximar-se do outro, num diálogo 
que se pretende simétrico e mutuamente enriquecedor. É uma proposta de 
duas vias, sendo, portanto, uma tentativa não etnocêntrica de se relacionar 
evangelicamente com povos e comunidades dominadas, que lutam por 
espaços de manifestação autônoma. Inculturação implica revisão da história 
da missão cristã, mas ao mesmo tempo uma mudança de mentalidade por 
parte de missionários e missionárias (ZWETSCH, 2008, p. 346). 

Zwetsch explica que isso ocorre a partir do momento em que um indivíduo assume 

uma franca relação com o outro, e os elementos culturais imbricados em ambos 

passam a ser valiosos, mas permeáveis. Nem um e nem o outro se impõe, mas 

reconhece que esse é o princípio do diálogo e da aproximação. 

A missão cristã, entre as culturas, “historicamente, sempre precisou encontrar os 

caminhos da tradução do evangelho. Foi assim, já na comunidade primitiva, que 

registrou a mensagem na língua grega. Essa passagem da língua de Jesus para a 

língua grega representa a primeira inculturação” (ZWETSCH, 2008, p. 346-347).  

iii) A pedagogia da esperança: a inculturação, nos termos apontados por Zwetsch, 

exige o uso de uma pedagogia que facilite a sua prática intraculturas. Essa 
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pedagogia, vinculada a Paulo Freire, não deve perder o seu sentido de libertação e 

esperança. Na prática da missão cristã, no contexto latino-americano,  

a pedagogia da esperança emerge de um novo imaginário que produz o 
anelo por um mundo diferente que, mesmo ausente, se propõe como 
possível num horizonte utópico [...] A pedagogia como compromisso de vida 
exige coerência [...] A pedagogia da esperança é radicalmente democrática 
e respeitosa de quem pensa diferente (ZWETSCH, 2008, p. 348). 

Dessa forma, a pedagogia da esperança tende a ser uma porta aberta aos povos 

considerados subalternos, trazendo-lhes novas alternativas na efetivação de uma 

ação libertadora do ponto de vista cristão.  

3. “Proclamar, servir e acompanhar”: neste item, Zwetsch atém-se à Igreja como 

uma comunidade destinada ao serviço do reino de Deus. Contudo, esse serviço só 

cumprirá o seu desígnio, se a igreja for consciente de sua teologia trinitária e da 

definição de “seu ser, sua tarefa, suas características essenciais” (ZWETSCH, 2008, 

p. 350). Portanto, a doutrina da Trindade “situa a igreja dentro da obra do Espírito de 

Deus neste mundo e o propósito divino de resgatar a humanidade e a própria 

criação para uma nova relação com o Criador (Romanos 8.19ss)” (ZWETSCH, 2008, 

p. 350). Dessa maneira, a Igreja deve fugir à tentação de ensimesmar-se ou de se 

tornar centrípeta com referência à comunicação do evangelho. Desde sua criação, à 

Igreja foi atribuída a nobre responsabilidade de explicitar toda a doutrina cristã e, em 

especial, o desdobramento da doutrina da Trindade, ou seja,  

A partir da concepção trinitária de Deus, a teologia cristã afirma que essas 
três pessoas são três maneiras de Deus ser Deus e, ao mesmo tempo, são 
o desdobramento da própria natureza ou ser de Deus. Deus se desdobra 
em sua revelação e esta encontra no Filho e no Espírito o ponto mais alto, 
mais visível, mais próximo da humanidade. A missão é parte desse 
desdobramento de Deus para dentro do mundo e sua criação. Por isso 
participar da missão de Deus é participar do próprio ser de Deus em seu 
desdobramento presente e futuro como foi também no passado e na história 
de seu povo (ZWETSCH, 2008, p. 351). 

Com efeito, a missão da Igreja no mundo será sempre para fora de seus domínios. 

O sentido é centrífugo quanto à comunicação do evangelho e do reino de Deus. 

Também foi durante a sua criação que lhe foram dadas as marcas identitárias, 

sendo una, santa, católica e apostólica. Essas características correspondem 

teologicamente aos atributos divinos.  

As marcas da Igreja apontam para outros elementos que só a fortalecem como uma 

agente exclusiva em sua configuração. Ela é vista “como povo de Deus (1 Pedro 
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2.9) e como corpo de Cristo (1 Coríntios 12. 12ss). Porém, essas figuras 

concretizaram-se historicamente em modelos que são parte da tradição teológica da 

ecumene cristã” (ZWETSCH, 2008, p. 353). Esses modelos, ligados à tradição 

eclesiástica são: “igreja-instituição; igreja-comunhão mística; igreja-sacramento; 

igreja-arauto; igreja-serva” (ZWETSCH, 2008, p. 353). De acordo com Zwetsch, a 

dimensão missionária da igreja é composta pelo conteúdo de cada uma dessas 

marcas, “pois todas existem em função do testemunho da fé, do louvor ao Deus 

triúno, da proclamação do seu evangelho, do cuidado mútuo e do serviço da 

comunidade que anuncia o propósito de Deus” (ZWETSCH, 2008, p. 354). Diante da 

identificação apresentada, entende-se que nenhum cristão ligado à igreja está isento 

do serviço missionário na América Latina ou em qualquer outro lugar do mundo 

terrestre. Portanto, como Igreja, cada cristão deve assumir o seu papel missionário 

na dimensão profética da fé cristã, que se realiza junto à humanidade desfigurada 

pelas injustiças. 

Assim, diante dos diferentes desafios propostos pelo sistema opressor, a Igreja não 

pode recuar, mas, ousadamente, avançar com o intuito de diluir tais desafios por 

meio de suas ações práticas pautadas pela Trindade.  

Essa igreja, impulsionada pelo Espírito, não tem uma missão, mas é a 
presentificação da missão de Cristo, que tem na igreja um instrumento 
privilegiado de seu envio. É por isso também que a igreja toda, sejam 
membros de comunidade ou suas lideranças, ministros e ministras, participa 
da missão [...] É o Espírito de Deus e de seu Filho Jesus quem chama e 
impulsiona a igreja para viver seu amor e sua misericórdia neste mundo [...] 
O serviço cristão é parte indispensável da missão da igreja tanto quanto a 
proclamação do evangelho (ZWETSCH, 2008, p. 358-359). 

Essa atividade missionária da Igreja, ressaltada ao longo de sua caminhada entre os 

povos, paulatinamente, transforma-a em “uma comunidade alternativa e 

contestadora num mundo sem coração, cujos ídolos apontam exclusivamente para 

os símbolos do sucesso, da magia das luzes” (ZWETSCH, 2008, p. 362). 

4. “Convivência, confiança e solidariedade”: o ecumenismo como missão é um tema 

que merece muita atenção, devido às divergências encontradas nos círculos 

teológicos católicos e protestantes. Zwetsch destaca que  

as relações entre missão e ecumenismo são tensas, polêmicas e, por 
vezes, até de antagonismo. Se missão é entendida como evangelização e 
conversão a uma determinada denominação, então está descartada a 
possibilidade de estabelecer uma relação ecumênica (ZWETSCH, 2008, p. 
362). 
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A Igreja latino-americana precisa com urgência superar suas tendências 

“fundamentalistas” e se abrir ao processo ecumênico em favor do reino de Deus e 

não de si mesma. Com base num ecumenismo voltado para o bem geral da 

humanidade latino-americana, a Igreja precisa redirecionar os rumos de sua prática 

missionária que, até o momento, institucionalmente, apontou para si mesma. Isso 

levará a Igreja, em sentido universal, a marcar os seus passos na humanidade e 

estabelecer o seu caráter missionário e ecumênico conforme sugerem as Escrituras 

Sagradas, pois “missão e ecumenismo, portanto, são realidades concomitantes e 

mutuamente condicionantes. Por essa razão, é necessário compreender a vocação 

cristã em chave ecumênica” (ZWETSCH, 2008, p. 369). O ecumenismo só visa à 

unidade entre as pessoas e para alcançar esse objetivo o caminho é o trabalho 

missionário.  

O futuro do ecumenismo em termos missionários está vinculado à 
capacidade de igrejas e pessoas de fé em assumir um testemunho comum 
para superar, tanto quanto possível, qualquer espécie de divisão e 
concorrência entre as igrejas cristãs e com isso promover maior 
credibilidade ao anúncio do evangelho [...] Tal unidade tem seu centro 
irradiador em Jesus Cristo e no seu poder unificador e libertador. 
Assumindo essa visão, podemos convergir em oração e ação, como 
fidelidade e serviço na busca da verdade que liberta o mundo e a nós 
mesmos (ZWETSCH, 2008, p. 370-371). 

Essa unidade levará a vários fatores, especialmente, à confiança entre as igrejas, 

lideranças, instituições e cristãos. A partir da convivência correlacionada à 

confiança, certamente haverá um aprofundamento nas relações mútuas.  

Isso é um indicativo de que o ecumenismo vê-se inibido na América Latina. “É 

justamente a falta de confiança, o preconceito e o sectarismo que conspiram contra 

o testemunho comum da mesma fé” (ZWETSCH, 2008, p. 372). Qual é, então, o 

caminho indicado às igrejas para uma possível superação desse desafio? Zwetsch 

propõe uma resposta nos seguintes termos: 

Tal desafio é também missionário, pois diz respeito a Cristo, ao seu reino e 
sua obra em prol da humanidade. É por isso que a caminhada ecumênica é 
árdua, sim, mas também cheia de aventura, alegria e esperança. Quem 
está nesse barco geralmente não consegue abandoná-lo. Tal experiência 
profunda nasce do encontro com o outro e do aprendizado mútuo. Nasce 
portanto de relações de amizade pela confiança, pela capacidade de 
exercer perdão e aceitação. Finalmente, pela solidariedade. Sem essas 
qualidades, nem o ecumenismo nem a missão avançam (ZWETSCH, 2008, 
p. 372-373).  
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5. “A sustentabilidade da criação e o futuro humano na terra”: o maior desafio da 

Igreja e dos cristãos diante da questão ecológica não decorre de elementos 

superficiais, como dar fim ao lixo que o ser humano produz diariamente ou como 

cada indivíduo utiliza a energia, a água ou os demais recursos destinados à 

humanidade para o seu bem estar. Esses desafios são pequenos e menos urgentes 

em relação às decisões governamentais sobre  

a) o uso das distintas fontes de energia e o crescimento exponencial das 
economias mundiais; b) a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa 
por conta da emissão contínua de gases poluentes; c) que mundo 
imaginamos para daqui a 50 ou 100 anos, quando não mais estivermos aqui 
para corrigir os erros que praticamos hoje (ZWETSCH, 2008, p. 375). 

Esse quadro conjuntural demonstra um cenário missionário complexo proposto à 

Igreja, que, movida pelo Espírito de Deus, é desafiada a atuar nesse contexto como 

combatente do front, aliando-se a outros movimentos que lutam por mudanças 

globais e comportamentais. As resistências serão inevitáveis, especialmente pelas 

principais potências, “como EUA, Alemanha, Japão, França, Inglaterra e outros, que 

utilizam intensamente a maior parte da energia disponível do mundo” (ZWETSCH, 

2008, p. 375). Essas nações, dificilmente, cederão frente ao grito missionário da 

Igreja e de outros movimentos pró-ecologia. Mas não são somente esses países que 

oferecem resistência na questão ecológica: “países como Índia, China ou Brasil 

também resistem a mudanças dessa ordem” (ZWETSCH, 2008, p. 376). Olhando 

com pessimismo, o quadro é desolador e sem chance de êxito, mas não é esse 

comportamento que Deus vislumbra e propõe à Igreja e aos cristãos.  

A missão da igreja cristã nesse particular mais uma vez nos convoca a abrir 
os olhos e erguer a voz em defesa dos direitos da criação ao cuidado 
humano [...] Precaução, cuidado e responsabilidade quanto ao uso dos 
recursos não renováveis da Terra são atitudes que definitivamente precisam 
ser incorporados ao ser cristão do século 21 (ZWETSCH, 2008, p. 376). 

Na Missão Como Com-paixão, de Zwetsch, a prática ecológica assumida pela Igreja 

requer cuidado, urgência, ousadia e coragem. Para ele, a Igreja, obrigatoriamente, 

deve ser zelosa, sabendo que “colocar cuidado em tudo o que faz ou imagina é 

característica humana essencial e singular. E isso vale tanto para a esfera humana 

quanto na relação com o meio ambiente e o próprio cosmo” (ZWETSCH, 2008, p. 

377). 
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6. “Aprender para transformar”: é um dos princípios estabelecidos pela missão cristã, 

ou seja, não é possível fazer missão se a igreja e os cristãos não possuírem o 

conhecimento teológico adequado. 

Missiologia pergunta-se pelo que é missão e como a igreja serve ao envio 
de Deus. A partir de uma perspectiva trinitária, a missiologia reflete sobre a 
missio Dei e como a igreja é inserida nela. Mas a missiologia vai além da 
reflexão sobre a igreja-em-missão. Ela olha para o contexto global da ação 
de Deus no mundo e procura discernir questões e caminhos para 
corresponder ao envio de Deus. Nesse sentido, ela presta um inestimável 
serviço à igreja e ao mundo, sempre que o faz de modo crítico e propositivo 
(ZWETSCH, 2008, p. 377-378). 

Dentre as tarefas no exercício da missão, vale a pena ressaltar aquela que é 

apontada por Zwetsch como elemento imprescindível. Ele a nomeia de imaginação 

criadora. Segundo ele,  

Essa tarefa diz respeito ao futuro que imaginamos e como pensamos em 
relação a ele. Teologicamente o futuro já está presente, ainda que apenas em 
germe, pois a fé já nos foi dada e já vivemos em meio aos sinais do novo que 
Cristo nos ofertou. Mas a tensão se deve ao fato de que ainda não vivemos 
essa novidade plenamente. Aliás, só a experimentamos como promessa e 
cruz. Por isso é necessário trabalhar com imagens de esperança que 
mobilizem as pessoas que as façam desinstalar-se, caminhar, lutar, resistir, 
sonhar com nova possibilidade de vida, com uma nova sociedade [...] 
(ZWETSCH, 2008, p. 379). 

A busca por uma teologia dialogal acontece no meio da comunidade onde a Igreja 

está inserida, pois é nesse espaço de convivência que surge o contato pessoal 

necessário ao fazer teológico. “Aí se decide sobre o serviço real e verdadeiro que a 

reflexão missiológica pode oferecer à evangelização, à proclamação e vivência do 

evangelho in situ et concreto” (ZWETSCH, 2008, p. 381).  

7. “Missão e espiritualidade – vivência de gente cheia de graça”:  Zwetsch trata esse 

tema afirmando, inicialmente, que, “do ponto de vista da fé cristã, espiritualidade é a 

vivência da fé sob a ação do Espírito Santo” (ZWETSCH, 2008, p. 386); sendo 

assim, ela abarca a vida integral dos cristãos e da Igreja na realização da missão e 

na prática da teologia latino-americana.  

A espiritualidade pode ser identificada por meio de duas características peculiares:  

A primeira característica reza que “a espiritualidade cristã é visceralmente corporal” 

(ZWETSCH, 2008, p. 388). Zwetsch explica que isso significa que  

Ela alia o corpo, tempo e eternidade. Por isso uma espiritualidade que nega 
o corpo, que afoga a emoção, que se torna indiferente diante do sofrimento 
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alheio, não corresponde ao núcleo da vivência da fé cristã. Uma 
espiritualidade que nega a vida e a paixão de viver não é de Deus, como o 
atestam tantos mártires nessa sofrida América Latina (ZWETSCH, 2008, p. 
388). 

Sendo corporal, a espiritualidade cristã deve propor o serviço libertador que 

confronte a escravidão, o paternalismo e o individualismo presentes na América 

Latina. O seu trabalho prático diante das dimensões políticas e econômicas, além de 

confrontador, é de “cooperação, convivência, confiança, partilha e busca comum por 

novas alternativas” (ZWETSCH, 2008, p. 388). Mesmo assim, essa espiritualidade 

cristã libertadora tem sido alvo de crítica e de reflexão por parte da teologia. Em 

primeira instância, o público-alvo da espiritualidade cristã libertadora são os povos 

excluídos e discriminados, conforme suas etnias, condição social, econômica, 

religiosa, gênero, faixa etária, outros. Fazem parte, especificamente, deste rol “os 

pobres, desvalidos, as pessoas com deficiência, os povos indígenas, as 

comunidades negras, os sem-lugar, sem-vez e sem-voz” (ZWETSCH, 2008, p. 389). 

A segunda característica da espiritualidade cristã libertadora versa que ela “é a nova 

hermenêutica bíblica que se espalhou por todo o continente através de uma nova 

chave de leitura da palavra de Deus” (ZWETSCH, 2008, p. 390); ou seja, ela 

possibilitou a redescoberta da Bíblia em meios populares. Isso ocorre no círculo de 

pessoas pobres e sem preparo teológico. Esse movimento desenvolveu uma nova 

forma de leitura orante da Bíblia, abrindo novas perspectivas de interpretação das 

Escrituras Sagradas contextualizada de acordo com o ambiente vivencial de cada 

pessoa (ZWETSCH, 2008, p. 390). 

Zwetsch encerra a discussão desse tema destacando que “a espiritualidade 

libertadora como fonte de motivação para a ação missionária assume formas 

concretas e diferenciadas de vivência da fé no evangelho, sob a ação 

transformadora do Espírito de Cristo” (ZWETSCH, 2008, p. 391). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A empresa mercantilista e a cristandade implantadas na América Latina, a partir do 

final do século XV, pelos espanhóis, inicialmente, incorporou os indígenas e seus 

territórios em um sistema político, econômico e religioso colonial radicalmente 

predador. Esse sistema, rapidamente submeteu as populações indígenas e suas 

culturas ao seu domínio por meio da guerra, classificada como um ato justo por 

aqueles que a administravam, considerando que os ameríndios e os seus territórios 

eram inexistentes nos mapas oficiais. Os indígenas eram invisíveis e as suas terras 

um espaço vazio. Certamente isso aconteceu porque a Espanha fez prevalecer os 

seus fundamentos ideológicos, fortemente amparados por leis e teorias sem nenhum 

tipo de preocupação com os danos posteriores. Nesse cenário colonial, os 

espanhóis se consideravam livres por natureza e os indígenas também por natureza 

eram feitos escravos, contanto, que a guerra cumprisse o seu papel. 

Essa realidade proporcionou diversos transtornos para o sistema colonial, pois, 

comprometia diretamente o rei e a Igreja. O resultado foi a eclosão de debates e 

controvérsias referentes à licitude da guerra que acompanhou as ações dos 

conquistadores. Essa guerra na América seguiu o modelo utilizado pelas cruzadas 

contra os muçulmanos na Idade Média, dentre outras, essa era uma razão pontual 

que ampliou a dúvida levantada entre juristas, teólogos e religiosos espanhóis sobre 

a justiça da guerra no processo de colonização e cristianização dos indígenas.  

Nesse tempo, duas dimensões pedagógicas de cristianização católica evoluíram 

colidindo-se exaustiva e inevitavelmente nas terras ameríndias. Essas dimensões 

deixaram uma herança questionável na América Latina concernente à estrutura 

social, política, econômica, cultural e religiosa.  De um lado se encontra o legado 

missionário de Juan Ginés de Sepúlveda, que, definiu para o mundo indígena da 

América, um tipo de cristianismo imponente forjado à base da espada e da cruz. 

Assim, assentado entre a realeza e os nobres espanhóis, onde exerce as funções de 
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cronista do rei Carlos V e preceptor de seu filho, o príncipe Felipe, sem ao menos 

conhecer o Novo Mundo, esse humanista intelectual transforma os agressores 

(espanhóis) em vítimas e os agredidos (indígenas) em agressores e culpados. Ele 

consegue a façanha de apropriar-se de um conceito antigo de guerra e, utilizando o 

seu conhecimento a respeito da filosofia aristotélica, da teologia centrada em 

Agostinho e Tomás de Aquino, habilmente o reelabora adaptando-o ao contexto da 

colonização dos indígenas.  

A doutrina da “Guerra Justa”  como recurso de uma cristianização mercantilista, 

beneficiava a Igreja na consequente conversão dos indígenas. Sepúlveda acreditava 

que a guerra fosse o caminho mais eficaz para conseguir transformar os indígenas 

em fiéis seguidores da nova religião e súditos dos reis espanhóis. Por esse motivo, a 

Igreja e o Estado formavam uma única instância de poder. 

A doutrina da “Guerra Justa” apreendida por Sepúlveda foi reformulada como tratado 

e invertida para fins ideológicos, o que possibilitou a sua implantação nas terras 

indígenas, mesmo sendo censurada pelos juristas das universidades de Salamanca 

e Alcalá. Assim, no fim do século XV e transcorrer do XVI, a doutrina de Sepúlveda 

criou corpo entre os colonos, encontrando-se ancorada por fundamentos históricos, 

filosóficos, bíblico-teológicos e jurídicos, reconhecidos pelo Estado e pela Igreja 

como mecanismos legítimos. Esses fundamentos sofreram mutações premeditadas, 

o que explica o seu deslocamento, possibilitando aos poderes temporal e espiritual 

apropriarem-se das riquezas exploradas nos territórios indígenas.  

Essa maneira de cristianização dos indígenas funcionava para Sepúlveda, como 

uma missão divina delegada exclusivamente aos reis e à Igreja, sempre 

argumentando que esses povos eram classificados pela lei natural como “bárbaros”, 

portanto, inferiores aos espanhóis, inumanos, pagãos, idólatras e infiéis.  

Ditado por uma moral superior, o amor do próximo pode, assim, sem 
qualquer contradição, justificar a destruição dos povos indígenas: na medida 
em que resistem à dominação “natural e justa” dos seres superiores, os 
índios tornam-se culpados da sua própria destruição. É para seu próprio 
benefício que são integrados ou destruídos (SANTOS, 2008, p. 187). 

A historiografia latino-americana indica que a julgar pelos resultados duradouros da 

conquista, Sepúlveda atingiu seus objetivos. A cristandade foi implantada em 

substituição às religiões dos nativos e os diversos interesses políticos dos 



336 
 

conquistadores, entrementes, foram concretizados. Assim, a ocupação da terra 

aliada ao seu conquistador tornou-se fundamental na caracterização da soberania 

dos espanhóis. Foi o que aconteceu na América através de suas ações, desde 1492.  

Essa dimensão pedagógica proposta por Sepúlveda que tem a espada e a cruz 

como batutas nas mãos do colonizador espanhol, estigmatizou as culturas e a 

mentalidade das sociedades indígenas concebendo um modelo de cristianismo, que, 

mais importa massacrar, alienar, desumanizar, escravizar e oprimir do que 

enobrecer o ser humano em seu direito à vida, aos sonhos, à esperança e à fé para 

prosseguir em seu caminho como filho de Deus. Esse formato é que vai prevalecer 

de maneira categórica e imponente entre os indígenas. Ele possui em sua gênese a 

força do Estado e da Igreja através do rei e do papa. Conforme Santos, “foi o 

paradigma de Sepúlveda que prevaleceu, porque só esse era compatível com as 

necessidades do novo sistema mundial capitalista e colonial, centrado na Europa. É 

o paradigma de Sepúlveda que ainda hoje prevalece na posição ocidental sobre os 

povos ameríndios” (SANTOS, 2008, p. 187-188). 

Do outro lado dessa realidade se encontra a segunda dimensão pedagógica que é o 

projeto missionário inovador e arrojado de frei Bartolomeu de Las Casas, ainda que 

esses termos pareçam impertinentes considerando que o período é colonial e 

estruturalmente medieval. Por isto, o caráter missiológico de Las Casas segue uma 

direção oposta ao de seu compatriota, percorre o caminho da paz, da suavidade e 

da doçura mediante a pregação do evangelho e da fé cristã. 

Suspeita-se que Las Casas, como conhecedor dos escritos de Aristóteles, Agostinho 

e Tomás de Aquino, tenha preservado o sentido original tomista e agostiniano do 

conceito da “Guerra Justa”, aplicado ao contexto da conquista colonial. Esta 

originalidade conservadora de Las Casas faz da “Guerra Justa” um direito exclusivo 

dos indígenas. Isto ocorre porque ele consulta as mesmas fontes e tradições 

investigadas por Sepúlveda. Em sua pesquisa, Las Casas extrai dessas fontes 

argumentos assertivos, ou seja, o principal deles versava que era direito legítimo dos 

indígenas realizarem a guerra com o objetivo de defender os seus reinos diante das 

ações armadas desferidas pelos espanhóis. Com isto, Las Casas adere a uma 

postura defensiva e aponta o amplo conhecimento que possuía sobre o modus 

vivendi indígena, pois a América era a sua residência. 
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A consequência fundamental resultante da análise das referidas fontes estimulou 

Las Casas a propor que o processo de cristianização dos indígenas deveria 

perpassar unicamente pela evangelização pacífica, pregação da fé, ensino dos 

evangelhos e não pela guerra. Com essa prática os indígenas seriam persuadidos a 

se tornar obedientes às leis e aos governos do rei e da Igreja.  

A partir de sua vivência junto aos indígenas, Las Casas reelaborou o conceito de 

“Guerra Justa” destacando que os espanhóis é que são os agressores e os 

indígenas suas vítimas, para isto, utiliza o critério de preservar o direito da guerra 

debatida pelos autores clássicos, essencialmente por Agostinho e Tomás de Aquino.  

Compreendidas as devidas posições, fica estabelecido portanto, que, a diferença 

existente entre Sepúlveda e Las Casas sobre o direito de guerra se encontra 

diretamente ligado ao lugar social em que ambos se situam, a partir do qual 

fundamentam o seu pensamento. Mais do que isto, em Las Casas é possível 

vislumbrar um critério universal para julgar a legitimidade de qualquer sistema. Ele 

interroga os textos sagrados e a tradição cristã a partir da vida das vítimas do 

processo em curso, o que o transforma numa referência original do pensamento 

crítico na América Latina. Com Sepúlveda não é diferente. 

A práxis de Las Casas foi extremamente empírica e não meramente teórica. Ele 

transitou na contramão de Sepúlveda. O seu zelo pelos indígenas foi notório. Em 

suas afirmações e denúncias, realizadas junto às autoridades sobre as ações 

armadas promovidas pelos espanhóis contra os indígenas, Las Casas procurava 

utilizar um caminho simétrico e comprobatório, apesar de muitos críticos o 

interpretarem como um homem efetivamente exagerado e desequilibrado.  

Com o seu jeito religioso e medieval de agir, Las Casas vislumbrava para a América 

um projeto de cristianização executado por missionários despojados da cobiça pelas 

riquezas e que se dedicassem a cuidar dos indígenas comunicando a fé através da 

língua deles. Para os cristãos que fizessem guerra contra os indígenas com o intento 

de os converterem, Las Casas solicitou ao papa que os recomendasse à 

excomunhão (JOSAPHAT, 2008, p. 40). Isto faz testemunhando “que os espanhóis 

cometeram as maiores injustiças e crueldades, impedindo o verdadeiro trabalho de 

evangelização e merecendo os castigos divinos” (JOSAPHAT, 2008, p. 41). Para 

ele, a aceitação e adesão a qualquer confissão religiosa é uma decisão 
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particularizada de cada pessoa e, especialmente, com os indígenas não é diferente. 

Portanto, nenhuma confissão religiosa pode ou deve ser imposta por meio das 

armas senão pelo convencimento. Ele lutava para que aos indígenas fosse 

resguardo o seu direito de escolha porque são povos livres e protegidos pelas leis 

natural e divina. Las Casas ressalva que “a liberdade é um direito inserido nos 

homens de necessidade e por si mesmo desde o princípio da natureza racional [...] 

Logo, o julgamento deve estar a favor da liberdade e de acordo com a liberdade. 

Deve-se presumir que o homem é livre (LAS CASAS, 2010, p. 583).  

Sem dúvida, Las Casas demonstrou ser um frade envolvido com a causa dos 

indígenas, pois participava diretamente da vida dessa gente. Considerava os 

indígenas seguidores in potentia da Igreja. Não pela guerra, mas pela conversão e 

pelo conhecimento do verdadeiro cristianismo. Para ele, a Igreja, por meio do poder 

que exerce na terra, tem a missão de arrebanhar fiéis com atos de caridade. Mas, na 

América essa Igreja que Las Casas idealizava teria dificuldades em se concretizar 

em tempo recorde, devido ao modelo eclesiástico influente já implantado pelos 

espanhóis desde sua chegada.  

O modelo de cristianização proposto por Las Casas é de natureza interna, criado 

entre os indígenas em resistência ao primeiro. Esse modelo é discursivo e de pouca 

plausibilidade, pois não possui a força da tradição que existe no primeiro. Suas 

altercações elucidadas sobre os principais problemas instalados pelos 

conquistadores e colonos na cotidianidade das províncias indígenas tornaram-se 

muitas vezes silenciadas. Talvez isto ocorresse devido ao império da razão, afinal o 

momento era de exaltação racional conforme exigência do Renascimento e da 

aurora da Modernidade. Nesse período há uma demonstração nítida da política, 

predomínio do sistema econômico e de outros fatores característicos do período em 

foco. É com a beligerância resultante do domínio militar espanhol sem precedente 

na América Latina, que o modelo de Igreja originado nas terras ameríndias se vê 

intimidado.  

Isto demonstra em que grau de cumplicidade com os indígenas Las Casas se situa, 

o que lhe permite o confronto extenuante com as destruições das terras e dos 

nativos, contudo, nunca optando pela desistência. A motivação ética de Las Casas 

implicava em manter “um empenho de retidão, buscando com inteligência e 
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habilidade implantar os princípios, as normas e os modelos de justiça e 

solidariedade nas redes da economia e da política, visando muito especialmente ao 

proveito dos índios explorados e prejudicados nestes setores importantes da 

colonização” (JOSAPHAT, 2008, p. 89).   

A Igreja tradicional incorporada na América Latina ofusca a que é projetada entre os 

indígenas devido ao apoio que recebe do Estado. Las Casas compreendia isto e 

sabia da intensidade de seu poderio. “Em geral, no fim da Idade Média e começo da 

Idade Moderna, por toda parte, prevalecem tipos de união da religião e do Estado, 

assumindo a forma precisa e bem definida de “padroado” na Península Ibérica” 

(JOSAPHAT, 2008, p. 95). É com esse tipo de estrutura que a Igreja ocupa o seu 

espaço na América. 

Entretanto, uma forma peculiar de repelir o ímpeto da cristandade administrada pela 

Igreja transportada da Península Ibérica, se encontra nas doutrinas preparadas por 

Las Casas de maneira a atingir em cheio as autoridades temporal e espiritual. “O 

conhecimento e aceitação do Evangelho não podiam estar mediados pela força, pela 

exigência, pela imposição dos predicadores, das autoridades e nem do papa” 

(BRUIT, 1995, p. 111). Para Las Casas, ficava claro que o ato de forçar os indígenas 

a aderirem à religião cristã feria o seu livre arbítrio, direito que estava imbricado 

neles desde o nascimento e que a religião cristã nada mais era senão conatural a 

eles. E “se os índios não quisessem escutar nem aceitar a nova religião, os 

predicadores deviam retirar-se” (BRUIT, 1995, p. 112). 

A contribuição de Francisco de Vitoria, através de sua obra – Derecho Natural y de 

Gentes foi relevante tanto para Sepúlveda quanto para Las Casas, pois Vitoria 

detém o conhecimento de leis além da teologia e filosofia. No entanto, esse 

dominicano se vê envolvido com o palácio imperial de Carlos V, com a Universidade 

de Salamanca onde ocupa a cátedra de Teologia e com a cúria da Igreja Católica 

Romana. Portanto, o lugar hermenêutico onde Vitoria se encontra possivelmente o 

influencia em suas teses sobre o direito dos indígenas e espanhóis. Para Bruit, 

Vitoria mascara “a perigosa tese de que a sociedade era criação da vontade divina, 

o que dava margem para que se considerasse a sociedade dos índios como pré-

política devido ao seu desconhecimento de Deus” (BRUIT, 1995, p. 91). Nesta 

direção, Dussel enfatiza que “Vitoria nega aos indígenas o direito a se oporem à 
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presença violenta dos espanhóis” (DUSSEL, 2007, p. 209). Por outro lado, Vitoria 

também atesta, que, aos indígenas, em algumas situações é garantido o seu direito 

em se defender diante da declaração de guerra estabelecida pelos espanhóis.  

Diante da hegemonia católica ressaltada através da cristianização da América Latina 

durante o período 1492 a 1566, ainda é possível falar de cristianização ou missão 

cristã após o colonialismo?  

A cristianização que ocorreu através da guerra contra os indígenas e o projeto 

cristianizador de Las Casas, traçaram novos rumos para os povos nativos da 

América Latina. Esses novos rumos favoreceram a reconfiguração desse território de 

várias formas. Dentre elas pode-se identificar uma muito importante, que, alcançou 

as terras ameríndias no século XIX, o protestantismo de imigração e de missão.   

A chegada do protestantismo como uma força religiosa confrontadora se instala nas 

terras da América com intenções messiânicas. Além disto, o protestantismo que 

assumiria o formato de uma religião aberta, adepta do progresso e da inovação 

propunha superar a Igreja Católica colonial. Como religião, o protestantismo trouxe 

em sua bagagem a modernização, novas ideias, novo modelo de religião e a certeza 

de um novo pacto colonial. Os trezentos anos de domínio eclesiástico colonial 

ibérico chegavam ao fim e a Igreja passou a enfrentar a sua pior crise.  

A nova proposta colonial agora procede da Europa Anglo-saxônica e dos Estados 

Unidos da América. O protestantismo desembarcou na América Latina propondo 

ainda um novo jeito de evangelizar os habitantes locais e implantar uma nova 

estrutura de sociedade, mas não se desfazendo das elites já formadas. É necessário 

destacar que o referido modelo estava pautado pelo capitalismo liberal. Isto pode se 

constituir a resposta à questão enunciada anteriormente.  

Após analisar as impressões missiológicas de Las Casas, Bosch e Zwetsch, no 

capítulo cinco, pode-se deduzir que a América Latina foi campo de uma disputa 

religiosa intensiva entre a tradição cristã católica e o protestantismo. Com Las Casas 

a missão cristã católica se propõe evangelizar os indígenas de maneira pacífica 

apenas pela pregação da fé como já foi visto. Bosch e Zwetsch realçam a 

importância da missão protestante na América Latina considerando a sua proposta 

inicial. Para Bosch, a missão cristã católica na América Latina se desenvolveu como 
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conquista militar a partir do paradigma missionário medieval da “guerra justa” 

(BOSCH, 2014, p. 279). O ponto crucial dessa ação está fundamentado na teologia 

de Agostinho e Tomás de Aquino. Na análise de Zwetsch, o protestantismo chegou 

à América Latina vislumbrando superar o projeto missionário católico de Sepúlveda. 

Contudo, ao longo de sua implantação percebeu-se que a sua filosofia não diferia 

tanto da missão anterior. No geral, o processo era o mesmo. Porém, o espírito 

missionário de Las Casas sobreviveu às relutâncias das elites capitalistas a ponto de 

atingir veementemente diversos militantes, teólogos, religiosos e pensadores que se 

envolveram na luta em favor dos povos indígenas, que, por vários séculos foram 

alvo da opressão europeia. Como resultado, formalizou-se nas terras latino-

americanas um modelo missiológico capaz de levar os povos da América a uma 

reflexão crítica, e, assim, construir meios de superação diante da opressão que se 

arrasta desde a chegada dos europeus. 
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