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Diante da grande resistência dos índios, a guerra* foi tomando um caráter cada
vez mais explícito de extermínio. Em carta endereçada ao bandeirante
Domingos Jorge Velho, o governador-geral Mathias da Cunha foi incisivo:
“Espero que Vossa Mercê me repita novas de outros maiores sucessos, até
finalmente me vir a última, e mais gloriosa de ser ter acabado a guerra, e
ficarem totalmente extintos os Bárbaros” (DIAS, 2002). Assim, se a princípio,
os bandeirantes foram seduzidos pelo apresamento de indígenas, passam a ser
recompensados, principalmente, com honrarias e terras (sesmarias). (COSTA,
2016, grifo nosso)

O material para sua munificência provém de guerras e roubos. Não os
convencerás a arar a terra ou a esperar pela colheita tão facilmente como a
desafiar o inimigo e conseguir ferimentos. Mas antes consideram
improdutivo e sem valor adquirir pelo suor aquilo que pode ser alcançado
pelo sangue. ( Cap. 14)

*- Guerra do Açu ou dos Bárbaros, ocorrida durante a ocupação portuguesa do sertão da

Todos são sujos e os chefes indolentes; [...] Os costumes selvagens dos fenos são
espantosos e sua pobreza vergonhosa: não possuem armas, cavalos ou penates.
Eles utilizam ervas como alimento, peles como vestes e o chão como leito. Sua
única esperança reside nas flechas; na falta do ferro, fazem suas pontas com ossos.
O mesmo tipo de caça alimenta igualmente homens e mulheres [...] Já o restante é
fabuloso: que os helúsios e os oxiões têm rostos e expressões humanas, mas corpos
e membros de feras; questão que eu deixarei em aberto, já que não foi esclarecida.
(Cap. 46.)
(TÁCITO, Ano 98 d. C, Trad. Maria Cecília Albernaz Lins Silva de Andrade )

Bahia ao Maranhão, entre 1650 e 1720, e que levou ao massacre impiedoso de diversas
etnias indígenas.

Passar o dia e a noite bebendo não é vergonha para nenhum deles. As duras
brigas entre bêbados, raramente com gritarias, terminam geralmente em
derramamento de sangue e ferimentos. (Cap. 22)
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