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Resumo: 
Tendo em vista o expansionismo dos principais reinos ibéricos em fins do século 
XV, buscamos trazer uma breve análise do conjunto documental conhecido como 
“bulas papais”. Basicamente, tratam-se de textos diplomáticos e jurídicos que 
balizaram a expansão e a missão inerente à mesma. Sobretudo, são importantes 
ferramentas geopolíticas, estabelecendo diretrizes de domínio e áreas de influência. 
Nossa análise versa sobre sua importância para a época e seus efeitos na conjuntura 
estudada. 
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Abstract: 
Have in view the expansionism of the main iberic kingdoms in the 15th’s end, we 
seek take a brief analysis a documental body knowing as “papal bulls”. Basically, 
deal with diplomatic and juridical texts that marked the expansion and the inherent 
mission. Overall, are important geopolitical tolls, settled domain directives and areas 
of influence. Own analysis talk about its importance to the time and its effects on 
the learned conjecture.  
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 Introdução 

 
Em 4 de maio de 1493 o Papa Alexandre VI estabeleceu uma missão ao 

mesmo tempo imperial e apostólica. Embasado na proposta de consolidar um 
imperium sobre populações não cristãs, os monarcas da Ibéria foram conclamados à 
prerrogativa de estabelecer um dominium reale sobre povos e espaços outros: 

 
 

“Entre otras obras agradables a la Divina Majestad y deseable a nuestro 
corazón, esta ocupa ciertamente el primer lugar: que la Fe católica y 
religión Cristiana sea exaltada sobre todo en nuestros tiempos, así como 
que se amplíe y dilate por todas partes y se procure la salvación de las 
almas, y que se humillen las naciones bárbaras y se reduzan a esta Fe” – 
(Bula inter caetera in: Domingos, 1994: 56). 
 
 

A partilha do imenso espaço Atlântico e a divisão do orbis terrarum em duas 
grandes áreas de influência evidenciam a importância do pioneirismo explorador e 
conquistador ibérico nos séculos XV e XVI. Concomitante a esse processo, 
aventava-se uma missão. A Santa Sé imbuia os reis católicos ibéricos de conquistar, 
dominar e – ponto fulcral – levar a fé católica aos povos pagãos e aos infiéis. A fé 
cristã da ortodoxia romana era colocada como ponta de lança da expansão2. Iniciada 
em fins do século XIV, o pioneirismo marítimo dos reinos ibéricos levou-os à 
exploração de uma miríade de ilhas e arquipélagos no Atlântico. Já em 1415 D. João 
I obteve o controle de Ceuta dos Mouros. Mais importante ainda, os portugueses 
lograram criar feitorias e se estabeleceram na costa oeste africana, especialmente na 
região de Gana e no golfo de Guiné3. O estabelecimento de feitorias e fortes veio 
acompanhado da intensificação do tráfico de escravos. As sucessivas expedições 
lusas chegaram aos Açores, Cabo Verde e Bartolomeu Dias se deparou com a 
passagem do périplo africano em 1487. Em 1498 Vasco da Gama aportou em 
Calicute. Posteriormente, os castelhanos deram ênfase à navegação para ocidente. 
Obtiveram, a priori, as Canárias, uma metonímia das conquistas que se seguiriam no 
Novo Mundo4. Em 1492 Colombo chegou ao que viria a se chamar Novo Mundo. 
Seu objetivo era as Indias.  

 
2 Como destaca Serge Gruzinski em A Colonização do Imaginário (2006), a missão evangelística da empreitada 
ibérica estava bem presente nos meandros da conquista. A catequese e a tentativa de assimilação eram 
orientadas concomitante à exploração material. Nesse sentido, como destaca o historiador, a cristianização era 
evidente “Pela ocupação do espaço, como a construção de capelas, igrejas e conventos; por suas celebrações, 
suas missas, suas festas, o ritmo do seu calendário; pela adesão dos nobres e dos índios de igreja [...] num 
espaço cristianizado, e num tempo cristão[...]” (Gruzinski, 2006: 225-226). Neste sentido, o fervor cristão 
operou não como simples dimensão retórica da conquista, mas como preocupação fundamental de parte 
considerável dos poderes envolvidos nas empreitadas marítimas e de conquista. 
 
3 Sobre o pioneirismo português no processo de expansão marítima, assim como sobre o tráfico de escravo e 
o estabelecimento de um império marítimo, ver Charles Boxer (2002).   
 
4 As Canárias possuíam populações nativas (guanches) que foram progressivamente conquistadas e dominadas 
entre os séculos XIV e XV. Sobre a conquista das Canárias e sua incorporação ao reino de Castela, ver o 
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Não obstante o desenlace pragmático da expansão, toda a epopeia necessitava 
de uma firme base legitimadora. A expansão extracontinental ibérica pode ser 
mensurada, então, dentro de uma esfera bélica conhecida como “reconquista”5. É da 
lógica cruzadista que provinha o fervor religioso que congratulava Castela e Portugal 
como donos, por decreto papal, desses territórios descobertos ou por descobrir. 
Nesse contexto, as bulas papais se constituem como importantes fontes de uma 
visão de mundo, de uma lógica de poder e de uma proposta de domínio. Desde o 
começo do século XV, sobretudo após Ceuta, a Santa Sé vinha conferindo às coroas 
ibéricas bulas que legitimavam sua expansão territorial. Como demonstra a bula 
Romanus Pontifex (14 de julho de 1444), a ideia de uma missão cristianizadora se 
amalgama com os objetivos mais mundanos dos empreendedores da conquista: 

  

“[...] como atletas de la Fe cristiana y púgiles intrépidos, no sólo 
reprimen la crueldad de los sarracenos y demás infieles enemigos del 
nombre cristiano, sino que también les combaten, a ellos y sus reinos y 
lugares -en partes que están remotísimas y son desconocidas por 
nosotros-, para defensa y aumento de la misma Fe, y les someten su 
dominio temporal, no reparando en trabajos y gastos, como sabemos por 
la evidencia de los hechos. Y así lo hacemos, para que dichos reyes y 
príncipes, soportando cualquier gasto, se animen a proseguir más 
ampliamente esta obra, tan digna de loa como saludable [...]” (Bula 
romanus pontifex  in: García Gallo, 1958: 305-315). 

 

Visto que a ressignificação do ideal cruzada era direcionada para o 
expansionismo atlântico, as monarquias ibéricas incorporavam gradualmente novos 
territórios costais e insulares. No caso de Portugal, já em fins do século XIV a nova 
dinastia de Avis promoveu o empreendimento náutico/militarista, lançando a 
anexação de territórios no norte da África (1415). Quando da ocasião, o Papa 
Martinho V outorgou a bula sane charissimus, aprovando o projeto militar e 
expansionista da coroa lusitana. Em comum, essas bulas engendravam um ideal 
bélico. A guerra era, em perspectivas da época, um extrema ratio, a escolha final na 
luta contra o paganismo, a barbárie e os infiéis. Sendo assim, a expansão era 
justificada como processo sacro de estabelecimento de um domínio cristão6. Sob a 

 
capítulo The conquest of the Canary Islands, de Eduardo Aznar Vallejo (1994) em Implicit Understanding, de Stuart 
B. Schwartz (ed.). 
 
5 Como destacam Miguel Ángel Quesada Ladero (2004), o processo de constituição da Espanha e dos demais 
reinos ibéricos está profundamente relacionado à ascensão de uma retórica da Reconquista. Esse discurso 
encontra ecos sobretudo a partir do século XI, sendo progressivamente utilizado na conquista das populações 
e reinos mouros.  
 
6 Como destaca António Vasconcelos de Saldanha, “ Os fatores da expansão não iam criar direitos de 
sujeição política, que preexistiam, mas unicamente a exigir o seu cumprimento num processo formal de 
requerimento em que – a bem de uma tomada de posse – se propunha a submissão formulada em termos 
imperiosos, pois se admitia que, antes mesmo de qualquer acto de obediência formal, os requeridos eram já, por 
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noção de um ius commune, a Igreja assentava a legitimidade do dominium iurisdictionis7 
dos Reis Católicos sobre uma terra “inapropriada”, res nullius8. Restava a Portugal e, 
posteriormente, à Espanha, na união de Castela e Aragão, estabelecer um domínio 
temporal e espiritual sobre os povos carentes da fé cristã.  

 

As expansões marítimas e a legitimação da conquista 

  

 O aprofundamento da descoberta de outras partes do mundo levou os 
poderes temporais e espirituais ibéricos a uma questão fulcral. Qual o direito de 
potentado sobre esses outros humanos e espaços? Embora essa questão 
permanecesse em discussão até fins da era colonial, as bulas papais ensejaram 
respondê-la de acordo com as disposições teológicas e jurídicas de sua época. Para 
resolver os seguidos embates entre Castela e Portugal, em 1479 Fernando de Aragão 
e Isabel de Castela se reuniram com Afonso V e seu filho, João II para assinarem o 
tratado de Alcáçovas. O tratado, no entanto, logo tornou-se obsoleto. A empreitada 
colombiana para ocidente lançou as naus ibéricas rumo às terras desconhecidas do 
Novo Mundo. Embora inicialmente não definido, posteriormente as ilhotas nas 
quais Cristóvão Colombo fincou seus pés foram reconhecidas como uma 
continentalidade9. A ideia de uma quantidade ainda disforme de terra a oeste levou 
as coroas a um novo litígio.  
 
 Dada a necessidade de estabelecer uma nova demarcação, foi outorgada em 
21 de junho de 1481, pelo papa Sisto IV a bula Aeterna Regis. Com esse texto, o 

 
via das bulas, súbditos do Monarca requerente (Saldanha, 2005, p. 530). Logo, os espaços estipulados para 
domínio já eram pertencentes, por direito, aos monarcas que os receberam como justo legado.  
 
7 A ideia de um dominium iurisdictionis foi bem estabelecida por a bula romanus pontifex, ao estabelecer que 
“Además, el rey Alfonso, sus sucesores el Infante citados, en esto y respecto de esto, pueden hacer libre y 
lícitamente cualquier prohibición, estatutos y mandatos, incluso penales, imponer cualquier tributo, y disponer 
y ordenar sobre ello, como de cosas propias y de los otros señoríos de ellos, ahora y en el futuro. Por el tenor 
de la presente decretamos y declaramos para mejor derecho y cautela, que las provincias, islas, puertos, 
lugares y mares, cualesquiera que sean por su tamaño o calidad, ya adquiridas o que puedan adquirirse en 
adelante, y también esta conquista desde los citados cabos de Bojador y Num, las donamos, concedemos Y 
apropiamos por la presente, perpetuamente, a los citados rey Alfonso y a los reyes sus sucesores de los 
indicados reinos, y al Infante” (García Gallo, 1958: 305-315). 
 
8 Quanto a isto, Tamar Herzog (2018) declara que “Deus dera ao homem a terra para que satisfizesse as suas 
necessidades. Assim, toda a propriedade de terras estava condicionada pela sua utilização devida. Estes 
autores faziam do cultivo um dever religioso, e insistiam que a detenção da propriedade implicava a prestação 
de um serviço ao bem público. Durante a reconquista estas tinham sido as visões predominantes em Espanha 
e Portugal” (Herzog, 2018, p. l86). Sob esta perspectiva os indígenas estariam substancialmente excluídos do 
correto uso da terra. Dessa maneira, território se desvela como vazio, ocioso e improdutivo. Abria-se espaço 
para um justo domínio da terra pelos europeus.  
 
9 Aqui fazemos memória à tradicional tese de Edmundo O’Gorman, para quem a América é “[...] o resultado 
de um complexo processo ideológico que acabou, através de uma série de tentativas e hipóteses, por atribuir-
lhes um sentido particular e próprio: o sentido de ser a ‘quarta parte do mundo’” (O’Gorman, 1992: 178-179). 
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papado buscava apaziguar a querela entre Portugal e Castela. A grande questão 
colocada no papel era a divisão dos domínios, principalmente insulares, oriundos do 
processo de expansão. Concordou-se que os portugueses mantivessem seu 
promissor negócio na Guiné. A África e seu rico mercado de ouro e escravos se 
manteriam monopólio lusitano, assim como os Açores, enquanto que, a Castela, 
ficaria garantido o arquipélago das Canárias. Além de destacar a importância 
diplomática da Igreja, o documento elucida a missão apostólica e a função do papa 
como garantidor de uma certa ordem entre os reinos cristãos10. Melhor 
exemplificando, a Santa Sé deslegitimava o conflito entre os soberanos católicos, 
promovendo uma “paz de Deus”, ao mesmo tempo que endossava a divisão 
terrenal de espaços de domínio conquistados e por conquistar: 
 

“Since, through the Eternal King's clemency, wheryby kings reign, we 
have been placed in the most lofty watchtower of the Apostolic See, we 
earnestly seek the stability, prosperity, quiet, and tranquility of all 
Catholic kings, under whose auspicious guidance Christ's faithful ones 
are cherished in justice and peace, and we fervently desire that sweet 
peace may thrive among them. Moreover we graciously apply the 
strengthening power of apostolic confirmation to what we find to have 
been done with that object by our predecessors, the Roman Popes, and 
others, in order that it may remain forever firm, unshaken, and far 
removed from any risk of controversy”11. 
 
 

  A ideia de um orbis christianus expansivo requereria a culminância de uma paz 
no cerne da cristandade. Como representante máximo dessa cristandade, a Igreja se 
via no dever de resolver as dissenções entre os reis católicos. Dessa forma, a bula 
aeterni regis preconizava não só a paz, mas a capacidade de expansão dos reinos 
cristãos. No entanto, a delimitação de áreas de influência entre portugueses e 
espanhóis permaneceu uma constante discussão até o século XVIII. 
 

 
10 Sobre o poder papal, destaca-se que “La potestad omnipotente del Papa, extendía sobre fieles y infieles, le 
convertía en una figura poderosa y plenipotenciaria que actuaba sobre todo el mundo conocido. De aquí que 
su autoridad, en el lenguaje medieval, fuertemente influido por las tradiciones germánicas de carácter 
vasallático, se concebía como un señorío: el Papa es, señor del Mundo (Donat, Luis Rojas, 2000: 108). Ademais, 
destaca-se a crença já combalida na época na Doação de Constantino, um documento ficcional de meados do 
medievo que registrava a suposta doação do imperador para o Papa Silvestre dos territórios do império 
romano. Dessa forma, auferia-se que o Papa era o justo sucessor do título imperial e, a Igreja, a herdeira da 
potestade e do domínio outrora confiado a Roma. Outra perspectiva jurídica, ainda alinhada à doação de 
Constantino, defendida por Luis Weckmann (1949) como base das bulas alexandrinas, assentava as doações 
papais na prerrogativa omni-insular, segundo a qual o Papa seria o legítimo soberano e possuidor de direito 
jurídico sobre quaisquer ilhas. No entanto, como destaca Donat em seu artigo supracitado, o que mais se 
observou em fins do século XV foi a intervenção pontifícia com a prerrogativa da apostolica auctoritate. O 
papado influía nos assuntos mais prementes e relevantes para a fé cristã, destacando-se: a doação das terras 
encontradas e a delimitação de áreas de influência, a justificação do ius bellum – uma cruzada respaldada pela 
justeza de suas intenções – e a estipulação de um método de lidar com os tipos humanos oriundos da 
anexação desses espaços ao orbis christianus.  
 
11 Disponível em http://clc-library-org.tripod.com/Aeterni.html. Acessado em 15/04/2019. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
http://clc-library-org.tripod.com/Aeterni.html


472 
Rodrigues, Erick Matheus B. M. 

Para Além da Península: as bulas papais e o expansionismo ibérico em fins do século XV 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 467-483. ISSN: 2014-7430 

 As bulas alexandrinas deram ênfase à supremacia inicial da península ibérica 
nos empreendimentos marítimos. Como legítimos defensores da ortodoxia católica, 
o papa estipulava qual seria a missão fulcral da expansão ultramarina, destacando, na 
Inter Caetera de 4 de maio de 1493, as obrigações inerentes à conquista e ocupação 
dos espaços insulares: 
 

“[...] que la Fe católica y religión cristiana sea exaltada sobre todo en 
nuestros tiempos, así como que se amplíe y dilate por todas partes y se 
procure la salvación de las almas, y que se humillen las naciones bárbaras 
y reduzan a esta Fe” (Domingos, 1994, p. 56). 
 
 

 Mais que legitimar a conquista, a bula estabeleceu uma categoria específica de 
domínio sobre o espaço e seus grupos humanos. Essa noção ainda haveria de ser 
melhor sistematizada e deliberada por diferentes correntes teóricas durante o século 
VI, destacando-se a noção de justa guerra de Juan Guinés de Sepúlveda e a 
teorização do ius bellum dos teólogos de Salamanca, dentre os quais o mais destacado 
foi Francisco de Vitória12.  
 
 O que se entende é a afirmação de um poder exterior sobre espaços de 
alteridade, pautado em fatores muito semelhantes aos levantados na retórica, usual à 
ibéria desde o século XII, da (re)conquista de povos e espaços em nome de uma 
missão apostólica13. Como preconiza a Inter Caetera, era conveniente aos reis 
católicos “[...] someter a vosotros, con el favor de la clemencia divina, las tierras 
firmes e islas ya mencionadas y a sus residentes y habitantes y reducilos a la Fe 
católica” (Domingos, 1994: 57). Dessa maneira, incorporava-se populações e 
espaços, agora englobados paulatinamente ao orbis christianus, como elementos de um 
plano salvacionista. Como afirma Eduard Subirats (1994), não é exagero falar de 
uma “conquista teológica” de um espaço subentendido pelo ego europeu como 
“vazio”. Essas novas conquistas ultramarinas eram esvaziadas de seu sentido como 
espacialidades pré-existentes, ao mesmo tempo que seus povos eram tratados como 
culturalmente inferiores e, por isso, barbarizados. Em parte, aventava-se já uma 
centenária tradição de lidar com os produtos das conquistas: os muçulmanos, judeus 
e outros cristãos que moravam nos territórios ibéricos conquistados. Por outro lado, 

 
12 Como destaca Carlos Zenon (2014), a segunda escolástica teve uma importante função ao legitimar, sob 
certas primícias, a dominação do Novo Mundo pelos poderes régios ibéricos. Nesse sentido, “[...] ao afirmar 
o “perfeito domínio” dos índios, Vitoria abriu igualmente a possibilidade de sua incorporação pacífica e 
legítima à Monarquia católica, porque voluntária, por meio do “consenso” – segundo a expressão que utiliza. 
Este último argumento se difundiu até tornar-se hegemônico entre os teólogos que influenciavam as cortes 
ibéricas” (Zenon, 2014: 81). 
 
13 “La concepción militar de la conquista, y sus presupuestos Morales en torno a una concepción heroica y 
mesiánica de la guerra justa, se arropaba además bajo los signos de una Guerra Santa, querida e presidida por 
Dios […] La doctrina de la Guerra Santa instauró al conquistador como sujeto virtuoso, alma sustancial y 
salvador cristiano”. Essa dimensão retórica da reconquista permaneceu usual durante a maior parte dos 
empreendimentos ibéricos ultramarinos (Subirats, 1994: 94).  
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as populações encontradas no Novo Mundo causaram deslumbre. Nas baias de uma 
teorizada e elaborada discussão, diversas ações foram elaboradas para responder 
questões pertinentes: como esses povos podem ser dominados? Que direito de 
domínio nos é dado? Que categorias de poder podem ser justamente estabelecidas 
nesses territórios outros?  
 As bulas dão uma resposta quase imediata a algumas dessas questões. 
Declarava-se, inequivocamente, o direito jurídico ao domínio. Esse domínio é 
também correlato a certa jurisdição territorial, por isso declarava-se que  
 

“Por la autoridad de Dios [...] donamos, concedemos e asignamos, y a 
Vos y vuestros herederos mencionados y de ellas señores con plena, libre 
y omnímonada protestas, autoridad y jurisdicción, os hacemos, 
constituimos y diputamos […] a ningún príncipe cristiano que 
actualmente poseyese las citadas islas y tierras firmes desde antes del 
citado día de la navidad de Nuestro Señor Jesus Cristo, pueda entenderse 
que se quita o debe quitar el derecho adquirido” (Domingos, 1994: 58).  
 
 

Colocava-se os territórios ultramarinos como legítimas unidades territoriais das 
coroas cristãs, envoltos numa dinâmica específica de poder. Daí sua legítima 
conquista e ocupação. O território real era parte inequívoca da potestade dos reis. 
Orientava-se, assim, pela lógica régia de organização jurídica. Essa premissa envolvia 
a repartição territorial em unidades administrativas, a doação de extensas terras para 
colonos, a outorga de cargos públicos direcionados a esses territórios, o 
empreendimento da servidão indígena e, obviamente, a tentativa de espraiar a 
ortodoxia religiosa às custas das culturas locais14.  

 
A Inter Caetera foi uma tentativa inicial de estabelecer delimitações para futuros 

domínios. Sua área de ação era muito mais imaginativa que efetiva. Embora em 
1492 Colombo tenha aportado no que viria a ser uma nova continentalidade, suas 
formas e características estavam ainda pouco conhecidas. O estabelecimento da área 
de influência portuguesa a apenas cem milhas de Cabo Verde é uma evidência disso. 
No entanto, presumia-se com certa razão que os territórios explorados pelo 
navegador genovês – fossem partes da Ásia, fossem efetivamente um novo mundo 
– resguardavam enormes reservas materiais e humanas. A fixação ibérica alhures já 
trouxera importantes resultados, seja para a fé, seja para os erários do reino e de seus 
comerciantes. As Canárias foram gradualmente conquistadas e no começo do XVI 
eram uma das principais paradas dos barcos que cruzavam o Atlântico. Sua 
população foi quase completamente dizimada ou incorporada à sociedade colonial 
que logo se estabeleceu. Os portugueses, por sua vez, mantiveram-se timidamente 
em terras africanas, preferindo a criação de feitorias/fortalezas, como o castelo de 
São João da Mina (1481), na costa de Gana, ou seu predecessor, o castelo de Arguim 

 
14 “Y además, os mandamos [...] conforme ya prometiste […] a las tierras firmes y islas citadas, varones 
probos e temerosos a Dios, doctos, peritos y expertos para instruir a los residentes y habitantes citados en la 
Fe católica, y inculcarles buenos costumbres […]” (Domingos, 1994: 58). 
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(1448), mais a noroeste. Em 1498 os portugueses estabeleceram um fluxo comercial 
com a Índia. Estimulando o tráfico de escravos, especiarias e ouro, os lusitanos 
preferiam quase sempre uma pequena anexação territorial, seguida de uma teia de 
relações, quase sempre com objetivos mercantis, com um variado quadro de forças 
locais.   Esse modus operandi, típico de talassocracias navais e mercantis (como as 
cidades italianas no mesmo século), não descartava um avanço mais territorial15. Já 
em fins do século XVI, os portugueses estavam enredados em um contínuo avanço 
em direção aos “sertões” dos seus domínios no Brasil.  

 
O império ultramarino de Castela seguiu um caminho espacialmente diferente. 

Embora igualmente orientado por uma missão apostólica, seu avanço, num primeiro 
momento insular, logo reverberou na conquista de enormes potentados indígenas. À 
conquista das Canárias, consolidada em 1496 pela submissão de Tenerife, seguiu-se 
a expansão rumo ao oeste. Para esse cenário contribuiu Cristóvão Colombo, cujos 
trabalhos de uma década e meia de exploração consolidaram a presença castelhana 
no Caribe. Entre 1519 e 1541 os mexicas e incas, dois dos mais poderosos grupos 
étnicos ameríndios caíram, total ou parcialmente, sob o domínio de Carlos I, rei de 
Castela e imperador Romano-Germânico. Não obstante às veementes denúncias, 
principalmente de clérigos como António de Montesinos e Bartolomeu de Las 
Casas, esse processo de conquista foi antes preconizado como legítimo ius bellum e 
missão apostólica pelos textos papais. Na bula alexandrina Eximiae Devotionis, de 03 
de maio de 1493, o papa estabelece aos Reis Católicos de Castela e Aragão que 

 
“[…] os hacen justamente acreedores a que benévolamente se os otorgue 
todo lo necesario para que mejor y con más facilidad de cada día se os 
haga posible llevar adelante vuestro santo y loable empeño y 
perfeccionar la obra iniciada en pro del descubrimiento de tierras e islas 
remotas y desconocidas, para mayor gloria de Dios Todopoderoso, 
propagación del imperio de Cristo y exaltación de la fe católica”16. 

 
Pugnando-lhes das mesmas prerrogativas que o rei de Portugal, outorga, 

seguidamente, o justo uso das terras conquistadas ou a serem conquistadas em 
proveito do crescimento e enriquecimento do reino: 

 
“[…] os concedemos, lo mismo que a vuestros herederos y sucesores, 
que podáis y debáis, en todo y por todo, usar y poseer y disfrutar libre y 
lícitamente en las islas y tierras por vosotros así descubiertas o en las por 
descubrir, de todas y cada una de las gracias, privilegios, exenciones, 

 
15 James Lockhart e Stuart Shwartz (2002) destacam que, no caso castelhano, a colonização caribenha 
desenvolve-se, a priori, seguindo padrões luso-italianos. A fixação costeira, o estabelecimento de um empório 
comercial e as alianças com elites locais caracterizavam o empreendedorismo ultramarino desenvolvido por 
algumas cidades comerciais italianas como Gênova e Veneza e, concomitante, por Portugueses e Castelhanos, 
no início das conquistas além-mar.  

16 Disponível em https://www.uv.es/correa/troncal/resources/intercoetera.pdf. Acessado em 22/04/2019. 
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libertades, facultades, inmunidades, letras e indultos a los reyes de 
Portugal concedidos”17. 

 
O favor de Alexandre VI para com a coroa de Castela e Aragão equilibrava o 

favor papal entre os reinos ibéricos. De qualquer maneira, a península mantinha-se 
como importante bastião do catolicismo ortodoxo. A adoção do padroado em 
Espanha e em Portugal fortaleceu o vínculo entre ortodoxia religiosa e suserania 
régia. Nos primeiros tempos das explorações marítimas lusitanas, a Ordem de Cristo 
monopolizou o poder eclesiástico nos territórios de ultramar. Após 1460, com a 
morte de D. Henrique, o navegador, a administração da Ordem passou à égide do 
poder da coroa. Na Espanha, já em 1478 estabeleceu-se a inquisição. Em 1486, por 
sua vez, o papa Inocêncio VIII reconhecia o direito dos reis ao padroado real. Essas 
prerrogativas foram consolidadas e confirmadas por mais de uma vez durante os 
séculos sucessores. A ação do Tribunal do Santo Ofício, a promoção da ortodoxia 
(como a expulsão dos judeus não conversos de Espanha, em 1492, e dos mouros, 
até fins do XVI), o envolvimento em seguidas guerras religiosas e as campanhas 
evangelísticas além da Europa confirmam esse forte vínculo. Retornando à romanus 
pontifex, vemos a relação estabelecida entre os valores caros a um cristão – um 
príncipe, neste caso – e seus objetivos com a expansão, declarados pelo Papa 
Nicolau V a Afonso V de Portugal: 

 
 “[…] como católico y verdadero soldado de Cristo, creador de todas las 
cosas, y como acérrimo y fortísimo defensor de su Fe y luchador 
intrépido, aspira ardientemente, desde tierna edad, a que el nombre del 
mismo gloriosísimo Creador sea difundido, exaltado y venerado en todas 
las tierras del orbe, hasta en los lugares más remotos y desconocidos, así 
como a que los enemigos de la milagrosa Cruz, en que somos redimidos, 
es decir, los pérfidos sarracenos y todos los otros infieles, sean traídos al 
gremio de su fe (García Gallo, 1958: 305-315)”. 

 
Correspondia ao príncipe cristão uma linha de ação específica. Ele era ao 

mesmo tempo um cavaleiro, soldado de Cristo, e o rei possuidor de poder temporal e 
domínio. Imbuído desses dois atributos, ganhava a prerrogativa de expandir seu 
reino. Incorporaria novos territórios ao seu reino, ao mesmo tempo que garantiria o 
triunfo incontestável do cristianismo católico sobre toda a gama de infiéis, hereges e 
gentios.  

Entendia-se, de uma maneira ampla, que os territórios do ultramar deveriam 
ser anexados ao patrimônio real. Ao mesmo tempo, o rei, como representante do 
poder temporal e articulador, em seu reino, das forças espirituais, deveria “combater 
o bom combate” da fé. Isso incluía, é claro, a supressão do paganismo, a promoção 
de uma educação cristã e o financiamento dos empreendimentos espirituais em 

 
17 Idem. 
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todos os rincões do seu império de ultramar18. Em contrapartida, era-lhe garantido o 
título de “defensor da Santa Fé”, além de ganhar a simpatia de Roma. Os reis 
ibéricos ostentavam o honroso título de Reis Católicos, para os monarcas espanhóis, e 
de Rei Fidelíssimo, para os reis portugueses. Além disso, como o poder secular se 
incumbia da missão de administrar o seu clero, era-lhes permitido gerir as questões 
orçamentárias, nomear bispos e criar missões, paróquias e dioceses.  Era a 
articulação de um projeto imperial, acoplado a uma dimensão apostólica 
indissociável. Os direitos castelhanos sobre o Novo Mundo são reconfirmados, 
ainda em 1493, pela bula Dumdum Siquidem (25 de setembro). Elencava-se o justo 
domínio da coroa de Espanha sobre as ilhas encontradas com a expedição 
colombiana. No entanto, um problema geopolítico surgia no horizonte. As seguidas 
doações beneficiavam primordialmente a Fernando e Isabel. Contrariado, o rei João 
II pedira uma revisão do texto.  

 

O Tratado de Tordesilhas: uma questão de fé e geopolítica 

 

  
Como afirma Serge Gruzinski (2014), o processo de expansão da Europa em 

direção ao mar acabou por tornar o mundo mais globalizado. Se, por um lado, as 
navegações expandiram os horizontes comerciais e as trocas culturais num processo 
de mundialização, por outra parte, contribuíram para o crescimento do 
etnocentrismo europeu e para a afirmação de um poder coercitivo, numa 
progressiva “ocidentalização”19 de costumes, crenças e tradições nativas.  
 
 O que se destaca aqui é a tomada do mundo como espaço de disputa 
geopolítica. As expedições que cresciam em número e abrangência em fins do 
século XV trouxeram à tona um problema relevante: onde começava ou terminava a 
soberania real? Como definir as áreas de interesse de cada potentado? E ainda mais 
complexo, como dividir territórios aos quais simplesmente se desconhece? Portugal 
e Castela se esmiuçaram nessas questões, tema principal das bulas dos 
descobrimentos. Não obstante, a ideia de “áreas de influência” já era debatida desde 
muito. A bula Romanus Pontifex e o tratado de Alcáçovas são bons exemplos dessa 
espinhosa questão. Mas foi o achado de Colombo que recolocou o tema em mesa. 
Enquanto que a Inter Caetera de 03 e 04 de maio buscou uma justa partição, seu 
desdobramento, o tratado de Tordesilhas, ampliava os espaços pertencentes a 

 
18 Segundo John Elliot (2006), “The mastering of America, as effected by Europeans, involved three related 
processes: the symbolic taking of possession; physical occupation of the land, which entailed either the 
subjection or the expulsion of its indigenous inhabitants; and the peopling of the land by settlers and their 
descendants in sufficient numbers to ensure that its resources could be developed in conformity with 
European expectations and practices” (Elliott, 2006: 30). 
 
19 A ideia de mundialização em oposição à ocidentalização é elencada por Serge Gruzinski. Enquanto que o 
primeiro processo era caracterizado pela coerção e tentativas de assimilação, mundializar não era “[...] nem 
conquista nem a conversão, e menos ainda a dependência econômica [...] mas circuitos que dão a volta no 
mundo e ligam as diferentes partes dele” (Gruzinski, 2015: 347).  
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Portugal e definia legitimamente os polos a serem explorados e dominados20. A 
empreitada dar-se-ia agora em uma escala global21. À Igreja caberia o dever de 
validar o tratado, dividindo entre os monarcas o espólio de uma conquista futura. 
Alexandre VI definia, com isso, o monopólio espiritual da Igreja sobre quaisquer 
terras e ilhas a serem anexadas ao patrimônio territorial dos reis da Ibéria. Além 
disso, resolvia uma premente questão territorial, ao menos de imediato. Fixar-se-ia a 
área pertencente ao reino lusitano a 370 léguas da ilha de Cabo Verde22. Para além 
da mesma, caberia ao trono castelhano o poder de anexar, dominar e explorar. Esse 
tratado é bem exemplificado em uma capitulación de 1499. O congratulado foi 
Vicente Yañez Pízon, que estava junto de Colombo na expedição de 1492. Os reis 
ordenavam que: 

 
“[...] vais e podáis ir por el mar Océano a descubrir islas e tierras firmes a 
la parte de las Indias o por cualquier parte que fueres, con tanto que no 
sean  de las islas que son descubiertas por el almirante don Cristóbal 
Colón, para que delas podáis traer cosa alguna, e con condición que no 
podáis ir a ninguna isla ni tierra que pertenezcan al señor Rey de 
Portugal, para que de ella hayas de traer interese alguno si no fuese cosa 
necesaria para sostenimiento e mantenimiento e provisión de vuestra 
gente armada […] que no podáis traer Brasil alguno en cantidad, por que 
así es la voluntad de Sus Altezas” (Domingos, 1994, p. 72). 

 

 O documento emula o estabelecido no tratado, buscando bem estabelecer as 
áreas de domínio próprias a cada reino. Por certo, não é exagero dizer que essas 
áreas eram quase que completamente virtuais. O enorme desconhecimento da 
geografia americana tornava impossível uma demarcação precisa do acordo. No que 
diz respeito ao domínio que viria a ser o Brasil, a linha imaginária seria de certo 
completamente subvertida no processo de colonização dos interiores. Os 
bandeirantes e as missões evangelísticas tiveram especial função na sua 

 
20 As chamadas “bulas dos descobrimentos foram: a inter caetera de 03 e 04 de maio de 1493, a Piis Fidelium de 
25 de junho de 1493, a Eximie Devotinois de 03 de maior de 1493 e a Dudum siquidem de 25 de semtembro de 
1493. Em 1506 Júlio II reconhece o patronato dos reis ibéricos sob as índias com a bula Ea quae pro bono pacis. 
 
21 No entanto, como destaca Luis Wickmann, a bula inter caetera e o tratado de Tordesilhas não buscavam, a 
priori, uma divisão total do orbis: “Que la intención de Alejandro VI no haya sido la de ”dividir el mundo” 
entre España y Portugal sino tan sólo el de resolver un problema jurisdiccional (y geografico) que oponía a 
dos grandes monarcas católicos (Weckmann, 1993, p. 47). Mesmo assim, as consequências práticas do tratado 
reverberaram em ações imperiais e no estabelecimento de domínios em diferentes partes da América, África e 
Ásia. 
 
22“[...] que se haga por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, conviene a saber del polo 
ártico a o polo antártico que es norte a sur […] a trescientas e setenta leguas de las islas del Cabo Verde hacia 
la parte del poniente por grados o por otra manera […] e que de aquí adelante se hallare e descubriere por el 
dicho Señor Rey de Portugal y por sus navíos así islas como tierra firme desde la dicha raya e línea[…]” 
(Domingo, 1994, p. 66). 
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transgressão23. Mas o maior desafio à divisão teórica prescrita em Tordesilhas foi a 
ação de corsários ingleses e franceses que, não signatários de tal tratado, viam seus 
reinos marginalizados na corrida por novas terras. 
 
 Embora tenha tido impactos limitados no estabelecimento direto de 
fronteiras, o tratado de Tordesilhas foi um relevante estipulante da balança de poder 
à época24. Sua demarcação, para além do seu caráter geográfico puramente 
prescritivo, fixava, mesmo que sem exatidão, espaços para uma ação de conquista.  
 
 É exatamente a inexatidão dos tratados da época que motivaram diversas 
querelas entre portugueses e espanhóis nos séculos seguintes. Já em começo do XVI 
debatia-se onde passava a linha divisória alhures. Com a progressiva exploração do 
pacífico, iniciada com a circunavegação de Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano 
(1519-1521), as ilhas e arquipélagos a leste tornaram-se interessantes atrativos para 
os empreendimentos de domínio e comércio. Diante de um debate em torno da 
posse das Molucas, Carlos I de Espanha e D. João III de Portugal reuniram uma 
comitiva de navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e outros estudiosos em Badajoz 
(1524). A definição das Molucas como território português e a conquista das 
Filipinas pela Espanha foram as consequências práticas principais dessa revisita a 
Tordesilhas. No entanto, é relevante destacar que, apenas trinta anos após o advento 
do Novo Mundo, já não era o Papa que outorgava, como vigário de Cristo, o direito 
à conquista e domínio aos reis. Por sua vez, a convenção de Badajoz se baseou em 
ampla discussão epistémica25. Onde estavam localizadas as terras? Qual a precisa 
posição da linha? Quem tinha, por ius commune, direito às ilhas? Esse fato evidencia 
uma tendência crescente no século XVI: o arrefecimento do poder papal frente a 
questões de Estado e geopolíticas, graças à ascensão de Estados dinásticos e 
imperiais mais burocratizados, centralizados em torno de um poder régio e geridos 
por grupos de letrados, nobres e intelectuais. Em conjunto, ascendem as concepções 

 
23 Como destaca Sérgio Buarque de Holanda (2010) em Visões do Paraíso, a expansão bandeirante foi 
fundamental no estabelecimento de um domínio colonial sobre os sertões brasileiros. Nesse cenário, o 
bandeirante se destaca em sua procura por metais preciosos e índios, como um elemento maximizador da 
expansão. 
 
24 Sobre as querelas envolvendo a divisão territorial entre portugueses e espanhóis, ver a análise de Tamar 
Herzog (2018), Fronteiras de Posse. Na obra a autora ressalta a importância das relações cotidianas no 
estabelecimento de fronteiras na América colonial. Em despeito das grandes concordatas entre Estados, o 
território fronteiriço era muito mais um conjunto de negociações e ações que envolviam o cotidiano das 
comunidades dos dois lados. Como ressalta a historiadora, o processo de formação de fronteiras é 
multifacetado. Para além das relações institucionais e dos grandes tratados, um quadro complexo de relações 
ordinárias acabavam por desenhar e redesenhar territórios. Nesse sentido, o estabelecimento de fronteiras 
seria uma ação mais cotidiana que institucional.  
 
25 António Barrera-Osorio (2006) destaca a importância do conhecimento para o estabelecimento e 
manutenção de toda uma cadeia de poder: “The Spanish encounter with the New World not only fostered 
the developmentof empirical and collaborative practices to exploit, study, transform, and explore the New 
World but also shaped the methods used by the central state to control distant resources and lands. In 
particular, the crown demanded reports about the New World and came up with new mechanisms for 
gathering and organizing information based on those reports” (Barrera-Osorio, 2006: 81). 
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jurídicas da segunda escolástica de Salamanca, como bem destaca Carlos Zeron 
(2014), que desenlaçam a legitimação da conquista da Santa Sé. Destaca-se que, em 
termos teológicos, o bueno gobierno, a catequese e a expansão da fé continuam como 
fatores legitimadores do dominium iurudctionis e do ius bellum26. A ortodoxia imperante 
na religiosidade católica na península ibérica se alinhava, ao mesmo tempo, com a 
grande autonomia do rei na gerencia dos assuntos clericais e espirituais. Parte desse 
fenômeno pode ser evidenciado nos embates entre Carlos I e o trono papal. Este 
mesmo monarca, tornado imperador romano-germânico em 1519, invadiu Roma e a 
saqueou, em 1527, como desenlace de sua oposição a Clemente VII em sua aliança 
com Francisco I da França. O conflito fazia parte da disputa de décadas pela 
supremacia na Itália e, concomitante, pela proeminência política dentro da Igreja. 
 

Conclusão 

 
 

 A ascensão de Estados cada vez mais fortes e proeminentes acabou por 
delegar à Igreja um papel mais moderado nas relações internacionais. Embora não 
se tratem especificamente de estruturas nacionais, esses estados pluriétnicos foram 
os embriões das estruturas burocráticas e administrativas que se seguiram27. Em 
Espanha e Portugal tratavam-se especificamente de impérios, com milhões de 
súditos multifacetados. A ascensão das talassocracias ibéricas foi, como visto, 
amparada por um corpo legal. Por uma parte, o ius commune foi baliza da expansão. 
Por outra, teve de ser repensado à luz das novas proposições jurídicas e teológicas. 
Correlato a isso, o poder papal buscou validar as expansões garantindo a validade da 
posse e do domínio de tais regiões dentro da lógica de res nullius. Ao Papa, restava 
proclamar o poder da potestade apostólica, dando-o a prerrogativa de doar terras em 
nome do crescimento da res publica christiana. Atribuía-se aos habitantes das terras e 
ilhas a qualidade de súditos e a submissão dos mesmos a um estado de vassalagem, 
mas não de propriedade (dominium rerum). Tendo isso em vista, considerava-se 
correto o justo domínio, que consistia principalmente na promoção da cristianização 
e na imposição das leis dos conquistadores. A isso, seguia-se a implantação de um 
domínio temporal sob duas principais bases: a administração dos espaços e dos 
povos e a exploração econômica28. A primeira foi garantida por um misto de 

 
26 Como destacou Antônio Vasconcelos Saldanha (2004), a noção de império prevalecente em Portugal e na 
Espanha era a de iustum imperium. Em outras palavras, o império da lei, no qual os tramites da expansão e 
anexação de novos territórios estavam correlacionados, perante à lei, a uma ação justa e irrevogável:” Avança-
se com o pressuposto de jus ad rem sobre terras e mares definidos pelos diplomas pontifícios [...] onde os 
habitantes, antes mesmo da consagração formal, são súbditos virtuais de um Rei [...] O pacto proposto de 
vassalagem ou submissão era uma alternativa pacífica ao in possessionem mittare materializado pela invasão 
militar [...] uma guerra justa entendida como acto simples de meter em posse (Saldanha, 2005, p. 529). 
27 Sobre estados imperiais na Espanha do século XVI e XVII e suas relações de poder, ver Bernardo Ares 

(2008).  

 
28 É interessante que a romanus pontifex estabeleça de forma correlata a justa ação da guerra santa e a tomada de 
bens e posses dos infiéis: “Nos, pensando con la debida meditación en todas y cada una de las cosas indicadas, 

http://www.revistarodadafortuna.com/


480 
Rodrigues, Erick Matheus B. M. 

Para Além da Península: as bulas papais e o expansionismo ibérico em fins do século XV 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 467-483. ISSN: 2014-7430 

exploração geográfica, empreendimento militar e arregimentação de conhecimentos. 
Criar-se-iam, além disso, um grupo de instituições responsáveis por gerir os 
negócios das Indias. Enquanto que em Portugal essa função era exercida 
especialmente pela Casa da Índia (1503), na Espanha destacaram-se duas 
instituições: a Casa de Contratação de Sevilha (1503) e o Conselho das Índias (1524). 
Já a cristianização nunca esteve ausente deste processo. Como ponta de lança da 
legitimação ao domínio, a catequese foi largamente implementada em ambos os 
impérios, tendo maior ênfase inicial no cenário espanhol, em virtude da conquista 
de enormes potentados ameríndios, com densa população e infraestrutura urbana já 
consolidada. No caso português, a ação dos jesuítas foi mais destacada dentre as 
demais ordens. Suas ações em diferentes espaços como Goa, Macau, Moçambique e 
Brasil foram de fundamental importância na catequese dos nativos e na educação 
em geral.  
 
 Tanto Espanha como Portugal mantiveram uma firme relação entre sua fé 
católica e a expansão e consolidação dos seus impérios pluriétnicos29. Esse quadro 
durou, consistentemente, até seu declínio entre os séculos XVIII e XIX. Dessa 
forma, embora o padroado restringisse a ação efetiva da Sé romana sobre os 
assuntos da Igreja nos respectivos reinos, o ideal cristão e o fervor conquistador, 
estimulado por um espírito de “cruzada” mantiveram-se e podem ser bem 
constatados ainda no século XVII, nas abrangentes guerras religiosas que atingiam a 
Europa e, na América, com a expansão das missões e na progressiva dominação de 
territórios ainda indômitos.  
 
 O caso ibérico é um importante elucidativo da força da relação entre prática, 
pensamento religioso e expansionismo imperial. No caso especificamente analisado, 
a ideia de um reino de Deus, pautado na lógica de um orbis christianus foi basilar na 
formação dos impérios ultramarinos. Nessa acepção, destaca-se a fé católica e sua 
institucionalização como religião oficial, que equaciona o poder do rei, a submissão 
dos súditos e a ortodoxia para estabelecer uma coesão secular e espiritual. Nesse 
cenário, o rei e a Igreja intercruzavam forças numa relação coesa de apoio e 

 
y atendiendo a que, anteriormente, al citado rey Alfonso se concedió por otras Epístolas nuestras, entre otras 
cosas, facultad plena y libre para a cualesquier sarracenos y paganos y otros enemigos de Cristo, en cualquier 
parte que estuviesen, y a los reinos, ducados, principados, señoríos, posesiones y bienes muebles e inmuebles, 
tenidos y poseídos por ellos, invadirlos, conquistarlos, combatirlos, vencerlos y someterlos; y reducir a 
servidumbre perpetua a las personas de los mismos, y atribuirse para sí y sus sucesores y apropiarse y aplicar 
para uso y utilidad suya y de sus sucesores, sus reinos, ducados, condados, principados, señoríos, posesiones y 
bienes de ellos” (García Gallo, 1958: p. 305-315). 
 
29 “También vemos que, como una especie de continuación de las guerras de Reconquista, los portugueses 
atacaban a los indígenas […] como se fueron nada mas que moros. La Reconquista peninsular había sido 
concebida desde los primeros tiempos […] por los reyes y pueblos ibéricos con el espíritu – y el nombre 
mismo -- de una empresa de cruzados; y las expediciones marítimas de los lusitanos fueron, al menos 
ideológicamente, unas cruzadas en el mar, y así fueron llamadas: cruzadas no mar” (Weckmann, 1993: 219). 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


481 
Rodrigues, Erick Matheus B. M. 

Para Além da Península: as bulas papais e o expansionismo ibérico em fins do século XV 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 467-483. ISSN: 2014-7430 

legitimação, colaborada pela instituição do padroado em fins do século XV30. Essa 
relação foi ainda reforçada pelo expansionismo, que embora de viés profundamente 
econômico, carregava uma lógica sacro/militar31. As consequências da expansão são 
temas complexos e multifacetados, mas pode-se aventar a anexação de terras outras 
e, sobretudo, a tentativa perene de assimilação de povos não cristãos levada a cabo a 
partir de um complexo processo de evangelização. Dentro da lógica de uma 
“conquista espiritual” um projeto de domínio se desvela. Seu alcance é variável no 
plano histórico da expansão espanhola e portuguesa. Entrementes, para além do 
espiritual, esses impérios alcançavam a materialidade, produzindo uma espacialidade 
e uma prática de poder que são parte indissociáveis de seu domínio.  
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