
Esta publicação parte de um conjunto de 
reflexões sobre a importância e a originalidade do 

vasto legado informativo de matriz portuguesa 
relativo à China, estendendo depois essa análise 

a outras imagens europeias do mundo chinês. 
Da autoria de especialistas provenientes de 

diferentes disciplinas, como a Geografia, a História, 
a Matemática, a História da Ciência e as Ciências 
da Informação e da Documentação, os estudos 

aqui reunidos incidem sobre um conjunto de 
agentes e fontes documentais dos séculos XVI e 
XVII responsáveis pela elaboração do saber que 

esteve na origem do moderno conhecimento sobre 
o universo geográfico, científico e cultural sínico. 

A par da análise de algumas das primeiras grandes 
sínteses geográficas e antropológicas sobre a 

China, estes textos debruçam-se sobre temas tão 
diversos como as representações cartográficas 

dos espaços marítimos chineses, a transmissão e a 
recepção do conhecimento científico ocidental na 

China, a narrativa de experiências de viagem nestas 
partes da Ásia oriental e a génese de alguns dos 
estereótipos mais divulgados sobre as diásporas 

chinesas enraizadas nos mares contíguos.
Este livro inclui também o catálogo completo 

da exposição bibliográfica, iconográfica e 
cartográfica Uma China Ilustrada: temas chineses 

na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, que 
esteve patente nas salas contíguas à Biblioteca 

do Palácio de Mafra em 2014, permitindo 
ampliar o seu âmbito ao século XVIII. Com isto, 

é coberta uma parte muito significativa do 
importante conjunto de experiências e saberes 

popularizados na Europa pela sinofilia da 
primeira metade de Setecentos, precisamente 
o momento que coincide com a circunstância 

feliz em que foi reunido o essencial do riquíssimo 
espólio iluminista da Biblioteca de Mafra.
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Os Judeus do Oriente. Perceções europeias  
dos chineses ultramarinos no Sueste Asiático 
(séculos XVI-XVIII)

Paulo Jorge de Sousa Pinto
Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa / 

 Universidade dos Açores (CHAM-FCSH-NOVA) / FCT

Introdução

Em 1660, no final de uma carta escrita em Pequim ao seu superior, o jesuíta 
Gabriel de Magalhães enaltecia o trabalho missionário da Companhia de Jesus in 
hoc prava nationis (“nesta nação perversa”) (Pih, 1979: 366). Mais do que uma 
mera observação pejorativa acerca da China e dos seus habitantes, a expressão 
denotava um juízo muito concreto e definido, por estar habitualmente reservada 
para designar os judeus (Gil, 2011: 419). A frase contrasta com o tom invariavel-
mente elogioso com que os jesuítas – entre eles o próprio Magalhães – descre-
viam a opulência e abundância do reino da China, a grandeza das suas cidades ou 
a complexidade da sua ordem social e política (Magalhães, 1997). De facto, até ao 
século XVIII – na verdade, até à Revolução Industrial –, a Europa viveu fascinada 
pela magnificência das civilizações asiáticas, e da China em particular, com a sua 
ordem social, a complexidade das suas instituições ou o seu sistema judicial, ao 
mesmo tempo que alimentava o imaginário europeu de um repositório inesgo-
tável de riquezas e produtos de luxo (Markley, 2006).

A imagem que os europeus tinham da China e dos seus habitantes era, 
contudo, marcada por uma grande ambivalência. Se os jesuítas, que conheciam a 
língua e tinham contacto com os letrados e a elite ilustrada da corte, tendiam a 
pintar um quadro ideal de qualidades e virtudes, como a disciplina, a cortesia, a 
humildade e a gentileza, já os viajantes, mercadores ou funcionários europeus, 
que contactavam com as realidades concretas do pequeno funcionalismo das 
cidades costeiras e do mundo dos negócios, realçavam geralmente a cobiça, a 
prática do suborno, a ganância e a desonestidade (Lach & Van Kley, 1993: 1568, 
1621).
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A referência de Magalhães à “nação perversa” e a alusão indireta aos judeus 
estavam portanto integradas num quadro de traços habitualmente imputados aos 
chineses, onde se destacava um desmesurado e insaciável apego às riquezas mate-
riais. Como o mesmo autor exprime num outro escrito, “são os chinas tão baixos e 
tão desejosos de prata e de riquezas que em nenhuma cousa reparam por as haver. 
Há chinas que por dinheiro que lhe dão levam de boa vontade os açoutes que os 
condenados merecem” (Pih, 1979: 245). Não era uma ideia nova. Pelo contrário, 
logo na primeira relação que no século XVI deu a conhecer a China à Europa, frei 
Gaspar da Cruz menciona o apetite pela prata e deixa bem clara a sua perceção 
sobre o caráter dos mercadores chineses, dizendo que são “comummente falsos e 
mentirosos e trabalham quanto podem por fazerem ruindade nas fazendas com 
que enganem os compradores” (Cruz: 1989: 196).

Contudo, estas características negativas eram imputadas, em especial, aos 
chineses que viviam fora da China, sobretudo nos portos do Sueste Asiático, onde 
há muito assumiam um importante papel como agentes comerciais e intermediá-
rios mercantis e estavam organizados em poderosas redes que aceleravam o ritmo 
das trocas com o mundo chinês e o Extremo Oriente. Era precisamente esta reali-
dade concreta que se prestava a uma comparação mais nítida com os judeus, não 
apenas pelo paralelo com o poderio financeiro e a dominância nos circuitos comer-
ciais que aqueles gozavam na Europa, mas também pelo facto de se tratar de 
comunidades estrangeiras que possuíam fortes traços identitários e distintivos das 
populações e culturas autóctones. Os chineses ultramarinos como os “judeus do 
oriente” é a expressão sintética de um conjunto de perceções europeias obtidas a 
partir do século XVII, mas que só no século XX, e ironicamente através de um autor 
asiático, conheceram uma teorização completa.

Os Judeus do Oriente

Em 1914, foi publicado na imprensa tailandesa um conjunto de artigos dedi-
cados aos chineses, às suas características enquanto comunidade e ao papel que 
então desempenhavam naquele país. São ali descritos como um povo essencial-
mente xenófobo e ganancioso e comparado a uma praga de insetos que devora 
colheitas e parte após deixar os campos vazios e sem um grão de cereal. Não fora o 
primeiro artigo a sair na imprensa a escalpelizar a comunidade chinesa e a culpá-la 
pelo clima de grave turbulência social que então se vivia no país. Esta não era 
recente e enquadrava-se num longo historial de relacionamento difícil – e cujos 
efeitos perduram até aos nossos dias (Callahan, 2003) –, mas a publicação dos 



textos estava diretamente relacionado com o agravamento fiscal que causara 
motins e revoltas por parte da comunidade chinesa e com um contexto diplomá-
tico difícil entre a tradicional monarquia tailandesa e a nova república fundada por 
Sun Yat-sen (Chansiri, 2008: 54-59).

As crónicas, que viriam posteriormente a conhecer publicação autónoma 
(tradução parcial inglesa em Landon, 1941: 34-43), estavam assinadas por um 
pseudónimo, “Asavabahu” (uma aproximação, em língua tailandesa, de Pégaso). 
Um dos motivos do grande impacto que estes textos causaram foi o facto de este 
nome ser um dos pseudónimos habituais do monarca em funções, Vajiravudh ou 
Rama VI (r. 1910-1925), a quem se atribui portanto, e com toda a probabilidade, a 
autoria. A principal razão, contudo, prende-se com a própria natureza das crónicas. 
Não se tratava de um mero libelo antichinês, mas de um comparação teoricamente 
fundamentada entre o papel dos judeus na Europa e dos chineses na Ásia, que são 
apelidados de “judeus do Oriente”.

Os pontos de contacto entre judeus e chineses, segundo os textos, são funda-
mentalmente três: a) ambos os povos apenas possuem “lealdade racial”, ou seja, 
onde quer que vivam não estabelecem qualquer vínculo de lealdade ou fidelidade 
aos poderes ou às sociedades que os acolhem; b) são povos essencialmente xenó-
fobos que se consideram superiores a todos os outros, que apelidam de “bárbaros”; 
c) são totalmente dedicados ao ofício de fazer dinheiro e não conhecem qualquer 
outro interesse. A estes três traços onde judeus e chineses coincidem, o autor 
acrescenta um quarto, que agrava comparativamente a posição e as ações destes 
últimos: os judeus, por não terem pátria, acabam, apesar de tudo, por aplicar o seu 
dinheiro nos países onde vivem; os chineses, pelo contrário, mais não fazem do 
que sugar as riquezas das terras anfitriãs e canalizá-las para a China.

Apesar de se tratar de um manifesto centrado na situação particular da Tailândia 
e no contexto específico da presença chinesa neste reino, a comparação com os 
judeus é uma perspetiva de origem claramente europeia e resulta da educação 
britânica que o autor recebeu durante a sua juventude. A forma como Vajiravudh 
introduz o tema denota um curioso posicionamento “europeu” perante um 
problema “asiático”: afirma que os países anglo-saxónicos (Inglaterra e EUA) decla- 
ram-se ausentes de qualquer antissemitismo, mas nos territórios sob a sua juris-
dição – entenda-se aqui o Império Britânico e as Filipinas, então sob administração 
americana – existe um fenómeno idêntico, consubstanciado na expressão “perigo 
amarelo”, ou seja, o temor ocidental de um ataque das “raças amarelas”. Sob este 
prisma, a Tailândia sofre, portanto, duplamente: em primeiro lugar, os tailandeses 
são injustamente arrumados pelo Ocidente na categoria de “amarelos”, tomada 
como designação genérica para “asiáticos” quando na realidade deveria ser aplicada 
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apenas aos chineses; como afirma, “os Thai nem sequer se assemelham aos chineses 
como os europeus o são aos judeus”. Mais importante, porém, é que os tailandeses 
têm tanto a temer dos chineses como as “raças brancas” (Landon, 1941: 34). O mani-
festo é, portanto, uma espécie de esclarecimento explicativo das razões porque os 
tailandeses não só não são “amarelos” como partilham solidariamente com os euro-
peus um receio fundamentado dos perigos que os verdadeiros “amarelos” – isto é, 
os chineses – constituem para o país. A utilização do paralelo com os judeus é, assim, 
um recurso teórico para melhor explicar estes alegados perigos.

Devido ao profundo efeito causado por estes escritos na Tailândia, o termo 
“judeus do oriente” conheceu alguma divulgação e a sua origem é-lhes vulgar-
mente atribuída nos dias de hoje. Porém, trata-se de uma noção muito anterior, 
que remonta aos anos finais do século XVI e que decorreu do contacto – e dos 
juízos pejorativos consequentes – dos viajantes europeus na Ásia com o poder 
económico das comunidades chinesas nas cidades portuárias sueste-asiáticas, e 
que se prolongou pelos séculos posteriores, já em pleno período “colonial”.

Os chineses ultramarinos no Sueste Asiático

A migração chinesa para os países do “Sul” é um fenómeno secular que resulta 
da proximidade entre o Império do Meio e a Ásia do Sueste. Hoje, a questão das 
minorias de origem chinesa extravasa largamente esta região e enquadra-se na 
problemática geral das diásporas. Como ocorre com outras comunidades, existem 
múltiplos problemas a merecer a atenção de sociólogos, demógrafos e antropó-
logos, entre questões de integração e discriminação, identidade e assimilação ou 
as ligações com a “terra-mãe”. Há igualmente que considerar o facto de serem 
frequentemente tomados por “povos sem história”, por não terem deixado um 
legado literário ou tradição histórica relevantes e por serem olhados como estran-
geiros quer nas sociedades anfitriãs quer pela própria China (Blussé, 1988: 49-50).

A designação atual mais comum para os chineses que vivem fora da China é a 
de huaqiao, mas este termo deixa de fora a dimensão histórica das múltiplas formas 
de acomodação e adaptação, nomeadamente os fenómenos de mestiçagem no 
contexto das sociedades de acolhimento que permitiram a criação de estratos dife-
renciados de “chineses” com raízes locais. No caso das sociedades coloniais do 
Sueste Asiático, estas comunidades mestiças de chineses emergiram de forma 
estável e duradoura após vários momentos-chave: em Malaca após a conquista 
holandesa em 1641, em Manila depois da expulsão de 1686 e em Batávia após o 
massacre de 1740 (Skinner, 2001: 54).



A intermediação entre as regiões costeiras do sul da China e o “Mediterrâneo” 
sueste asiático foi predominantemente assegurada por redes mercantis originárias 
do Fujian e do Guangdong desde, pelo menos, a dinastia Song. O relacionamento 
da China com as regiões vizinhas sofreu, contudo, modificações substantivas ao 
longo da História. A conceção chinesa do mundo, na qual a China ocupa um lugar 
central e define os termos do relacionamento com as culturas e sociedades envol-
ventes, ora agregando-as – pela via militar ou pela adoção de estratégias de 
submissão tributária – ora isolando-se, foi um fator historicamente determinante 
na sua relação com o nanyang ou “mares do sul”.

Em termos gerais, o período Ming (1368-1644) correspondeu a um encerra-
mento das fronteiras marítimas da China, designado habitualmente por haijin. Esta 
política de isolacionismo que, na prática, proibia o comércio privado – quer chinês, 
quer estrangeiro – e submetia todas as trocas ao sistema rígido do chamado 
“sistema tributário”, foi um desafio importante para as comunidades mercantis das 
regiões costeiras, uma vez que quebrava o laço que ligava a terra-mãe aos grupos 
que periódica e regularmente se ausentavam para o exterior (Wang, 1998). Desta 
forma, o caráter marcadamente temporário da presença de comunidades chinesas 
nas cidades portuárias malaias ou nos portos da Península Indochinesa foi, em 
muitos casos, transformado em fixação permanente, porque a política oficial 
chinesa proibia o seu regresso. A longo prazo, esta alteração viria a facilitar a 
formação de comunidades residentes nas sociedades de acolhimento.

As redes comerciais chinesas conseguiram, pelo menos em parte, reorganizar 
as suas estruturas e adaptar-se às normas do haijin, aproveitando as suas brechas e 
os períodos de maior relaxamento das suas regras e tomando partido da permea-
bilidade do aparelho burocrático das regiões costeiras da China aos estímulos da 
realidade económica. É que, ao mesmo tempo que a corte em Pequim impunha o 
encerramento dos portos e das regiões costeiras, crescia a procura de produtos de 
origem sueste-asiática junto das elites chinesas e a Ásia do Sueste vivia um boom 
económico, de que resultou um aumento das atividade das rotas comerciais que 
ligavam os portos do sul da China aos do Sião, Sunda, Bornéu ou da Península 
Malaia (Wang, 1990: 402-408; Reid, 1996: 37-41).

Foi neste quadro de divórcio crescente entre uma política oficial que impunha 
fortes restrições ao comércio externo e uma realidade que estimulava a intensifi-
cação das trocas, que os europeus chegaram à Ásia, primeiro os portugueses, 
posteriormente os castelhanos e, já na viragem para o século XVII, os holandeses. 
Cada um lidou à sua maneira com esta realidade. Como o haijin impunha severas 
restrições à entrada de estrangeiros em solo chinês, as redes de chineses ultrama-
rinos viram, portanto, reforçado o seu papel intermediário, tanto mais que a 
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presença europeia constituía um desafio e um estímulo às suas atividades no Mar 
da China Meridional e no Sueste Asiático (Wang, 1981: 2).

Os ritmos do relacionamento entre europeus e chineses no Sueste Asiático 
foram marcados tanto pelas alterações da própria política externa chinesa como 
pela evolução dos modelos “coloniais” europeus na região. Assim, é inequívoca a 
associação da viabilidade de Manila e da formação de um império asiático espa-
nhol ao impulso causado pelo levantamento parcial do haijin em 1567, que levou 
ao florescimento das atividades dos chineses ultramarinos na região. O mesmo 
podia ser dito acerca da fundação de Batávia pela VOC holandesa, em 1619, e do 
papel fundamental aqui desempenhado pelos chineses, em detrimento de outras 
cidades portuárias onde a sua presença fora anteriormente importante, como 
Banten. Mesmo após o fim das restrições impostas aos navios europeus nos portos 
do sul da China, em 1685, a desvantagem destes face às redes mercantis chinesas 
solidamente instaladas nas estruturas comerciais era flagrante, pelo que a sua 
função como intermediários permaneceu um vetor vital para os próprios circuitos 
europeus (Reid, 1999: 149-153).

A perceção europeia acerca das comunidades chinesas no Sueste Asiático 
oscilou entre uma imagem favorável inicial, sobretudo portuguesa, e uma clara 
desconfiança crescente e crispação posterior. Estas resultaram de juízos de valor 
sobre as características individuais ou coletivas, da noção de perigo e de ameaça 
ou de situações de revolta e conflito aberto, nomeadamente em Manila e em 
Batávia. A utilização da imagem comparativa com os judeus da Europa – curiosa-
mente utilizado por autores norte-europeus e não por portugueses ou espanhóis 
– foi um recurso que, embora utilizado de forma esporádica, não deixa de ser signi-
ficativo e revelador de um certo tipo de olhar ocidental sobre uma realidade asiá-
tica específica. 

Contrastes ibéricos

Os primeiros europeus a contactar as comunidades chinesas na Ásia do Sueste 
foram naturalmente os portugueses, antes ainda da tomada de Malaca. Foi no 
contexto da primeira viagem a esta cidade, em 1509, que formularam as primeiras 
impressões acerca dos chineses que ali encontraram: descrição física, hábitos, 
alimentação e vestuário, mas também o facto de se tratar de gente que vivia nas 
suas embarcações com as respetivas famílias (Loureiro, 2000: 123-126). No rescaldo 
da conquista da cidade, e graças ao apoio tácito que prestou aos portugueses, a 
comunidade chinesa estabeleceu com estes uma relação amistosa e várias parce-



rias comerciais, fornecendo igualmente aos recém-chegados todo um conjunto de 
informações sobre o Extremo Oriente e a própria China.

O fracasso da primeira embaixada portuguesa ao Império do Meio ficou a 
dever-se, em boa parte, ao desajustamento da estratégia diplomática, causado por 
uma série de equívocos e pelo desconhecimento do protocolo oficial e das normas 
do “sistema tributário” chinês. Isto resultou, inequivocamente, do facto de as reali-
dades marítimas, portuárias e comerciais a que os portugueses estavam habitu-
ados – em sintonia com as vivências dos chineses ultramarinos de Malaca –, 
diferirem substancialmente do mundo da burocracia imperial e da estrita etiqueta 
oficial da China Ming (Pinto: 2014: 20-22).

As impressões portuguesas sobre os chineses ultramarinos no Sueste Asiático 
– ao contrário com o que aconteceria mais tarde com espanhóis e holandeses – são 
breves e esparsas, por dois motivos principais. O primeiro é que, apesar do fracasso 
dos contactos oficiais e das dificuldades sentidas nas primeiras décadas do século 
XVI, os portugueses conseguiram criar nichos de presença informal nas costas do 
Zhejiang e do Fujian, integrando-se nas florescentes redes de contrabando ali exis-
tentes (Chin, 2009: 130-135). Esta presença informal veio posteriormente a permitir 
a fixação em Macau, que perduraria durante séculos e que foi, durante muito 
tempo, o único entreposto europeu nas costas chinesas. Assim, os portugueses 
conseguiram aceder diretamente à China sem necessidade de recorrer ao papel 
intermediário das comunidades chinesas no Sueste Asiático.

Em segundo lugar, e mais importante, a presença oficial portuguesa na região  
foi limitada e efémera – só perdurou em Timor, e numa época tardia –, pelo que 
nunca existiu verdadeiramente um “polo colonial” português nos séculos XVI e XVII 
que constituísse um centro agregador da presença chinesa nessa época, ao 
contrário do que ocorreu em Batávia ou em Manila. A dimensão da presença de 
“chinchéus” (chineses do Fujian) no “período português” de Malaca nunca foi signi-
ficativa, por vários motivos, desde as arbitrariedades cometidas pelos capitães 
portugueses até à reorganização das estruturas mercantis chinesas que secundari-
zaram Malaca em favor de outras cidades portuárias (Pinto, 2013: 96-100). Nas 
Molucas, a presença chinesa durante a época de domínio português foi ainda mais 
reduzida (Lobato, 2001).

A perceção dos portugueses acerca das redes mercantis chinesas na região 
carece, assim, de profundidade e de detalhe. Em situação diametralmente oposta 
estava Manila, tomada pelos castelhanos em 1571. Estes – e ao contrário dos portu-
gueses – viram frustradas as suas tentativas para obter um entreposto comercial 
nas costas da China, pelo que todo o comércio era feito com a intermediação dos 
chineses que se estabeleceram na cidade, em número crescente e a um ritmo 
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exponencial. Não se tratava apenas de trocas de dimensão regional, mas de uma 
importantíssima linha de comércio transcontinental que ligava Manila a Acapulco 
e que permitia abastecer a China da prata sul-americana em troca das sedas e dos 
tecidos de algodão chineses.

Manila tornou-se, desta forma, um polo aglutinador de chineses ultramarinos, 
cuja relevância rapidamente excedeu o papel de simples intermediário nos negó-
cios com a China (Pinto, 2012). Designados localmente por sangleys – termo apli-
cado indiscriminadamente, tanto aos que sazonalmente frequentavam o porto 
como àqueles que formavam comunidades residentes e que, a longo prazo, se 
mestiçaram pelas ligações a mulheres filipinas – os chineses de Manila eram dotados 
de uma capacidade ímpar de organização e de adaptação às condições e aos desa-
fios colocados pelos espanhóis (Figura 1). Tornaram-se, portanto, a verdadeira força 
motriz de Manila, fornecendo o grosso da mão-de-obra do porto, garantindo o 
abastecimento da cidade em mantimentos e todo o tipo de ofícios urbanos e, inevi-
tavelmente, dominando o comércio a retalho. A sua presença está, portanto, abun-
dantemente documentada nas fontes espanholas sobre as Filipinas (Gil, 2011).

Figura 1. Sangleys de Manila, c. 1590 (Indiana University, Boxer Codex)



Manila era simultaneamente um centro de conquista espiritual e material, 
levada a cabo por missionários e encomenderos, segundo o modelo decalcado do 
Novo Mundo. Existia, portanto, toda uma dimensão imperial – e que chegou a ser 
projetada para a China (Ollé, 2002) – acoplada à feição estritamente mercantil da 
cidade. As autoridades coloniais exerciam um apertado controle social, político e 
fiscal da atividade dos sangleys, acantonando a comunidade em bairros específicos 
no exterior da cidadela fortificada e aplicando-lhes taxas alfandegárias e de capi-
tação de valor muito superior ao exigido aos filipinos. Paralelamente, as ordens 
religiosas pressionavam no sentido da conversão ao cristianismo, privilegiando os 
conversos em detrimento dos que se mantinham “gentios”. Estava em construção 
um modelo tipicamente colonial, entre uma elite espanhola privilegiada e a 
restante pirâmide social formada por filipinos conversos, sangleys e diversos 
estratos mestiços.

As primeiras impressões registadas pelos espanhóis acerca da comunidade 
chinesa de Manila foram obtidas aquando da conquista da cidade, em 1571, e eram 
idênticas às dos portugueses em Malaca, seis décadas antes: breves referências à 
cor da pele (branca), ao vestuário, à sua humildade e à atividade comercial que 
desempenhavam, como menciona a relação anónima da conquista de Luzón, de 
1572 (Rodríguez-Rodríguez, 1978: 96).

Tudo mudou com a afluência maciça de chineses à cidade, nos anos imediatos. 
O seu número crescente tornou-se uma ameaça para os espanhóis, não apenas 
porque o seu acantonamento num gueto – no bairro chamado de parián – tornava 
real o risco de sublevação, mas também porque a cidade dependia realmente dos 
abastecimentos e de todo o tipo de serviços providenciados pelos sangleys. Em 
1603, após o primeiro de vários massacres que deixou Manila – temporariamente 
– vazia de chineses, os espanhóis constataram que “não havia que comer, nem uns 
sapatos para calçar, nem por preços muito excessivos” (Morga, 1997: 222). Decor-
rente da enorme desconfiança e tensão, a documentação espanhola está pejada 
de juízos negativos sobre os chineses, a quem eram imputados todos os defeitos e 
perigos, tanto por parte dos governadores como dos eclesiásticos: ganância, desle-
aldade, cobardia, crueldade, propensão para a sodomia, luxúria, vício do jogo, 
insensibilidade, superstição e consumo excessivo de aguardente de arroz são os 
exemplos mais comuns (Gil, 2011: 407-428). Tanto quanto as fontes deixam 
perceber, apenas um governador (Santiago de Vera, 1584-1590) favoreceu e 
protegeu os chineses do clima de segregação generalizada. Os seus motivos não 
são claros, mas há um pormenor que pode ajudar a explicá-los: era de origem 
cristã-nova e conheceria, portanto, na pele as agruras da discriminação (Gil, 2011: 
402).
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O massacre de 1603 foi apenas o primeiro de um longo rol de episódios, entre 
ataques indiscriminados, revoltas e decretos de expulsão, que marcou a história 
dos sangleys de Manila, como os que ocorreram em 1639, 1662, 1686 e 1764, por 
razões diferentes. Comum a todos eles, a mesma causa: uma profunda descon-
fiança de espanhóis e filipinos a grupos e comunidades que, embora muito 
distintos entre si (entre sangleys verdadeiramente “chineses” sem ligações à terra e 
comunidades residentes, cristãos e gentios ou mestiços de grande amplitude 
social) eram fundamentalmente olhados como uma única comunidade estran-
geira, desleal, economicamente poderosa e fechada; precisamente os mesmos 
traços tradicionalmente imputados aos judeus na história europeia. Já no ocaso do 
período colonial, alguns nomes das elites filipinas sentiram a necessidade de 
proceder a reformas profundas no governo e na sociedade, de forma a corrigir 
velhos modelos e velhas práticas. Numa obra onde são expostas várias propostas 
de modernização, o governador civil de Manila afirma que estas teriam que contar 
com a colaboração das poderosas comunidades de chineses ali estabelecidas, 
“apropriadamente chamados de judeus da Oceânia” (Azcarraga y Palmero, 1872: 
97).

Olhares norte-europeus

As primeiras alusões aos judeus para caracterizar os chineses ultramarinos 
provêm das fontes holandesas e inglesas e dizem respeito ao sultanato de Banten 
(Figura 2). Logo na primeira viagem holandesa à Ásia, um dos relatos (o “Verhael 
vande Reyse byde Hollandtsche schepen ghedaen naer Oost-Indien”, de 1597) 
afirma que os chineses “são quase idênticos aos judeus na nossa terra”, por se dedi-
carem ao comércio e por fazerem-se sempre acompanhar de uma balança (Rouffaer, 
II, 1925: 26). Em 1602, Edmund Scott tecia comentários semelhantes, embora 
destacasse a impressionante capacidade de trabalho dos chineses da terra, que 
não possuíam orgulho nem recusavam nenhum trabalho, ao contrário dos java-
neses. Porém, e ao descrever as peripécias por que passara o estabelecimento da 
feitoria inglesa naquele sultanato, constatou que os orgulhosos javaneses eram os 
senhores da terra, mas os chineses, “que vivem agachados como judeus, roubam-
lhes as riquezas e remetem-nas para a China” (Purchas, 1905: 443). Por fim, em 
1611, François Pyrard de Laval descreve as casas que os chineses ali construíam e 
onde ficavam alojados até enriquecerem; para o conseguirem, não hesitavam em 
fazer qualquer trabalho vil ou desonesto, “e são semelhantes aos judeus, no que 
toca ao seu modo de fazer comércio” (Laval, 1998: 676-677).



Figura 2. Chineses de Banten, 1597 (Rouffaer, I, 1925: grav. 19)

Não é improvável que o principal veículo de difusão do paralelo os entre 
chineses de Java e os judeus da Europa tenha sido Isaac Commelin, o compilador 
de relatos de viagens holandesas que, na sua obra mais importante, afirma clara-
mente que “os chineses são considerados grandes usurários em Java, como os 
judeus em Portugal e noutras partes da Europa” (Commelin, 1646: 75).

Banten era efetivamente um dos centros mais importantes de concentração 
das comunidades ultramarinas chinesas, até à fixação holandesa em Batávia, em 
1619. O acesso à pimenta de Sunda, de que a China era a principal consumidora, 
tornava este sultanato a principal fonte de abastecimento da especiaria. O levanta-
mento parcial do haijin em 1567 – e que inclusivamente afastara de vez os chineses 
de Malaca e esvaziara a linha de comércio explorada pelos portugueses – fora um 
fator poderoso para o fortalecimento e prosperidade destes grupos e redes.

Batávia foi a capital da companhia de comércio holandesa na Ásia (VOC), mas o 
seu sucesso tudo devia aos chineses; não apenas na forma como estes passaram a 
servir de intermediários privilegiados nos circuitos comerciais da Companhia e de 
funcionar diretamente ao serviço da administração holandesa como funcionários 
coloniais e cobradores de impostos, mas na própria fundação da cidade, literal-
mente erguida do zero com mão-de-obra recrutada no Fujian por agentes chineses 
(Blussé, 1988: 52). Melhor adaptados à abordagem puramente mercantil da VOC do 
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que aos preceitos ideológicos e à pressão proselitista espanhola, a vivência dos 
chineses na Batávia do século XVII foi, de um modo geral, menos tensa do que em 
Manila. Os holandeses também promoveram a separação de jurisdições, de bairros 
e de representantes de cada grupo étnico, mas sem o tom marcadamente discrimi-
natório de Manila (Reid, 1993: 316-317). Como descreve o viajante Nicholas de 
Graaf, “fazem aqui [Batávia] grandes negócios e contribuem muito para a prosperi-
dade da cidade” e, para além de guardarem as suas leis e disporem de um represen-
tante que defendia os seus interesses, estavam representados na vereação 
municipal (De Graaf, 1709: 286-290) (Figuras 3 e 4). 

Figura 3. Chineses no mercado de Batávia, c. 1656  
(pormenor de «O Castelo de Batávia», de Andries Beekman, Rijksmuseum, Amsterdam)

O quadro descrito por Nicholas de Graaf na primeira década do século XVIII 
veio, contudo, a sofrer alterações a curto prazo. A VOC estava, por esta altura, a 
estender a sua influência política sobre Java e a promover a exploração direta dos 
recursos económicos da ilha, mediante a produção local de cana-de-açúcar. Para o 
efeito, era necessária mão-de-obra. Esta, como se esperava, não podia ser recru-
tada junto de malaios e javaneses – que, tal como os luções ou os pampangos das 
Filipinas, os europeus consideravam ociosos e inadequados para o trabalho agrí-
cola – mas sim mediante a imigração chinesa. Estava, portanto, em marcha a 
formação de uma “economia de plantação” de tipo colonial que veio alterar subs-



tancialmente o teor e a dimensão da presença chinesa em Batávia: já não se tratava 
apenas de elites mercantis tradicionais e de grupos ligados à própria administração 
holandesa, mas de um volume formado maioritariamente por mão-de-obra 
imigrada, barata e flutuante.

Figura 4. Chineses de Batávia, 1681, segundo Jörg Franz Müller  
(St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1311)

A crise estalou em 1740, com a baixa da produção e o excesso de massa laboral 
que daí adveio. Para obviar à escalada da tensão social, os diretores da VOC deci-
diram-se pela transferência compulsiva da mão-de-obra excedente para as planta-
ções do Sri Lanka. Houve agitação e revoltas nos bairros chineses, a que as 
autoridades coloniais holandesas responderam com uma repressão implacável e 
sistemática, um verdadeiro pogrom que, tal como na Manila espanhola, foi a 
resposta à enorme animosidade acumulada contra os chineses. Eis porque o 
massacre e as perseguições contaram com a ativa participação dos javaneses e a 
razão por que as sequelas perduraram por vários anos, em toda a ilha (Ricklefs, 
1983) (Figura 5).
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Figura 5. Massacre dos chineses em Batávia, 1740 («Tableau de la Partie de Batavia, ou s'est fait 
proprement le terrible Massacre des Chinois, le 9 Octob. 1740», de Jacobus van der Schley).

O massacre de 1740 teve um profundo impacto nas relações entre as várias 
comunidades de Batávia e a própria presença chinesa em Java, nomeadamente na 
segregação espacial e na criação de bairros chineses, à semelhança do que ocor-
rera noutras paragens, mas há autores que defendem ter-se tratado apenas de um 
trágico episódio que não causou qualquer rutura (Blussé, 1988: 95-96). Seja como 
for, a perceção holandesa alterou-se. Quando, em 1771, o capitão Johan Stavorinus 
registou no seu diário as impressões que colheu na capital da VOC, a sua opinião 
acerca das comunidades chinesas é sintomática: “tal como os judeus na Europa, 
são muito astutos no comércio, tanto nos grandes negócios como na transação 
mais insignificante. São de tal maneira sedentos de dinheiro, que um chinês atra-
vessaria três vezes a cidade de uma ponta a outra, se isso lhe permitisse ganhar um 
cêntimo” (Stavorinus, 1798: 268).

Por fim, há que considerar o facto de que as perceções europeias e os juízos 
pejorativos acerca dos traços das comunidades chinesas ultramarinas não se esgo-
tavam nas capitais coloniais – isto é, Manila ou Batávia – onde a sua presença era 
mais visível e importante. Também em centros de dimensão e importância secun-
dária, estava presente uma imagem negativa, sempre associada à ganância e à 



forma como os chineses dominavam o comércio a retalho. Exemplo significativo é 
a opinião do francês Jacques Arago quando, em visita a Kupang em 1818, então 
sede da presença holandesa em Timor e o centro urbano mais importante da ilha, 
informa que “os chineses estabelecidos em Kupang são as únicas pessoas que se 
dedicam ao negócio. São os judeus de Timor, e assemelham-se aos judeus de 
Gibraltar, aos judeus de França, aos de todo o mundo (…). Há ali 300 chineses, e 
entre eles haverá um homem honesto” (Arago, 1822: 293-294).

Conclusão

O tema da existência minorias chinesas ou de origem chinesa nos atuais países 
da Ásia do Sueste permanece uma questão atual, no contexto da formação das 
identidades nacionais que se seguiram à independência. A política do Filipino First 
iniciada na presidência de Carlos Garcia (1957-61), o favorecimento oficial dos 
malaios na Federação da Malásia (bumiputera), as perseguições aos chineses ocor-
ridas na Indonésia pós-Sukarno ou no Camboja dos Khmers Vermelhos são episó-
dios recentes da tensão e discriminação nos novos estados sueste-asiáticos em 
relação aos chineses. A “diáspora chinesa” é hoje um campo importante nos estudos 
históricos e sociológicos da Ásia do Sueste, e o debate sobre o que significa ser-se 
“indonésio” ou “filipino” e, de igual modo, “ser-se chinês” fora da China mantém 
plena atualidade, não só na Ásia mas nos novos países de acolhimento, na Europa 
ou no continente americano (Tong, 2010).

O paralelo entre a história dos judeus na Europa e dos chineses na Ásia do 
Sueste não desapareceu, embora esteja naturalmente desprovido da carga pejora-
tiva e eurocêntrica que marcou as menções dos séculos passados e, em particular, 
os célebres textos de Rama VI publicados em 1914. Ganhou, porém, uma nova acui-
dade no contexto da historiografia pós-colonial, sendo objeto, inclusive, do inte-
resse de especialistas de ambos os campos, em abordagens comparativas (Chirot e 
Reid, 1997). No caso particular das Filipinas, a analogia entre judeus e chineses 
permitiu não apenas fazer comparações entre o estatuto das comunidades judaicas 
nas cidades da Espanha Medieval e o das chinesas na Manila colonial (Diaz-
Trechuelo, 1966: 192-193), como contextualizar historicamente a delicada questão 
da integração da minoria chinesa no forjar das Filipinas pós-independência (Felix, 
1966: 5). Permanece, além disso, uma referência importante na abordagem da 
questão da discriminação anti-chinesa, nomeadamente nos media, com paralelos 
aos pogrom antijudaicos da Europa, como ocorreu, entre outros exemplos, no final 
do regime de Suharto, na Indonésia (Vines, 1998).
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