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Sou completamente extranho aos partidos que se 
tem formado na Republica; mqs, isso nao me impede ~e 
tomar interesse pela conservarao e progresso da patria, 
assim como de apreciar os servicos que os homens poli
ticos da Repubiica tenham prestado ao paiz. Entendo 

. que a m~lkfl.r__f.ÓJ:lll!J. ... d,e gaJ!&.!nO é aquella cujo chefe 
tenh"li; -ém sua irresponsabilidaae, ama garantia para 
resistir ás paixoes dos partidos~ assim como para mo
derar as exorbitancias dos poderes: é por isso que pre
firo a [órm..a...re.g,io-qy,,nasticg. Tanto quanto me foi possi-
vel, aurante O fef!ZpO ém que a revolucao podia se mani
festar, entrei na Lica; hoje, porém, passados os vinte 
annos da prescripcao politica, resta-me pór em pratica o 
E!!JtSamenta. ._4,f_ [s_ocrates: "Desde que as cousas nao sdo 1 
conforme nós queremos que ellas sejam, tratemos de 
querel-as como ellas realmente sao ,,. 

Dentre os serviros importantes, que puderam ser 
prestados pelos homens politicos da Republica, assigna
larei o impulso que o sr. Rodolpho Miranda, como 
Ministro da Agricultura, deu á catechese e civilisarao 
dos nossos indígenas: isso foi como · que o despertar da 
consciencia do Ooverno na obrigacao de proteger os pri
marios e naturaes possuidores do territorio nacional. O 
sr. R.odolpho Miranda podla nao ter feito rnais nada, 
porque sómente isso basta para mostrar que passou pelo 
Ooverno um /zomem capaz de iniciativa patriotica. 

E'' verdade que, na execucao desse plano, entrou a 
preoccupacao positivista. Ainda assim, náo deixamos de 
applaudil-o; afinal, Deus escreve direito por linhas tortas· 
Aliás, Augusto Comte, nos ultimas annos da sua vida, 
se revelou um espirito conservador, como se póde ver em 
um texto publicado por um de seas testamenteiros (n. LIX 
da obra - Auguste Comte conse1'vateur, pag. 273): 
. " Pour · caracteriser la positivité de nos conceptions, 
il faut toujours que leur 1'ealité se combine avec leur 
utilité, laquelle n'est vraiment }uf?eable que d'aprés la 
relation de e/zaque partie avec l' ensemble. On sent que 
la sciencie serait moins apte que la theologie a consti
teur un état fixe, puis que l' entendement ne saurait jamais 
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prendre pour une vraie residence une simple échelle, unl- ' 
quement propre a monter et a descendre entre le monde 
et l' homme ,,. 

!sto é quasi afji1mar, ou antes, é confessar o texto 
de Sao Paulo: In ipso enim rJirJinius, morJemur, et 
sumus. 

Neste pamphleto reproduzo tres conferencias que fiz 
na antiga Sociedade de Ethnographia e Civilisardo dos 
Indios, em 1902, e uma Memoria de meu pae, O· finado 
dr. j odo Mendes de Almeida, lida na antiga Sociedade 
dos Honzens de Letras de S. Paulo, em 1888. Os respe
ctivos stttn111arios explicam o assumpto das minhas con
.ferencias; a IJ!Jemo'f'ia trata do cerco e atq,.que de Pirati
ning·a em 10 de julho de 1562, facto este c¡ae, assignala 
o nzonz·ento lzistorico da dispersdo dos . nossos indígenas~ .) 

S. Paulo, 15 de Abril de 1912. 

Joao jrf endes Junior ... 
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SOBRE AS RELA<;ÓES PQLITICAS E ADMINISTRA· 
TIVAS DOS INDIOS NO REGIMEN DA FEDE
RA<;AO, FEIT AS EM 1902 NA SOCIEDAD E DE 
ETNOGRAPHIA. E ClVILISA<;AO DOS INDIOS DE 
S. PAULO, PELO DR. JOÁO MENDES JUNIOR. 

Primeira conferencia 

SUMMARIO: - · Os indigenas no reglmen da Federa~ao: 
l. - Os indios nos Estados-Unidos da America do Norte. -- Mensa

gem de Washington e os acts de 1796. - A jurisprudencia 
da Corte Suprema. 

U. - A. Inglaterra e os indios. - Insurrel~Ao das colonias e allia~~a 
com os indios. - Reorganisacao da reparticAo dos ·negocios 
dos indios. 

l11I. - A guerra aos indios, principalmente no Estad~ de Georgia. - Os 
indios accionando os Estados perante a Corte Suprema. - A 
Corte Suprema concede habeas-corpus aos missiona~os Worcester 
e Butler contra a expulsao pelo governo da Georgia.- Andrew 
Jackson apola os Estados contra a Corte Suprema ; resistencia 
da magistratura ; capitulacao do governo. 

IV. - Guerras contra os indios, terminadas por tratados. - A legis
Iacao protectora. 

V, - Effe itos da guerra de secessao. - Attitude do presidente Johnson, 
energlcamente denunciando a covardia e malvadez dos perse· 
guidores de indios. - Tratados com as tribus civilisadas. -
Parecer da commissao especial. 
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VI. - O commissario geral Parker. - O act de 3 de ~\arco de 1871. 
- A Ockmulge Constitution. 

VII. - Leis e planos para a civilisa~ao e proteccao dos indios.- Oivisao 
das terras de indios em lndian country e Indian reservation. 
:- ~eforma d<? s~rvi~o administrativo dos indios: o Board o/ 
zndzan commzsszoners, o attorney o/ indians (curador espe
cial), a policía indiana, a Court o/ lndian 0/fences.- Escotas 
primarias, internatos, e escotas de artes e officios : o Carlisle 
lndian_ training schoo/, na Pensylvania ; transforma~llo das 
boardzng schools em lyceus de artes e officios. - Periodicos 
impressos em seus idiomas, entre os Cherokezes, Choctaws e 
Chikassaws. - Tribus que invocam declsllo '. judicial para decla-
ral-as civllisadas. · 

VIII. - Os Estados federados, Inclusive os de Georgia e Carolina do 
Norte, passam a fazer consistir sua gloria na protec~ilo e civi
Iisa~ao dos Indios. - O Instituto de Hampton no Estado de 
Virginia. - Um repto ao nosso Estado de S. Paulo. 

/Ilustres consocios, 

Ha muito que o meu espirito oscilla na deter
mina<;ao co~pleta das rela<;óes politicas e administra
tivas <;los indios existentes neste Estado, em frente 
d.a . situa<;ao creada pelo . regimen federativo. A prin
c1p10 suppuz que as minhas duvidas proviessem de 
preconceitos nascidos da nenhuma convic<;ao que 
tenho das vantagens da federa<;ao; mas estudando a 
legisla<;ao, a jurisprudencia, a doutrina dos publicistas 
e a organisa<;ao administrativa dos Estados-Unidos 
da America do Norte, comprehendi que, mesmo ad
mittido o regimen da federa<;ao, o caso póde com
plicar grande numero de difficuldades. Estou, por
tanto, livre de qualquer suspei<;ao e tenho de encarar 
o problema, nao perante os principios, mas perante 
os factos. 

Já na primeira sessao preparatoria desta socie
dade, conforme consta da respectiva acta, as.signalei 
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q~e, mesmo ~n~re os indios aldeados deste E~tado, 
predomina a idea de _que po~em recorrer ao Rt? de 
Janeiro para reclama<;oes. Nao supponham os 1llus
tres consocios que esses indios ignoram a transfor
ma<;ao politica por que passámos ; ao contrario, refe
rem-se a isso e, com a linguagem do instincto de 
previdencia para conserva<;áo e defeza, sabem affirmar 
que lhes é indifferente que governe o Brazil este ou 
aquelle, comtanto que, caso nao sejam attendidos em 
S. Paulo, possam levar as suas reclama<;óes ao Rio 
de Janeiro. Quem vive na vaidosa preoccupa<;ao de 
que os indios sao incapazes de pensar, julgar e ra
ciocinar, certamente porá em duvida esta minha in
forma<;áo; mas facil é tirar a prova, conversando com 
os principaes delles que costumam vir a esta capital, 
de modo a inspirar-lhes confian<;a. 

1 

A proposito ponderei, ne~sa mesma sessao, que, 
nos Estados-Unidos da America do Norte, nao ob
stante o regimen da federa<;ao, os negocios dos in
dios estao affectos ao Governo Federal, visto que, 
alli as tribus indígenas, consideradas corpora<;óes au
tonomas, acham-se em frente dos Estados particula
res como de potencia a potencia. Citei mesmo alguns 
tratados feitos entre o Governo Federal e as tribus, 
tratados referidos no Annuaire de legisla/ion étran
gere ; citei ainda a celebre .... mensagem de Clevelandz. 

-P!Qflªm.?n~o _s._omo um _ _íl~;gc_'--!!!_ -ho~~q .i~i;.ote~a.2 
_<JQ.$ ~s ; e creverra ter citaoo aquella gloriosa 
.mensagem - de Washington,.J!~ J...79~.i .~t~nunciando {l<?._ 
Congressp os ultrajes;...as ... crue~_praticadas pelo~ 
_colono~~JUra · gs_jndjgs. exigindo a protec~o para 
elles e, elle, descendente de colonos, apostrophando 
corajosamente os descendentes dos colonos nos se-
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~uintes , te.rm?s : « . ..Se gy~r.e~~ . g_ ue os _l!1di~s .... ~ 
... 1ust9~,. e_1.!lQ1s~n~~xeI que . nao sejais, . coIUQ sois, 
. iQj11s!_os_ pa~~ .. <;_gm,.~~Ife.s]>~-·· :- - · ~ - ... _____ 

\ Q __ C.2Qg~e. sso, attendendo a isso, nr~.em 
1 J 796 "'t""....._,a t· d .¡-..,. - -, · . • .. .. / ~m .... a~;~ ~§. IE,ª f' <L~A . r~gl!larisar.,. • .a . <?_~s 
-@~~~~!?J~"E9!n o~ ... §l~Q.~":Unigp~ .. ; e, nesse mesmo 
a~no, approvando um m~no <;le_ \Y ~§.hiufilq,n, ... .!!Q.J!!

~l!il~cj~~ubtrair . Q~J.ll~ .. ~. e nefasta 
fñil'uencia ~]Tu2~e~ vo~ou o.utr.Q. .. _g,J¡t. Estes · 
acts estabeleceram a ITnha de oeste e do sul para , 
separar as fronteiras das posses das tribus ; auctori
saram fornecimento de animaes domesticos, sementes, 
instrumentos agricolas e objectos uteis á vida de fa- · 
milia; policiaram o commercio com os indios, afim 
de nao serem elles furtados e roubados ; regularam 
a puni~ao dos delictos ; crearam feitorias, com agentes, 
sob a direc~o do superintendente dos negocios in
dianos, e consignaram para esses servi~os urna verba 
de ,cento e cincoenta mil dollars, que naquelle tempo 
era de grande importancia. 

. Ultimamente tive sob os olhos urna monogra
ph1a de BRUNIALTI, professor da Faculdade de Direito 
de. Turin;., intitulada - -: Unione e combinazionf . /ta 

, gli Stati, onde se trata especialmente dos Estados 
compostos e do Estado federal. No § 26, dessa . 
monographia, o notavel publicista italiano examina a 
t~ese do publicista allemáo ,.J..S,L.~~Jj~K?. . <~_,,ql)f-cQD-

., s1d~ra _COQ1Q . E~ífLd.O.§-ª.!Kllfil?S tri_by~ w.9igeua§.....,4ª 
_Uruao__.Americana »_; e BRUNIALTI, rectificando essa 

doutrina, affirma que, comquanto as tribus nao con
stituam Estados, a verdade é que, segundo a juris
p:udencia da Corte Suprema, nao ha-SQQ.r~ estas......_ 
trlb.u.s_ su prem_~~ia ~-12~ ~J~~Jru:i2§. ... P'!rtLc.;u!ar.e.s em que 
se acham ellas situadas, !ll~. ~1!Pr~rnacia cj(} __ .,U~ 
ern toda a sua amplitude. 

-~~".tm.J!.or~.9--dos Esta~U.nidos havia nume
rosas 1.ohY.~1119.igsJii 1'ígaaas em confedera<;ao, taes 
como as dos ~~~J' S:,h.~~,9..~$~, ~~~1 ~ie: 

peu_&ol? e outras, com algumas .das quaes foram fei
tos verdadeiros tratados de alhan~a : um exemplo 
disso é o tratado de 17 de Setembro de 1778, com 
0 Delaware, concedendo passagem em suas terras e 
a nomea<;áo de um agente especial, em troca da ga
rantia dos seus territorios e do direito de ter um re
presentante n? Congresso. Successivamente for~n1 
concluidos vanos outros tratados, contendo garanhas 
.semelhantes e firmando o protectorado dos Estados
Unidos. . 
. Surgindo duvidas sobre o alcance político desses 

tratados, a Corte Su2r~ma decidiu.,: « 1. º que o di
reito origiflaf1oae- s013e rañíá"'""aacoroa ingleza sobre 
todo o territorio indiano foi devolvido, nao aos Es
tados particulares, mas á Uniáo pelo tratado de paz 
de 1783 ; 2.º .. ue as tribus d~ .. in~~9~~.E..~~rvall} .. ª 
sua....e}ts~~i~L-'!!Z.Eiqa~-1,~,--~·~1~'*ªº~' nao a fffúlo~ 
extrange1ros, mas f .Qm.2 .... ,}!/!:L~!L~€Jl(Í§l}/!.!'. manb
das na posse de suas terras como usufrucLuanas, com 
direito de vender esta posse ao governo, ou aos 
seus concessionarios ou delegados ». Dois juizes da 
mesma Corte foram além : decla(aram, em suas ten
'\óes que --- « com os indios sempre se tratou co1no 
de potencia a poten<;ia, com pactos discutidos e con
firmados, pactos que' tiver~m em mira allian<;a em 
previsao de guerra, accórdos pacíficos, cessoes de ter
ritorio e semelhantes ; e, jamais tendo havido sobre 
taes actos contestacao, ficando assim as tribus com 

~ 

attributos ess~nciaes de urna na<;ao, govemando-se 
por suas leis e costumes, os Cheroquezes formam 
um Estado no sentido da Constitui\:ao e podem, 
como taes, intentar perante a Corte Suprema urna 
ac<;ao contra o Estado da Georgia » . . 

Estes julgados, diz BRUNIALTI, se tiveram a van
tagem de proteger os indios coutra os Estados par
ticulares, impotentes para conter a ganancia dos 
usurpadores de terras, nao impediram, nen1 deviam 
'impedir, a marcha regular da civilisa<;ao; mas, em 
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todo o caso, para evitar as persegui\óes de que eram 
victimas ·os indios, Q commissariu_ P..ARKJ:E., em 1869, 
em no me do Governo Federal _de .. claravª .. ,.os .... .i.ndio&;. 

-JJ,.UJJJllos dQ ga.;uema. E .. só em 1871, por acto de 
3 cfe ... N1ar\o, o Cangress.Q, manteñTo a soberania 
da Uniao, de9'~.tQ.lJ.._.gµ,.~ ~!.l~!!h!!!Jla JJª-1 - ribu 

. indiena ... ~er~ . r..eg>~~igª· CQJ.TI.O .. J)_oq ex:_ ing.epend en.te. ». 

Apezar, disso ainda depois de .1871, o pJ..OQr,!,o 
~Q.Qgr~§~Q~~s.!t9~~ t~?~~\~,-~.!!!llX.~nJ:§~~~·~nlf~, afim 
de formarem urna Consbfuicao organica ; e, neste 
pensamento tentou-se formar a Constitui~áo de Ock
mulgee, a das cinco nacóes que formam urna parte 
notavel do territorio indiano, isto é, as dos Chero
quezes, Chricchis, Seminolis, Choctaws e Chickasaws, 
e as de outras .. trJbus.z. que se organisaram com leis e 
governo distinctos, com administracao da justi~ , con
cluindo tratados, etc., em summa, consiitlJ!!!~o, .d~. 

_ faclQ, .~stªdq§,!1Q....~t9 9~ ll..!11!9J_RQI.!§t.? .. P.:~.2~!~g~ e 
sem ligacao de subordina~ao aos Estados particulares. 

I I 

E' certo que os indios da America do Norte 
tiveram sobre os da America do Sul, especialmente. 
do Brazil, urna vantagem. Muitas foram as poten
cias européas que alli arvoraram os seus estandartes,. 
como um signa} de direito de soberanía, .deduzida 
de pretendidas descobertas. A . lnglaie.t.ta., que alli 
tinha maiores interesses, .trat9u logo ~ ... ~. !1ªº !:9.nie.s~ 
aos indios o~u qireito de posse á~as em que 

"'costumavam a moYer:se7 ~SiffJ-7~~º.....ª--Pl~r~gªtiY.a... __ 
~~~'2.Y~:nar~.~ ,J2QL.§1 .. 1!!~~<?~..: Os inglezes, at

testa CARLIER, chegavam mesmo a comprar-lhes terras, 
mas nao toleravam que fossem feítas cessóes senao· 
ao rei da Inglaterra ou a seus representantes, isto é, 
os indios podiam acolher vizinhos: senhores, isso 
nunca. E, como estas rela<;óes entre brancos e ver-· 
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melhos ficassem se npre indeterminadas, a Córte Su
preina teve sempre de decidir litigios nascidos destas. 
relac;óes. 

Cada colonia ficava em pé de egualdade em, 
face das tribus vizinhas, quer quanto ao commercio, 
quer quanto á compra de terras, quer quanto a ou
tras relac;óes, até que a sorte da guerra, urna ?u 
outra vez, trazia como resultado da derrota dos in
dios a escravidao dos vencidos. 

'Quando as colo~ias resolveram insur&ir-se, bus-· 
caram a allianc;a, ou, ao menos, a neutrahdade . dos· 
indios. ,,O C..9.!!K™º-Y9-lQ!L .JJ.1I]:Q9...S~ ~%ª,,.~,-~d.H_ca.~~9 _ 
_d~jo..,~q~fildio,_ em urna escola e~pe~1a1 fundada no 

New-Hampsñire e delegou comm1ssoes para enten-· 
der-se com as tribus. Nem todas, porém, se desta-· 
caram da causa ingleza; mas, por fim, com a victo
ria da causa da independencia, novos tratados foram 
feitos com as tribus, no sentido de J!&~isu:e.m .... P~ 
indios . -~~*' .PJ,Qle.~tg~g¡?~.$~sllt~i.YU~~~Q~~~,Qw,~R 
concedenoo-lhes Q ..... 9~r~!!.2-~~x1ªr depüt,~~~ .... ª~ 
C2!Jgt:eS.§Q; 

- Concluidos estes accórdos, em 1789, o Con-
gresso reorganisou a repartic;ao dos negocios dos. 
indios, com o fito de centralisar as relac;oes da Con
derac;ao com todas as tribus, imprimindo a este .ser-· 
vic;o a necessaria unidade de ac~ao : esta repart1~0· 
foi annexada á secretaria ( department) da guerra. Mas, 
os Es~Qs>.~ .~S_a~Qlina. .. Q.g.J:Wr.k~ .. 9J! .• ..,Q.~gr~~ 

_. se resignavam pacientem~nt~ ....... <lJn}~~(V~l)~\ªQ ... -d.o ,. v.9.; 
verño Federal "'"erír·süas·- relac;oes com os indios de 
sua viziñlianc;a e negavam mesmo a competen.cía. da 
Uniao em assumptos de guerra e paz com 1nd1os, 
delimita~oes e compras de suas terras, etc. ~40[ .. §.~1!~ 
~~o, os indios ~ªm~:v2..m.l11<leunli~ª-~~~9is ter,ra~ -~ 

e-gueerañi~aesa ossados ara~gs!_q_d~- jron-
teiras etc. : e cons1- eravam a recusa como nega~o de· 

' ]uSti\a;-visto que, durante a dominac;ao ingleza, este· 
seu abandono de terras lhes era pago, a prec;o debatido .. 
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Entretanto, .. ~r<!._t~~tiY~l ... a_ guerra aos indios, prin
cipalmente . ~!~-..Yi~JnhaJI~~"'. do. EstadQ _dé! . Qep~a ; 
e, se a Córte Suprema póde, depois, mediante a al
lega~áo de incompetencia, deixar de tomar conheci
mento das ac<;óes propostas pelas tribus contra os 
Estados, nao póde deixar de tomar conhecimento dos 
habeas-corpus, requeridos · por Worcester e Butler, 
que, expulsos pelo governo da Georgia, recusando-se 
a sair do territorio, foram processados por desobe
dientes e presos. Dahi novas luctas, recusando-se o 
Estado da Georgia a cumprir as decisoes da Córte 
~uprema, luctas que acabaram pelo .. ~~d.9~1"99E j9Q!9~ 
~~~~g_k~&s, C..I%,.~S, (JJi~}i~a~ e Clloctg,~~s, ~ 

... d ~1xru:a m __ ~-G~~orgi~~ Q,.blé!..l?..a.!11a e o Missl~-~RL q uan--
do Andrew Jackson, afastando-se "aa- p5Titica dos seus 
.antecessores, deu fon;a aos Estados contra a juris
prudencia da Córte Suprema. 

Nao obstante, a magistratura federal americana, 
.neste ponto, foi de u1na elevadissima dignidade : 
manteve sempre a sua jurisprudencia; e o governo, · 
se quiz manter a sua usurpa<;ao, teve de pagar aos 
indios as terras a pre\:o debatido no Con:gresso,. ga
rantir-lhes vantagens, fornecimentos, escolas, missio
narios, etc. Cabe aqui notar que este ponto foi 
assutnpto de urna refuta<;ao opposta pelo senador 
americano B ENTON a TocQUEVILLE que, na obra De
mocracia na America, affirmava que as compensa
<;óes offerecidas aos indios foran1 insignificantes. 

IV 

Houve ainda guerras na ~Q..Q.J'~ode e 
cont~a os J ndios Sell!inol~~L _n_Q_ ·~~~l, e outras, que 
t~rm1naram por tratados ; mas, dabi em diante, ~ 
vista da at~!~~,i~~!j_~~.~~i~~~~~?T~S?~..,.~~,1.1:~.- · 

13 

dencia para a le_gJ~~2.J?.I9~~-~}9[~os i~~i9~ .. ..!-.12.ª . .le.;· 
a~-6rgij}l§~~.:~~~es ªª.!11.!E}~t~~~~va~ . e.Jncu.w
bidas dos negQkiQs .... lndian.os~em sempre o governo 
d"eixou · Cfé .. -mostrar fraqueza, quando era preciso re
primir a ganancia dos brancos ; mas, houve governos 
muito energicos e, quando faltava a ac<;ao repressiva, 
nao faltavam os manifestos. Entretanto, quando so
mente estava em jogo o interesse do indio, o go
verno sempre se mostrou animado de real solicitude. 

O assumpto era realmente complexo e arduo; 
era necessaria muita · habilidade para impor a justic;a 
aos muitos interesses envolvidos nas rela<;óes entre· 
brancos e indios. CARLIER resume assim .. 9.,,~ º u.qn!.9~ 1 
fie~;JP..-l~.g~ .. _.J)~1Qr.a.: l.º Proteger os indios. l 
contra os traficantes que buscavam obter seus fórros 
e pelles por vil pre<;o e os embriagavam para melhor 
enganal-os; 2.º, velar na manuten<;ao das fronteiras 
separativas das terras indianas, de modo a impedir 
as usurpac;óes de immigrantes; 3.º, tornar facil, nao· 
obstante, o estabelecimento destes em terras livres, 
pondo-os ao abrigo dos assaltos dos vizinhos, ainda 
barbaras pela maior parte; 4.º, prover dos meios de
civilisar os "indios adultos pela agricultura e seus fi-· 
lhos pela instrucc;ao primaria; 5.º, conter a rapaci.dade· 
de cerios chefes de tribus muito propensos a se a.pro-1 

. 

priarem de grande' parte do qu'e ' é dado ou devido 
á massa; 6.0

, fiscalisar incessantemente todos os or
gams da administrac;ao dos negocios indianos, taes 
co1no superintendentes, agentes, interpretes ou lin
guas, etc.; 7.º, estabelecer unidade de acc;ao em todo· 
o mecanismo do servic;o administrativo, para o que, 
em 1832, fóra creado o cargo de Commissario Ge- . 
ral dos indios annexo ao secretariado da guerra. 

Em 1834 e posteriormente f oram tomadas mais. 
outras providencias. Em 1839 e em 1847 foram fei- 
tas divisóes de terras nas tribus dos Menomances e·· 
~os Stockbridges, a cujos indios foi conferida a qua
hdade de cidadaos. E, etn 1849, com a crea<;ao do-

' 1 
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home department (secretariado do interior), as repar
ti<;oes dos negocios indianos foram desligadas do se
cretariado da guerra e annexadas ao secretariado do 
interior. 

V 

Tudo ia mais ou menos regularmente, quando, 
__ .~rrLl.8fil, rel}el}tQJJ,~ guerra de secessa.Q, trazendo a 

desloca<;ao de muitas tribus e pretextos para rompi
mento dos tratados, etc., até que, em 1865, o Con
,gresso Federal nomeou urna commissáo, composta de 
tres senadores e quatro deputados, incumbida de pro
ceder a um inquerito sobre a condi<;áo dos indios e, 
especialmente, sobre o comportamento das auctorida
des civis e militares em rela<;ao a elles. 

O presidente Johnson nao occultava o seu espi
rito de justi<;a e denunciava o facto de ter um regi
mento de voluntarios, sob o comando do coronel 
Chivington, sem provoca<;áo algu~a, feito urna mor
tandade na tribu dos Cheyennes, n1utilando, matando 
perto de duzentos indios, inclusive mulheres e crean
<;as; este facto revo1tava a todos, clamava vingan<;a, 
e, por isso, o Congresso teve de despertar de sua 
lethargia. -~s ~,tµ<;Q ... tribus~ origLuarjas .... clQ._"'~gJ,.,J¿ero-

--~§, .. . Cr~~~.sL .-~~~miJJ,9J~$-1,_Qm,é~~ ---~t~J.c~aws, 
_ eram -~on~id~¡ªd~t. .!r!!>~ ~~li~ad.~ as outras, taes 

como ~ Cheyenns_sL _os _Ar.~ . ..9s __ fil>llflltS, os 
. Kiowasz etc., comquanto ainda )on~.da __ ,cixi_wacao, 
entravam em accórdo e, mestñü,!Ofam concedidas 
indemnisacoes ás· viuvas e aos filhos das victi1nas da 

~ 

tropa do coronel Chivington. 
Em 1866 f oram f eitos tratados com as cinco tri

bus civilisadas, fazendo-se-lhes indemnisa\:6es e reser
vas de terras; mas, em outras tribus, continuava a 
resistencia. 1867 o Con r~sso nomeq_l!_J..!!!1~
mi&?ao mixta, composta e res geñéraes do exercito, 
do commissario geral dos negocios indianos, do pre-
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sidente da commissao respectiva do Senado e de dois t 
outros cidadaos : esta commissao, além de tratar das \ 
condi<;óes da paz, tinha de estudar os meios de pro- \ 
mover a civilisa<;ao das tribus, de formar districtos 
para as tribus esparsas nas Montanhas Rochosas, e l 
reconheceu: l.º que os indios nao eram obstaculos 

11w 1 á paz; 2.º que elles, longe de ser os provocadores, 
eram o partido mais fraco, repellindo a for<;a pela 
fon;a ; 3.º que, se praticaram atrocidades, estas nao f 
eram mais horrorosas do que as praticadas contra i 
elles durante annos e mesmo durante seculos; 4.º em f 
consequencia, propunha a determina<;ao das terras re- J 
servadas aos indios, o fornecimento de vestidos, ar
mas de ca<;a, instrumentos agrícolas, etc., o estabele
cimento de escolas de instruc<;ao primaria e indemni
sa<;óes no caso de occupa<;ao de suas terras; e outras ' 
medidas para conter os indios rebeldes, tanto mais 
quanto, entendia a commissao, já era tempo de ces
sar de reconhecer aos indios o titulo de nacoes e de , 
fazel-os entrar no gozo dos direitos e no cumprimento 
dos deveres impostos pela legisla<;ao geral. 

Em 1869 foi votada urna verba de dois 1nilhoes 
de dollars para o servi<;o dos indios; , e outra com
missao foi nomeada com attribui<;óes de escolher au- . 
xiliares intelligentes e philanthropicos, para fiscalisar 
a applica<;ao dessa verba. A commissao denunciou 
muitas malversac;óes e peculatos na Repartic;áo dos 
Indios e prestou outros reaes servic;os. 

VI 

Nesse mesmo anno, o commissario geral Parker, 
em seu relatorio ao secretario do interior, pondera va 
que os tratados implicam a idéa de contracto entre 
poderes soberanos; mas, as tribus indianas, dizia elle, 
nao podem achar em sua organisa<;áo os meios de 
fazer respeitar estes contractos e, portanto, nao sao 
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soberan 2.~'. . Os indios, accrescentava elle, sao antes. 
pupillos do governo ; e é tempo de fazer cessar esta 
comedia cruel de tratados com pupillos ignorantes e 
indefezos, pois o tutor que contracta com o pupillo 
tem quasi sempre a parte do leao. A consequencia 
destas pondera\6es foi o acto de 3 de Mar\o de 
1871, pelo qual o Congres.so declara que, d'ora em 
<liante, nenhuma na\ao ou tribu indiana será reco
nhecida como poder independente, mas isto sem pre
juizo dos tratados já concluidos. Alguns publicistas 
americanos consideraíam o acto de 1871 como in-· · 

• . 1 

constitucional, outros o interpretaram restrictamente, 
isto é, entenderam que a attribuü;ao de concluir tra
tados continuava, nao com o presidente da Republi
ca, mas com o Congresso, e assim ficou entendido. 
Em todo o caso, desde 1871 , as tribus indianas ces
saram de existir como organisa\6es collectivas, exce
ptuadas as cinco tribus civilisadas já referidas (Che
rokezes, Creeks, Seminales, Choctaws e Chikassaws) 1 

as quaes chegaram a tentar urna confederac;ao espe
cial, com o já referido acto organice, a que denomi
naram Ockmulgee Constitution, do nome do logar 
onde teve origem. 

VII 
' 

Dahi em diante planos diversos surgiran1 para a · 
civilisa~ao e protec\ao dos indios, consistindo princi
palmente : l.º, em agrupal-os em pontos differentes 
segundo as affinidades e o gráu de civilisa\ao ; 2.º, 
em situar terras reservadas, longe do movimento da 
ilnmigra~ao, afim de livrar os indios da nefasta in
fluencia dos aventureiros que, no deserto, tornam-se 
mais barbaras do que elles; 3.0

, nao distribuir aos 
indios senao terras ferteis, bóas pastagens, proximas 
dos cursos de agua e sem jazidas mineraes ; 4. º, in
spirar-lhes confianc;a, defendel-os contra as usurpac;oes 
e crueldades, chamal-os, em summa, a aproveitar, 
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como os homens, da lei do homestead, asseguran
do-lhes o futuro politico e o direito de cidadáos, 
Iogo que sejam dissolvidas as tribus. O hamestead 
é um _g~ivil®O-a_fW:~P~<?~..!,. t2q2 ,,,.~. ~~~~de famiJia -
e a todo o individuo maior de vfn~e f.. cinco annos, 
cidadao a& .. Es~taaos-Unidos""' ou proximo a sel-o, 
sobre ümir parfe aoélomfnio .. publico em que se pro
ponha a .assentar o seu lar domestico e suas de
pendencias. 

Até . .1887, muitas leis foram promulgadas, sobre
saindo a de 1882, em que vem a distincc;ao das terras 
de indios em Indian country e lndian reservation. 
Tem sido promulgados diversos actos fixando a fron
teira das terras reservadas aos indios em varios Esta
dos e prorogando os prazos para os occupantes das 
terrªs desertas. 

A organisac;ao do servic;o administrativo dos \ 
indios tem-se desenvolvido muito : o secretario do \l~ 
interior tem sob suas ordens o commissario dos Ne
gocios Indianos, que dirige o Board of indian 
commissioners, com inspectores, agentes, medicos, 1 
pharmaceuticos e exactores ; ha um attorne es ecial f 
{.cura.Q_or-adv~<?.~~os; 'hii urna · ... J 

reprimir o trafico illegal das bebidas; ha, desde 1883, 
em cada tribu urna Court of lndian Off ences, com ~ 
competencia para julgar os crimes praticados por in- ¡ 
dios e os delictos especiaes como a war dance, a 
san dance, a scalp dance, a polygamia e outros, f 
j~r~s.dic~o esta que nao f?i a.pplicada ás cinc~ nac;oes 
c1v1hsadas, porque estas Já tinham as suas cortes de 
justi~a. Ha escolas primarias ( day-sdiools ), em que 
os indios aprendem a ler, escrever e contar, além da 
educa\áo christa; ha boardings sdzools, ( internatos) 
em algumas agenéias; ha trainings sdzools, destina
das a artes e officios e entre essas ~ notavel o 
Carlisle Indian training sdiool, na Pensylvania, onde 

2 
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ha um c~r~o de qua~ro annos, em que se estudam 
t~mb~m lt~oes d.e co1s~s, cartas chromolitographicas, 
h1stona natural, hngua 1nglezH, historia dos Estados
Un~dos, geo&raphia ( cujo estudo, nota CARLIER, tem 
multo attrachvo para os indios), arithmetica e musí

. ca; de Carlisle sáem, cada anno, nas férias, principal
mente as meninas indias, para serem empregadas em 
cas~+s de boas. familias e nisto ha todo o escrupulo; 
muuas boardings schools te1n sido transformadas 
em Iyceus de artes e officios; os missionarios tem 
tod.o o auxilio ; e, entre os Cherokezes, Choctaws e 
<:h1kas~aws até ha periodicos impressos, nao só em 
hngua 1ngleza, como em seus idiomas proprios, nos 
quaes ?~fen.dem os seus interesses, reclaman1 refor
mas, re1v1nd1cam seus direitos e .invocam os tratados 
existentes ; . muit~s tribus, entre as quaes a dos Onei
das, no W1scous1n, foram, por decisáo judicial de
claradas civilisadas e seus membros com direiÍo á 
qualidade de cidadao dos Estados-Unidos. 

Emfim, senhores consocios, CARLIER que muito 
me. está guian?o ~este estudo, refere que, do rel~
tono do comm1ssano dos negocios indianos, para o 
anno de 1887-1888, consta que havia 104 day 
sdzools e 1~ boardings schools, aquellas com 4.408 
a.Iumno~, estas com 10.7 44, dos quaes 1.570 erri ' 

· cinco in~ustrial training . schools fiscalisadas por 
um superintendente subordinado ao Secretariado do · 
Interior. 

VIII 

Fico aqui, nesta primeira conferencia : já basta, 
para que. ~orramos de vergonha, contemplar a · crimi
nosa des1d1a em que ternos incorrido, comparativa
mente a este resultado que o esfor~o combinado do 
G?v~rno . Federal, dos legisladores, dos juizes, dos 
m1ss1onanos, dos lavradores honestos, tem obtido nos 
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Estados·Unidos da America do Norte, luctando contra 
a pequena política, contra os interesses de campana
rio e contra a ganancia de aventureiros despidos de 
toda a caridade e de todo· o escrupulo. 

E tal foi o effeito dessa gloriosa cruzada, que, 
por fim, o~___.P.roprios Estados !la-Qeorgia e da Ca
rqlina do~, como anteriormente o Estado ~:a-a: 

. . v.{if~z~at.µ_..s.2~~!!F . !gs!ª,Ji·rs~~~!2.rl~ Jlª-fil2: 
·teg_?.Q.. a~ .. ..!!!~i:_!!.2,_]~1!~.i:'.!1~~ ¿e~~ 
ctiya_,_, SJii].~,~~.? ; P?ts, cqmq~anto subord'na ?s a 
reconhecer a sooeranta da Un1ao no tocante a · de-
termina~ao e manutens:ao dos direitos dos indios, 
mantivera1n co1no attribuü;ao cumulativa, o dever de 
promover a catechese e o progresso das tribus. Lá 
está no Estado de Virgi'nia o 1nstituto de Han;ipton, 
que, conforme consta do relatorio do general Arms
trong, de 1881, revelou a metamorphose completa 
do individuo indio, physica e moralmente : . as pho
tographias, tiradas em épocas differentes, demonstram, 
pela compara<;áo, os surprehendentes progressos, ope- · 
rados pela educa~ao, na attitude e nas maneiras de 
cada individuo ; o espirito religioso, os sentimentos 
n1oraes, formando nelles, por assim dize·r, urna alma 
nova, mostraram resultados ainda mais concludentes. 

O Estado de S. Paulo tem imitado o ffstado .. da 
Virginia em muita cousa ; <leve imital·o tambem no 
fornecimento de m~ios de desenvolver e aperfei\:oar 
a raya nacional, cujo sangue é o sangue da terra ; 
sangue que é formado na nossa bella natureza, nessa 
n1esma natureza que reconstituiu o sangue de nossos 
paes europeus, e que ainda reconstitue o da nossa 
brilhante corrente immigratoria, na constante renova
s:ao do plasma. Sómente assim, senhores consocios, 
constituiremos nao urna 1nanta de retalhos, mas um 
povo ligado pela solidariedade do sangue indigena ; 
sómente assim seremos a N acao Brazileira. ,. 

Até outra sessao. 



Segunda conferencia 

· SUMMARIO . _ Os indígenas do Brazil em parallelo com os da 
• America do Norte : 

l. - Os portuguezes como colonisadores. 

II. - A dispersao dos indigenas. - O ataque de Plratinlnga em 10 
de Julho de 1572. - A organisa~ao politica dos indios e o seu 
direito privado. 

III. - Lei de 20 de Mar~o de 1570, prohihindo o captiveiro dos indios. 
- Leis, Alvarás, Cartas Regias e Provisoes, affirmando nao só 
a liberdade, como a autonomia dos indios. 

IV. - As administracoes, os indios aldeados e os indios nao aldeados. 
- Remessa de indios aldeados para o sertao. 

V, -' A Lei de 6 de Junho de 1755, firmando os direitos individuaes 
dos indios. 

VI. - Os emboava¡¡; e os indios. - O caracter dos indios. - Os ban
deirantc:s e suas divergencias quanto ao modo de proceder em 
rela~ao aos indios. 

VII. - Os paulistas, até a ultima metade do seculo XVIII, nao eram 
sómente os dos actuaes Estados de S. Paulo e Paraná : a capi
tania de Sao Paulo abrangia o territorio desde 1''1acahé até o 
extremo Sul, isto é, Santa Catharina e Rio·Grande do Sul e . ' os scrtoes de Mmas-Geraes, !Vlatto-Grosso e Goyaz. - Descen-
dentes de paulistas eram quasi todos os sertancjos da Bahía 
Pernambuco, Ceará, Piauhy e Maranhao. ' 

VIII. - As Cartas Regias de 13 de Maio, 5 de Novembro e 2 de De
zembro de 1808, autorisando a guerra aos indios e a servidáo 
dos prlsfoneiros. - Causa apparente e causa real dessa guerra. 
desmascarada no proprio texto dessas Cartas Regias. 
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/Ilustres consocios, 

Na minha primeira conferencia tratei de demons- \ 
trar a situac;ao autonomica das tribus indianas dos 
Estados-Unidos da America do Norte; a subordina- \ 
c;áo dellas nao aos Estados particulares mas á Uniao, 
no tocante á determina~ao de direitos ; as attribuic;oes '\ 
-cumulativas da Uniao e dos Estados no desenvol
vimento da catechese e civilisac;ao dos indios ; a or- \ )
ganisac;ao administrativa dos negocios. indianos ; e os · 
resultados dos esforc;os combinados de todos os po· J 
deres, inclusive o judiciario, para a liberdade, instruc- / 
<;áo, educac;ao e civilisa~o das tribus. J 

Assignalei que os indios da America do Norte t 
tiveram, sobre os da America do Sul, especialmente i 
-do Brasil, a vantagem da concorrencia efficaz das l 
potencias européas e da intervenc;ao da politica in- 1 
gleza, interessada no reconhecimento do dominio e i 
posse dos indios. Notei que, <leste concurso das ~ 
potencias e deste interesse da política ingleza, resul- f 

tou que alli, se houve Iuctas e crueldades, os indios r 
puderam reagir mais efficazmente ~ e se, na reacc;ao, 
quando vencidos, eran1 victimas d~ perseguic;oes e 
crueldades, a verdade é que propriamente a escravi: ¡' 
Sa\áo dos .. indip§... ja.mais_constitui!LJillL~!}ég~ 

Aq ui, no Brasil, porén1, o caso foi oufro : « O 
que mais espanta ~ diz o padre .J.\ty<;t;IIETA. 
nas lnforma~6es, -- e os taz fugir dos portuguezes 
e, por consequencia, das egrejas, sao .as tyrania§. que 
com elles usam, ~~JJ..dQ;.92._ ~~Jg~~ .. sua 

.._Y!~a_ co_~~-~~pgrti!..@?-~ úl~~ .. :~-~ e ... ~m~.tigo,s: 
_Qaes de ftlhos~-Terrandq-o.s,, venaepd~-;:elc. ; e, por 

isso, os indios, · '"para' "n'io .,_lornarem ao seu poder, 
iogem para os mattos. » . __ . 

Os indios do Brasil, se nao tiveram a vantagem 
efficaz da concorrencia das potencias européas, (por
que os francezes e hollandezes foram logo vencidos) 
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tiveran1, en1 cornpensaca9, circun1stancias (entre as 
quaes a ~esma esc~avidao ), _gue ps amalgamaram na 

. __ tn~a...Jl~.CJOOal_)?,!.é!_S!l~jJJL~itaram OSCruzamffifc)S~ 
aqu1 muito ma1s de que nos --Estaaós-Vnraos:-·----

Os reís de Portugal e. q_~ .Rªfil..tS....~Q!ill?.@.~ 
.,....,de Jesu~ foram as potencias que contiveram os co

l?nos ; mas, aquelles nem sempre se mantiveram 
firmes ·e estes (que .muif:as_.t:ez.es ... Jizer:am,,. .. paoP1 ~eme
Jhante ao da lit' · 1nrTJ E ~----

____ .. M -~ •• -~ -PO 1&ª.-llWJ!~~Q.§._.~.tadosdJ.nLdo.s.1, Íl-
Ver~ffi de entrar em luctas terriveis e de contem~ 
ponsar. · 

Desde os prin1eiros ensaios da nossa colonisa~ao, 
os no.ss.?s avó? e?ropeus, Deus os perdóe, queriam 
a serv1dao dos ind1genas ; para isso, conseguiram, nao 
raras vezes, vencer a resistencia do governo da me
tropole e, por altos designios de Deus, isso abun
?a~teipente fez entrar no sang,ue nacional .o plasma 
1nd1gena. 

I 

Logica . e naturalmente <levemos considerar 0s 
fa_ctos na Capi~ania de Sao Vicente, na Provincia de 
Sa~ f~ulo, . hoJe .Estado de. ~ao ~aulo. F9i aqui QLle 
se 1n1c1ou o re~1men adm1n1strattvo da colonisa~ao. 

Com Marhm Affonso vieram, Rara S. Vicente 
;( em 153J' m.uitos europeus,-·-ñ~o pára-"regressárerñ~ 
mas ara a ui_ se estabelecerem e Ji~at~~o_ajguns 

-12.~L e~c~nte~-:'1-~-l!..º~r~~~·· ue razoes tiveram elles para· . ~ 
v1r e ficar, nao vem ao caso indagar; mas, contam-se 
entre elles hom~ns taes ~orno Christovam de Aguiar, 
Braz ~ubas, L~1z de Goes, Scipiao de Góes, Pedro 
de Goes, Gabnel de Góes, Domingos Leitao, Antao 
Leme, Pedro Leme, José Adorno e Antonio Adorno 
(~enoveses), J~ron~mo Leitao, Ruy Pinto, Francisco 
Pinto .e ~ntonio Pinto, Antonio de Siqueira, Antonio 
de Ohveira, Jorge Pires, Pedro Colla~o, Antonio de 
Proens:a, Jorge Ferreira e Antonio Rodrigues de Al-
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n1eiCia. J:l~!:>e9.§._,.!Jay_L<tC!S ~!!!~.Jir~ude _1l1!,!!l.~I9, taes como 
Pascoal Fernandes, o meirinho Joáo Goncalves e ou-

~ 

tros que se tornaram conhecidos nas chronicas e que 
fixaíam :esidencia e se entregaram á agricultura e 
commerc10 . 

~:\ ~~, . o ~4.QE~t~rLQ. COJl~~!:..~ . ..§~SJ.l.l..qDªS"' para 
moraéfa- e cu1fura ; o mesmq fez a muitos que chega-
ram depois. 

Con1 estes _y~eram.~~-JnY!htr-~.-~ .. PQYCOS. 
eram casados : aqui alguns casaram-se com as filhas 
aos'seíl's"compatriotas e a maior parte casou-se ou 
com indigenas~ ou com filhas de seus compatriotas 
con1 indigenas. 

Que l\1artim Affonso aqui encontrou Joao Rama
lho e Antonio Rodrigués, consta da escriptura publica 
da sesmaria de Pedro de Góes, de 15 de Outubro 
de 1531 , ibi: « e levei com1nigo a Joao Ra1nalho e 
Antonio Roadgues, linguas destas terras, já de 
quinze a vinte annos estantes nesta terra ,, . 

Antonio Rodrigues e Joáo Ra1nalho foram de 
muito auxilio a l\1artim Affonso de Souza: « o respeito 
de Joao Ramalho e os bons· officios de Antonio Ro
drigues», diz Fr. ÜASPAR DA Mft_DRE DE DEus. Nesta 
phrase, diz JoAo l\r1ENDES, nas Notas Oenealogicas, 
« denuncia-se a differen9a de temperamento e do 1ca
racter destes dous primeiros povoadores da capitania 
de Sao Vicente. Joao Ramalho foi sempre energico e. { 
violento; Antonio Rodrigues, brando e prudente. 

« A verdade é que, ao passo que Joao Ramalho 
andou sempre em conflicto, ora com as autoridades 
em S. Vicente, ora com os padres da Companhia de 
Jesus em S. Paulo de Piratininga, ..!~l~Ü.9..!ll2-.R.2sJ!i.fil.t~s 
mantinha-se em sua pacifica obscuridade, ~~!:!ª _f?.~-~ 
!ll!!.~ª~~ á margem dorio Yryripiranga, ~¡n_]_e~~~--

_ao P-Q.to ~ Tumiarú. · 
~ fjLQ!e. cfé · Antonio R~~~2I-~~ºl!-ª .. _Q~ 

~nJallfniur..au~a.~.:Jii.~ .. fuiiltijl[c~~.9.. e, mais ainda, a de 
successivas nobilita~oes pelo c:ruzamento com varias 
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familias fidalgas. A multiplica~o é tao extensa /que 
abrange as actuaes provincias do Rio Grande do Sul, . 
Paraná, San.ta Cathari~a, Minas-Geraes, Goyaz, Matto 
Grosso e R10 de Jane1ro, além da de S. Paulo, seu 

\ ber~o. -Na villl!__ d~_ S. Yi~te, Antonio; _gq:QlJ;igues.. 
J ..._exer~~--emertg9~-- Q.u~~i~ ~~read_Qr e al!ll~t~-.i. ·e, 

sem duv1.da,_ nao. poderia ter siao escolhido para taes 
cargos, st nao ttvera merito, em concurrencia com 
tantos nobres que tinham vindo com Martim Affonso » . 
. , O cruzam~nto foi em tantas direc~óes, que bem 

dtra quem aff1rmar que a Nobiliarchia Paulistana 
nao é sinao a historia dessa vastissima prole: Antonio 
Rodrigues teve da filha de Piqueroby, urna filha, a 
que deu o nome de Antonia; esta casou-se com An
tonio Fernandes; deste casal nasceu Mecia Fernandes, 
geralmente conhecida por MECIA-Assú, na lingua tupi, 
a qual casou-se com Salvador Pires; o casal de ME
CIA-Assú com Salvador Pires teve oito filhos, dos quaes 
procedem as principaes familias paulistas, rio-granden
ses, paranaenses, catharinenses, mineiras, goyanas, 
cuyabanas e fluminenses. 

J?ªº Ra~alho nao era de vida regular como 
Antonio Rodrigues; ao contrario, vivia amancebado 
com diversas indias, tinha 1nuitos filhos bastardos e ' 
da sua vida com a filha de Tibiri\:á só se conta u~a 
sua filha que se casou com Jorge Ferreira, ramo unico 
em que sua gera~ao se nobilitou, desapparecendo na 
obscuridade desde o seculo XVII. Joao Ramalho as
signava com o signal semelhante a um C, como se 
pode ver das actas da Camara de Santo André, exis
tentes no archivo da Camara desta capital. Si nao era 
analphabeto, mal sabia ler e escrever. 

Dizia-se que a gente de Joao Ramalho nao pros
perou, por causa do genio irascivel e turbulento de 
que era dotada: outros attribuiam essa fama ás con
tinuas luctas que Ramalho teve de manter contra os 
jesuitas. Parece mais provavel que, tendo Joao Rama
lho vida marital com a filha de Tibiri~á, sobresahiu 
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e adquiriu posi~ao mais saliente a descendencia <leste 
casal ; os outros filhos de · Joao · Ramalho com outras 
indias, como bastardos seriam considera9os, e trataram 
de viver e multiplicar sem apurar genealogia, desde 
que nisso nao viam vantagem. 

Outros europeus foram chegando posteriormente, 
quasi anno por anno, taes como Pedro Taques 
Pompeu, Fernando de Camargo, D. Simao de Tole
do Piza, D. Diogo de Lara, Estevam Ribeiro Bayao, 
Balthazar de Moraes d' Antas, Fernando Dias Paes, e 
outros mais ou menos notaveis, dos quaes talvez nem 
metade trazia familia. Em summa, póde-se affirmar, 
sem perigo de erro, que muitos casaram-se aqui 
co1n filhas de europeus, porém mais de d uas ter\:as 
partes se alliaram, por consorcios e por conc~binatos, 
ás indígenas, e d'ahi a gera\:ªº dos que depo1s foram 
chamados mame cos. 

E' ver a e que, nos ultimos annos do seculo 
XVI, já principiaram a entrar africanos ; mas, a grande 
massa delles só entrou em meados do seculo XVIII, 
isto é, depois de 1755. Os mamelucos nao eram 
·faceis em cruzar com africanos ; ao contrario, os eu
ropeus é que foram mais propensos a isso, formando 
mulatos que, quando cruzavam CO!Jl indígenas, con
stituiam o cha1nado -- caribóca, e ·a que alguns ex
iendiam o nome de caociélos, ... primitivamente dado 
sómente aos filhos de branco e de india, nos quaes 
prevalecesse o typo indigena. 

Martim .. t\ffonso, pois, fundou Sao Vicente, em 
1531 e deixou tudo disposto para elevarem-se como 
elevaram-se a villas as povoa\:óes .de Santos ~ .Qm.:. 
<:eL~ª-º ~e ltaJ.lh~!!!.; dei-'ois, sob. o ~overno ~e Tho~é 
de Souza, em l 553, foi elevada a vllla, sob a invoca~ao 
de Santo André, a povoa~o de Bord~ do ~ampo, 
1:endo sido Joao Ramalho nomeado alcaide-mor. 

Mas, nos primeiros dias de Janeiro .de 1 ?54, 
vieran1 os jesuitas, fundaram casa de res1denc1a ~ 
<:ollegio em Piratininga, procurando estabelecer aht 
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I 
outra povoac;ao. Estabeleceu-se urna rivalidade entre 
Ramalho e os jesuitas, conseguindo estes que /Mem 
de Sá, entao passando em Sao Vicente, ordenasse a 
extincc;ao da villa de Santo André, transferindo-se 
assim o foral para a povoa~ao junto ao collegio, a 
qual desde entao tomou o nome de Sao Pauló de 
Piratininga. 

} 

Os jesuitas attrahiram a si os indígenas ; e, como 
consta das chronicas, tinham ao redor da povoa~ao 
as tribus de Tibiri~~.z ... .!Efil2r?J_Q.g, _pl@.t~!1}E,g~ , GayJtJiy., 

¡ _JJ1aior e ~~~· e pi~!!eJ2_l:¡y .. malílr&.~. Ur_!!:: 
\ __ ray. 9 2nme~m affiou-se ogo aos europeus e dis-

1 !· cipllnou-se . co1npletam~nte. con1 ~s · j_es.uitas ; ,o segun-
~ · do era mu1to velho, f1cou em P1ratin1nga, mas os aa 
· 'Slla tribu nao se sujeitaram facilmente e derramaram

se pelo littoral ; 2_..ieyseiro sempre reclamou a sua · 
autonomia, levantou o bra<fo de guerra e, vencido, 

\ re 0 
• _ a dis_Eersaq ... e..3rI\§S.Jli:~ás_,dgsgr~~-

\ ....Y~. Des ·e ultimo grupo sahir:am, em geral, os 
t indios nao aldeados ; e os que recusam aldear-se 
\ ainda guardam as tradi\:óes dessa lucta, as queixas e 
· ·as desconfiancas contra os colonisadores. ·Tuda isto 

. J resulta de actos e documentos publicos e vem nar-
1 rado nas chronicas, por FR. ÜASPA~ DA MADRE DE. 
/ DEus, por PEDRO TAQUES, por MACHADO DE ÜLIVEIRA · 
t e outros. ; 

I I 

Ivlas, voltemos ao principio, isto é, aos annos 
de 1531 e seguintes. 

Que os indios tratava1n com Martim Affonso, 
em 1531 1 como _de potencia a potencia, a historia 
nos c;onfirrna ; e o assalto de Piratininga7' ern 1 O de 
Julho de 1562, se teve por causa occasional as in
trigas entre Joao Rarnalho e os jesuitas, teve por 
causa principal o rompirnento do tratado pelo qual 
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Martim Affonso se obrigára a nao pern1ittir, sen1 li
cen\:a prévia, a subida de europeus. Martim Affonso 
havia promettido qu~ os portuguezes náo s~ esta,b~-· 
leceriarn em serra ac1ma, nem mesmo podenam la 1r 
a resgatar ou negociar com indígenas sem sua li
cen\:a ou a dos . capitáes-rnóres s~us l.oco-tenent~s, a 
qual nao se dana senáo con1 mu1ta c1rcumspecyao e, 
unican1ente a sujeitos bem morigerados. 

Com os padres da Companhia de Jesus subiram 
alguns portuguezes, que estabeleceram-se em Pirati
ning·a, infringindo assim aqulle t~atado ; e, sem se· 
1110strarem morigerados, ao contrano mostíara111 logo 
tendencias para escravisar os indios. . 

D'ahi __ surgiu_ .tt , q~c.onf1~_21~~~~ 
~~WY ... · P-d.2 .... .11~~.g.2~~~ .. ~~~-~-~!!l~~ 

- 1562, contia o qual os europeus so puaeran1" restshr 
"Cüiñ- o auxilio de Tibiri~á . 

O padre ANCI-IIETA na carta de 16 de Abril ?e 
1563 ao padre Diogo f.Jayhez, geral da Companh1a; 
assim narra o assalto : « Tibiri<;á, logo que soube do 
assalto planejado contra a n~scente villa ~e S. ~a~lo, 
juntou logo toda a sua gente, que estava repartida 
por tres aldeas pequenas, desmanchando suas casas 
e deixando todas as suas Iavoura~. para s~rem des
truidas pelos., inimigos ; e ainda que alguns .. de seus 
irmaos e sobrinhos ficaram em urna aldea sem o 
querer seguir, e um delles vinha juntqmente com 
os inimigos, e lhe ma~dou incutir &rande. medo -
que eram muitos e hav1am de destru1~ a v1ll.a. 

« Chegando, pois, o dia, que fo1 o 01tavo da 
visitacao de Nossa Senhora, deram de manha sobre 
o rio' Piratininga com grande corpo de inimigos pin
tados e emplun1ados e com grandes alaridos .... sendo 
cousa maravilhosa que achavam ás fl~chadas 1rm~os 
com irmaos, primos com primos, sobnnhos .com tios, 
e, o que é mais, dois filhos, que eram chnstaos, de
testavam comnosco contra seu pae, que era contra nós». 

A derrota dos indios foi a causa da dispersao ; 
__ .... _ ' ' ~(O:nlt' ~·"•" '"'.,._~ ..... , ............... 1~ .. - ........... ..,.., ..... ~ ... 19< .. ... 

.. ·.~-.. ·~i....,~~-,i. .. ,,...~~......--~ • ..,.,.,.~-............. . ~ 
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uns ficaram na regiáo habitada por Tibiri~, que per
maneceu alliado ; outros foram levados e aldeados 
em Itaberaba, na Concei~o nos Guarulhos ; outros 
aldearam-se em outros pontos, a maior parte, porém, 
preferindo a vida nomade, tomaram a direc\áO su
doeste e estabeleceram-se náo só em Apucarana, onde 
em 1661 foram encontrados por Fernao Dias Paes, 
como em todo o littoral e nas margens do Tieté e 
do Paranapanema. 

Desses indios dispersos, uns viviam em aldeas, 
outros viviam em cabanas esparsas, mas sempre li
gados e associados. Em todo o caso, os que volta
vam á proximidade dos vencedores exigiam sempre 
que lhes deixassem o regimen dos seus; e sómente 
cediam ao influxo da catechese. 

Os nossas. indios tinham a sua organ~ PC?-
- liticéL! e, para pro.va dTsso, .. bastáv~r anarra~ao Cfüe 

PEDRO TAQUES, na Nobiliarchia paulistana, faz da 
viagem de Fernao Dias Paes para o sertao do Sul 
até a serra do Apucarana, onde foram encontrados 
os caciques Tombú, Sondá e Gravitay, com ceremo
niaes, audiencias, etc., chegando em Sao Paulo, em 
1661, cinco mil almas, de um e outro sexo, com
mandados pelo cacique Tombú, que mais tarde se 
converteu ao christianismo, sob a influencia dos re
ligiosos de S. Francisco. Se todos os bandeirantes 
fossem como Fernao Días Paes, certamente a civili
sa~ao dos indios estaría muito adiantada. 

..... 0 direito &ivi,l,,, . ...d.QS jndjgenas, nas relacóes de 
familia, está bem descripto pelo padre Ivo o'Ev1Eux e 
pelo Dr. JoAo ME.f\lDES (Notas Oeneal., pag. 312 e 
seguintes); e quanto á propriedade e obriga\óes, as 
Cartas dos padres NoBREGA e ANcHIETA revelam o 

s eito ue ell~LJ!nbam . á. fé dos contr.act.o~ e ás 
solemni actesde que os revestiam: - e os padres 
MoNTOYA e FIGUEIRA revelam as denomina~oes qup 
elles davam a titulos de direito, correspondentes á 
compra e venda, á doa~áo e a outros. 
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Em 20 de Mar\o de 1570 tinha sido promul
gada em Evora urna lei prohibindo o captiveiro dos 
indios ; mas, com excepflio dos q1!e f o~sem. tomados 
em justa guerra, os quaes seriam inscriptos nos 
livros das Provedorias para se saber. a todo te"':~ 
po quaes eram os legítimamente captt'!1?s~ Era, .Jª 
meu pae o disse e repito eu, ~-'!YR2f~t.~'!: ... JJ..Q. lee,i!.~: .. 
tador em toda a sua ostenta\áO : - com a excep\ao 

a erogava a regra. . . . 
Felizmente, essa excep~o fo1 abohda pelas le1s 

de Novembro de 1505 e pela de 30 de Julho de 
1609, as quaes declararam que, em caso algum, era 
permittido o captiveiro dos indios. . 

Entretanto de bóas inten\óes estava o 1nferno 
cal<;ado : pois, ' ao passo que essas leis, assim como 
a de 10 de Setembro de 1611, o Alvará de 10 de 
Novembro de 1647, a Lei de 17 de Ou!ubro d~ 
1653 , a Carta Regia de 29 'de Abril de 166~, a Le1 
de 1 de Abril de 1680, náo cessavam de aff1rmar a 
liberdade dos indios, ainda veiu a Carta Regia. de 20 
de Abril de 1708 declarar que os indios podiam ser 
vendidos em pra~a publica para índemnisaftiO das 
des,vezas que a Fazenda Real fizesse. . 

Ainda depois do Alvará de 4 d_e Abr~l .de 1755, 
declarando isento de infamias e ate nobtltta~os os 
filhos de portuguezes e indios, e da aurea Le1 ~e 6 
de Junho desse anno, só mais tarde, pelo A~vara de 
8 de Maio de 1758, foram mandadas apphcar aos 
indios de todo o Brazil, em tudo e por tudo, _as. 
leis publicadas a favor dos do Pará e Maranhao, 
tanto a respeito das pessóas, como dos ~ens . . 

Da legisla\áO anterior a es~e Alvara, sempr~ 
accentuando a autonomia das tnbus, destacaremos· 
a) a Provisao de 13 de Setembro de 1663, na qi:aI 
el-rei declarava que «os indios, no temporal, poderao. 
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ser governados pelos seus principaes, que houvere1n 
em cada aldea, e, quando haja queixa delles, causa
das dos mesmos indios, as poderáo fazer aos meus 
·governadores e ministros de justic;a, como o fazem 
-0s mais vassallos » ; b) a Carta Regia de 9 de No
.. vembro de 1690, permittindo a entrada de bandeiras 
·no sertao, com a restric<;ao de nao irem « senao em 
auxilio dos padres que forem prégar a fé e ·de só 
.ser permittido trazer os indios que voluntariamen-
·te quizessem vir; e) a Provisao de 9 de Marc;o 
1de 1718, na qual el-rei reconhece que « estes ho1nens 
(os indios) sao livres e ISENTOS DE MINHA JURISDIC<;AO, 
que os nao póde obrigar a sahirem de suas terras 
:para tomarem um modo de vida de que elles se nao 
.agradan1, o que, se nao é .rigoroso captiveiro, ei:n 
certo inodo o pare·ce pelo que offende a liberdade; 
comtudo, se sao bravos, que andam nús, que nao 
:reconhecem rei, nem governador, nao vivem com 
:modo e fórma de republica, atropellam as leis da 
. natureza, neste caso podem ser obrigados ... .Por for<;a 
.e n1edo a que desc;am do sertáo para as aldeas, se 
.:o náo quizerem fazer por vontade, por ser assim 
·conforme a opinitio dos doutores que escreverani 
:na materia. ,, . 

·Esta ~.U:QQ~ · assim como outras clausulas.,,,...e,. ,· 
... exc~~§-1.-~Qtiraw .12ret~.n~ c~d a -e ~sera~~ªº 
.dos indios ; mas, a verdad e é "~que ficou firmado ·o -.cJ 

:~priñc1pio da autonomia das tribus> desde que o · 
proprio rei de Portugal as declarava isentos de sua . . 

_ .'jurisdiccao. · · · 
O direito ublico d.os_jgQiQs .. J.i~QlL ¡>oriantQ, ~ 

~519 e perfei mente firmado lfurante o _p_erioJlc(. 
. colon1aL; e, se os juizes da Corte Suprema norte- · 
americana, em . caso semelhante, puderam reconhecer 

.. que, «pelo tratado de paz de 1783, o direito origi
nario da soberania da coróa ingleza sobre todo o 

"territorio 'indiano foi devolvido, nao aos Estados par-
· .. ticulares, mas á Uniao, e que as tribus de indios 
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conservam a sua existencia nacional», com maioria 
de razao reconheceriam, para os indios do Brasil. 

IV 

Em summa, os indios ex1g1am sempre o seu 
governo autonomico. A principio houve un1 silnu
lacro de annuencia a isso, dando-se ás aldeas um 
chefe tirado dentre os indios mais velhos, ao qual 
era dado o titulo de capitao, mas que náo tinha 
outra auctoridade senao a de servir de lingua, de 
transmissor, de ordens dos administradores e de fi
gurar nos .· act0s publicos corno o principal. Esses" 
indios aldeados, illudidos e victimas de usurpa\:óes 
de suas terras, passaram a fabricar ·panellas de barro, 
balaios, cestos, etc. e a ter o nome de administra
dos, emquanto nao eram as aldeas elevadas a fre
guezias e ·villas. ·Dos . na? .. ~aldeados, que eram , .os 
mais energicos, uns dos c1vtl1sados foram para o in
terior, onde f ormaram faz en da e, em successivos 
cruzamentos, constituiram familias e os outros volta
ra1n á vida nomade, gua,rdando odio aos conquis-
tadores. · ' ' · . .. 

.A. historia dessa dispersao está ben1 tra\ada nas 
Memorias do general AROUCHE e do brigadeiro MA
CHADO DE ÜLIVEIRA, pelo que diz respeito a S. Paulo. 
N estas Memorias ha referencia aos , regimentos das 
aldeas, o primeiro, datado de 15 de Janeiro de 1698, 
expedido pelo governador Arthur de Sá, o segundo 
<latado de 11 de Maio de 177 4, assignado pelo 
conde de Sarzedas, alérp dos regimentos das aldeas 
.administradas pelos missionarios capuchinhos e ou
tros; ahi vem a historia da intervenc;ao dos ouvido
res, como provedores que eram, na lucta de em~
.lac;ao com os aovernadores, e com as camaras mun1-
.cipaes, emula\:a~ explorada pelos taes administradores. 
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Emfim, corramos um véo sobr~ este tenebroso 
passado, · salientando urna circumstancia muito impor
tante : de todas as aldeas de indios civilisados for
madas no seculo 17. º, após a dispersa o, urna, a de 
.Concei~o dos Guarulhos, ostentou logo direitos a 
ser excluida da classe de aldea e passou, em 1681 
ou 1685, a gozar do predicamento de freguezia. 

A proposito, diz MAcHADo DE ÜLIVEIRA o se
guinte : « Parecerá um phenomeno que, no meio da 
devastac;ao geral que pezava sobre os indios aldea
dos, quando o pessoal das aldeas soffria urna es
pantosa diminuic;ao, urna houvesse que, salva ao 
flagello commum, sobrepujando a males que para as 
outras foram inevitaveis, e sobranceira á idéa fixa, 
destino irrevogavel que pezou sobre as outras, osten
tasse direitos para ser excluida da desgrac;ada classe 
de aldea; mas, nao o será a quem observar que o 
sitio que foi designado para os Guarulhos continha 
em si mais elementos de riquezas ruraes do que os 
outros, e que, para aprov:eital-as, houve o bom senso 
de amalgamar a rac;a indígena com a européa, · e 
mesmo com a africana, cuja introducc;ao em S. Paulo 
ia progredindo ; derivando-se dessa mistura as pes
sóas conhecidas com os nomes de mamelucos e 
caribócas. (*) 

Ora, ainda em 1660, a ca mara affixou edital, 
edital que se acha no livro do registro do archivo, 
para serem restituidos á aldea dos Guarulhos os indios 

(*) Mas, posteriormente, isso se foi confundindo; mais tarde, 
foram chamados cabóclos, os descendentes de indio e africano, depois de 
cruzados com europeus. Os filhos de indio com europeu passaram, afina!, 
a ser considerados brancas tao Jegitimos como os europeus. A estes, 
por injuria, havla o costume de denominar - cabó~los, até que o Alvará 
de 4 de Abril de 1755 os declarou « preferiveis e capazes de qualquer 
emprego, honra ou digni~ade it , e diz o Alvará : « prohibo que « sejam 
tratados com o nome de caboucolos, ou outro semelhante que possa ser 
injurioso • , sob pena de serem os que assim os chamarem, mandados 
sahir da comarca dentro de um mez >. 
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que andavam · pelás ca·sa's dos particulares; ·e muitos 
provimentos depois vieram para evitar que os in~ios 
sahissem das aldeas. Na lWemoria, do general 
A ROUCHE, está isto tudo bem explicado . 

Outra considera<;áo. O governo, varias vezes, 
mandou indios aldéados, de S. Paulo para o sertao, 
afim de augmentarem as povoa\:<Ses de Goyaz, Matto
Orosso, Minas-Geraes e Río-Grande ; e, em 1623, 
quando as aldeas ficaram despovoadas, isto é, quan
do já os indios civilisados escasseavam, ·veiu a Carta 
Regia de 18 de Outubro ordenar «que os que fos
sem ao sertao buscar indios, pagassem ...Q._,.filÜ!:!i.9..! 
pondo nas aldeas de Sua Majestade a quinta parte » 

e que a metade deste quinto se remettesse á Bahía, 
para lá· fundar. aldea. . , 

Os · pobres indios tornaram a ser victimas de 
muitas persegui<;oes; - e, entre os bandeirantes, 
estabeleceu-se urna lucta : uns, como Fernao Días 
Paes, procuravam fundar la~ouras e proce.d~r ~on~s
tamente, oppunnam-se ás crueldades contra os indios; : , 
outros se dedicavam mesmo á ca<;ada de indios, para 
serem remettidos como já civilisados. 

V 

No preambulo da Lei de 6 de Junho de 1755, 
El-Reí D. José 1, ouvído voto unanime de seu Con ... 
selho e outros ministros, affirma que a causa da dis
persao dos indios « consistíu e consiste ainda em se 
nao haverem sustentado efficazmente os ditos indios 
na liberdade, que a seu favor foi !declarada pelos 
Summos Pontifices e Senhores Reis meus Prede
cessores ,. . 

A essa Lei de 6 de Junho de 1755 eram an
nexas: a Lei oe"' t.• d'e ' ~ideTI>"S'O,na qual, re· 
ferindo·se ás exce~óes que, pela Lei de 9 de Abril 

3 
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de 1655, autorisava~ captiveiro de indios no Mara
nhao, renovou a Lei de 30 de Julho de 1609 e a 
Pr~visa? de 5 ~e Julho de 1605, - e declarou que 

f « d aqu1 em . <liante se nao possa captivar indio al-
gum do Braztl em nenhum caso, nem a"inda dos ex-

/ 
ceptuados nas ditas Leis; o Alvará de 10 de No
vem~r? de_ 1647, declarando que « por se darem de 
adm!n!stra<;ao os Indios, no Maranhao e Pará, os 
adm1n1str~dores usam tao mal dos indios, que, em 
breves dias, uns tnorrem de excessivo trabalho e até 
á pura fo~e, outros fogem pela terra a dentro, onde. 
a poucas Jornadas perecem, Hei por bem mandar 

l decl~r~r que os gentios sao livres, e que nao haja 
, a~m1n1stra<;6es, havendo por nullas e de nenhum ef-
1 fe!to t?das as 9ue estiverem dadas, de modo que 
J nao haJa memona dellas ; e que os Indios possam 
{ liv~emente se~vir e trabalhar com quem bem fhes 
\ estiver e- melnor lhes pagar o trabalho. » 

. . Trazia ~ L~i muitas disposi<;6es acautelando o 
d1reito ~os 1nd1os á. liberdade, acautelando a fixa<;ao 
e garanha dos salanos dos indios que trabalham · 
renovava ~ texto do Alvará de 1.º de f\bril de 1680: 
em q~e, para c~nservar os Gentios, em aldeas, se 
determina o segu1nte: 

l.º - Que os indios descidos do sertao sejam 
« senhores de suas fazendas, como o sao no sertao 
sem lhes poderem ser tomadas, ne1n sobre ellas s~ 
fazer , molestia » ; 

. 2.º - Que « aos que descerem do sertao sejan1 
des1g~ados lugares convenientes, para nelles Iavrarem 
e .cult1varem, sem que possam ser mudados dos ditos 
lugares contra sua vontade » ; 

3.º-: Que es~es indios «. nem serao obrigados 
a .Pagar foro ou. tnbuto da: ditas terras, a inda que 
se1am de sesmanas, a pessoas particulares, 

« porque na concessao de sesmarias 
« se reserva sempre o prejuizo de 
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« terceiro, e muito mais se entende, e 
« quero se entenda, ser reservado o 
« prejuizo e direito dos indios, PRIMA

« RIOS E NATURAES SENHORES DELLAS.» 

,• 

Seguiam-se disposi~oes, ordenando: 
. .: 

l.º - Que o Governador e Capitao-General 
fizesse erigir em villas as aldeas que tivessem numero ; 

2.º - Que fossem repartidas pelos indios aldea
dos as terras adjacentes ás suas respectivas aldeas, 
sustentando-se os indios no inteiro dominio e pacifica 
posse das terras, assim demarcada.s, para gozarem 
,dellas por si e todos os seus herde1ros; 

3.º - Que fossem castigados, com toda a seve
ridade que as Leis permittem, os que, abusando de 
sua imbecilidade, os perturbassem nellas e na sua 
cultura~ 

4. º - Que se levantassem igrejas nas aldeas e 
se convocassem missionarios, para instruir e conservar 
os indios na F é Christa ; 

5.º - Que se promov_esse a instruc~ao civil dos 
indios aldeados fazendo-lhes conservar a liberdade 
·de suas pessóa~, bens e commercio, nao permittindo 
interrup<;6es e usurpa<;6es sob pretexto algum. 

VI 

Os indios denominavam os portuguezes, e em 
geral os europeus, -,'t!JlQPª'P...«~4 palavra comp~sta 
de amboae differente, aba, fíomem, como se pode 
ver no voc~bulario de ,M p NrqyA, para significar -
~omet.n. de pujra !~e; e os paulistas, filhos de por
tuguezes com in'd"1as, usaram da mes1?a. palavra para 
designar os seus avós europeus e, pnnc1palmente, os 
portuguezes que chegavam de novo. 

1 
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" 

" O monge benedictino J~r: ,OA.SPA~~ .... Ri::_.~ 
DEus, referindo-se a urna aprecia~o precipitada do 
Jesuita francez CHARLEVOIX, argumenta assim : « A 
experiencia sempre mostrou que, nos individuos nas
cidos da uniao do sangue europeu com o brazilico, 

_I re1uze1n aqu~g~~ .~llas ..... q~a.!!_da~~-.. ~ mr~~~ 
l ..... em geral, os 1n01Kenas ao Braztl, taes como urna 
~, ..., alma-..sehSivéf," Deneficaecfesliü.fíeS.saa~E ·si vÓs 

recoñnécéis ¿¡ue-~--o~ lt poyo_. áe s. P'aüio"se conservo u 
em piedad e emq uanto nao concorreram para elle os 
mesti~os, é muito 1nais logico concluir que 6 fermen- ' 
to da corrup~ao nao consistiu no sangue dos indios» . 

.. Q P?..1L~--~Q.~LQ.L&lc~~!~~!}~la na sua 
1 carta ao preposto Diogo Laynez, ... '!. ..... ~!E!ªd.~ ..... Qil§ 
/ J __ \;l.QP.,¡::~Jli:§. , i~n.as e ~li~Jk§..~1!1l!l4ms ~ 
6 ¡ .-.ss!US.::..~- Os outros jesuitas, quer portuguezes, 

quer hespannóes e flamengos,. que vieram com os 
padres ~~g~o~..,,~~-r P~J~,..sg;n.qu.a11t2.-~~!&!11WllclQ., a~ 

~~~unfi~_Jl\é!~]ós · ü1aios, reconheciam a ~§.ua_bóa,.~- . . ..J1~ao .... ~i·~,,. .. -~:t..,.,,....,_..., ____ "'M_, ...... ..:¡o ......... """"',..... ---..,. 

Entretanto, CttARLEVOIX e VAISSETE a:venturam as 
mais clamorosas inexactidóes .. 

O povo de Sao Paulo, a principio, nao podia 
ser sena.o · de europeus, indios e piratininganos (in
dios cruzados com europeus) ; só mais tarde, quasi 
trinta annos, é que se desenvolveu a vinda de 
africanos. 

1 Nas actas das verea~óes de Sao Paulo de Pira-
tininga, encontra-se a da sessáo de 20 de Maio de 
1561, em que os vereadores representam ao governo 
da metropole, pedindo que « venham degradados 
para povoar a terra, comtanto que nao sejam la
droes » ; e isto o faziam porque estavam vendo que, 
dentre os europeus, havia muitos que eram mais ter
riveis que os indios. 

Os bandeirantes eram, em _ _gerali_.filh9~ ... ~-· 
ropeu e india. Delles, uns eram considerados crueis 

--confra os indios, a0 passo que outros sempre protesta-
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vam contra quem os accusava de inimigos dos . in
dios. Havia mesmo bandeirantes, 9ue. nao quenam 
ser confundidos com attacantes de indios, buscando 
setnpre fundar seus- actos na defensi~a, e ostentando 
a sua complacencia. Todas essas d1fferen\:as ~e. re
velam nas chronicas e até em documentos off!c1aes. 

Os bandeirantes, que acompanhavam AJlliLlJJO _ful.; 
po~, eram mais propensos a cr~eldades contra os 
indios; esses foram os das reducc;oes de O~ara, fo
ram os escaladores dos Andes, foram os invasores 
das regióes banhadas pelo An1azonas. Tambem eram 
accusados de perseguir indios,. posto que ~m menor 
escala, _:P..a§choal .Pte .. s de ~~~12' q~e segu1~ p~ra os 
sertóes de Goyaz e "Balita e fo1 a.te os te~nto~1os de 
Piauhy e Maranhao, ~cisc.2-.P-~~§.~ ... ~-§.!9.l!~.ll~ 7e 
alcunha Apufá, por ser su~, e i;+omm~Q.§ ... Jorge.. .. ~~ 
lho, que invadiram os sert~es ate . q~ast ao Para e. 
Amazonas. Mas, estes tres ulttmos, pnnc1palmente Fran
cisco Días de Siqueira, se esfor~avam por affastar de . 
si essa má fama, protestando que ~n~~aram em lucta 
contra indios, assim como contra c1v1hsados, quando 
os attacavam e os fon;avam á defesa ; e, dos seus 
co1n panheiros. muito conseguiram habilmente ca~ar 
a confian\a de indios e . fo:mar faze!ldas nos sertoes 
com posses mansas e pacificas. 

Em compensa~ao sao apontados como pruden-
tes com os indios, o proprio B~i:,lligl2,w$\\ ..... J?~Jl 
(o An~ª .. IJ~e~a ), P_asslJ.Q.~LMQ!:~-~ª1, f.~rn~~Qw~ 

l'áes Fernao¡t"'Jl-Dla.S Paes Lem~C.Q~,.<lª~§JneraldA~. ), 
- B~o·-·aave~~ e ñiliirüs-~tr~s que, por sua boa 
orientacaét ño viver com os 1nd1os, se tornaram ~erta-
nejos residentes, fundando esta_bel~cimentos agncolas 
e pastoris, onde tratavam os. 1nd1os ~em crueldad e: 
attrahindo-os com complacencia e, mu1tas ~ezes, ate 
defendendo-os contra as oppressóes. Hav1a alguns 
que se tornaram notorios pela caridad e. 
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VII 

. Paulist~s ~ram denominados todos os que nas-
ciam na cap1tan1a de S. Vicente, que depois se cha
mou, até officialmente, 9.W.tania de S. Pa\llO, compre-

-h~!!Qs!Jil,.9 .... <!i..nd~- e~!~~ ••. ~ipa~-Q.rol~s.,_])iajio;-Gross~ 
-U?Yª~- ~~~llk..~~fu.t_!E.1 e~Rlo Grande qg ,.Sul. ffi 

pnmetra metade do secüío xvm-éq tié alcañ<;aram 
g?verno ~eparado os territorios de Minas-Geraes ( Pro
v1sao regia de 20 de Fevereiro de 1720 ), Goyaz e 
Matto-~rosso ( Alvará de 9 de Maio de 17 48 }, Santa 
Cathanna e Rio Grande do Sul ( Carta Regia de 11 
de Agosto de 1738. 

Meu pae, na parte historica da sua obra Notas 
Oenealogicas, narrou, em paciente e brilhante estudo, 
as migra~oes de paulistas, nos seculos XVII e XVIII, 
para o valle do rio S. Francisco em os sertóes da 
Bahia; depois, no principio do seculo XIX, a remesaa 
de !or<;as pa_ulistas a Montevidéo, as migra<;oes a ne
gocio de an1maes muares e a volta a Sorocaba ou
tras migra<;óes ao valle do S. Francisco e aos se'rtoes 
do Piauhy e do Maranhao. 

« O valle do Rio S. Francisco, de Carunhanha 
ate Joazeiro, .diz meu pae, já aliás muito povoado 
de paulistas e de seus descendentes desde o seculo 
XVII. tornou-se urna como colonia quasi que exclusi
vamente delles. 

« Quem conhece, á luz da historia, o movimento 
das. grandes migra<;oes, comprehende pue essas suc
cess1vas caravanas de paulistas, no seculo XVIII for
<;ariam a desloca<;ao de outras familias já ahi 'esta
b~lecidas, ainda que oriundas de outros paulistas, 
m1g:adas no seculo XVII. A semelhan<;a do que oc
correrat no seculo XVI, com os indigenas, quando 
at~cados desde a Bahía até S. Vicente, e d~_, tal arte 
sc1ndidos em duas grandes massas, foram arremes
sados, uns para as regióes do norte, Maranhao e 
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Amazonas, outros para as regióes do Sul, Paraná e 
Paraguay, guerreando, trucidando, espalhando as tri
bus que lá encontraram, - assim os migrantes pau
listas do seculo XVIII, ainda que sem guerrearem e 
trucidarem os descendentes dos migrantes paulistas do 
seculo XVII, os deslocaram e impelliram para as ca
pitanías do Piauhy e do Maranhao, espalhando en
tretanto muitos para os sertoes das de Goyaz, Per
nambuco e do Ceará». 

Paulistas eram todos os brazileiros « desde Ma
cahé até o extremo sul e todo o sertao, comprehen
dendo Minas-GeFaes, Matto-Grosso e Ooyaz, confi
nando, portanto, ao sul e oeste, com as possessoes 
hespanholas, e ao norte com Pará, Maranhao, Piauhy, 
Pernambuco, Bahía e Espirito Santo» ; descendentes 
de paulistas sao quasi todos os actuaes habitantes 
dos sertoes da Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauhy e 
Maranhao. 

Naquella referida obra de meu pae, percebe-se a 
missao providencial dos paulistas como urna repro
duc<;ao da prophecia contida na ben<;áo de Jacob a 
Benjamim, ·applicada ao Apostolo das Gentes, o grande 
S. Paulo, segundo a li\ao de Santo Agostinho: Lu· 
pus rapax. Quid ergo? Si lupus rapax, semper 
rapax? Absit. Sed quid ? Mane rapiet, ad ves
peram dividet escas. 

VIII 

Mas, os nossos avós, que se achavam habitua
dos a considerar os indios « servi\OS dos moradores » , 
sem direito a qualquer remunera\áO pelo trabalho, 
attribuiam essas leis liberaes da metropole a manejos 
dos missionarios, especialmente dos ... ie.suitas, que, di-
ziam elles, « s~!.-!i,ygrª!11 .. ....Q_-11J.!i.QLHS!1~~.9JL .. ~11! 

_Q9ssuiÍ A~l<?.f ~~m~~~.~~~."..J5it;_]E~~qr(q, .. do 
genera ROUCHE. -- .... -..,, -.......... -·.--•· ·-.~,..:""-"'·~- .... 
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E logo que aqui chegou em 1808 o entao Prin
cipe Regente, depois I?·_ Joáo VI, - conseguiram que 
os governadores e cap1taes-generaes de Minas Geraes 
e S. Paulo .ob~ivessem Cartas Regias, autorisando a 
guerra aos 1nd1os e a servidao dos prisioneiros. 

. Essas , Cartas Regias foram expedidas em 13 de 
Ma10 e 2 de Dezembro para a Capitanía de Minas 
Geraes, e a 5 de Novembro para a Capitanía de S. 
Paulo. 

Os capitaes-g~neraes Ataide e Mello de Minas 
Geraes, · e Fr:anca e Horta, de· S. Paulo, 'informaram 
que os indios, recusando aldear-se, se tornaram assas
sinos, ladróes e antropophagos ; entretanto, para des
mascarar esses pretextos, havia em todas as Cartas a 
confissao de que os indios « podiam ser aproveitados . , 
pata servi~os gratuitos e reouzidos á servidao ». . 

. Si eram antr?pophagos, nao se concebe que os 
qu1zessem aprovettar para servic;os. Esse aproveita
mento para servi~os gratuitos foi a verdadeira causa 

• • 
1 dessa ~uerra : isso r.evela . ·a fal~idade da informa~á.o .: , 

1 e· tambem ~ falsir1r)rte · rte~<::!:! 1Pnda de ....... + h · '·· · · · 
i • • ~-....... :.,....,1,.~\¡ll,5:!-M .~· !'flt=>~ .. " .. ~- ----~f.QPJ&P ag1a · f9 
~ dos ind10.s 11 m !:I das m ·t - d '::.1-..: r-... ! ~;-·· •"-'•:·. ~~ .... ~:.<.<·~""'~"~.~~ .... ~~-~···Jll..3§~.~?-~ ~ ~E.1. WJ1= ~..QJ.JJ:.:[_ 

\ -Jll!ldJU~ ... .,.qy,t_ JJ.Jlgfilll-~tQ~ ... .E!Q~~ .. 9.~JQdlCl~,, ... p.é~enti-
: . .1].~.fIM.~~,~§,frevem. al uns ... litsroriaaór s. -._ 

. . E' veicfá9~ ... q1iegós1n"'élios·~"fíveram"'~~arias vezes · · '.' 
de. atacar moradores, en1 represalia, depois de perse~ ·' 
guidos por estes ; outras vezes, eram até incitados 
por moradores, (e a elles subrepticiamente alliados), 
como aconteceu no assal\o q t.te fizeram ao Registo do . 
Alto da Serra, na estrada de Lag.es para Santa Ca- ' 
tharina,. em que tropeiros e moradores, se oppondo 
~o Re~1sto, . serviram-se dos indios para atacal-o e 
1mped1r ass1m a arrecada~ao das taxas; é possivel 
mesmo que, urna ou outra vez, como fazem tambem 
os civilisados, elles pratiquem correrias. · 

Mas, a verdade é que tudo isso nao foi a causa 
da guerra aos indios : a causa real, a causa unica 
foi o "P~ª2!~, .. 5!~~J:tOJJ;Zil-o§ .. ~dáo. A Carta Regi~ 

' 
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de 5 de Novembro, dirigida ao capitao-general Fran
ca e Horta, da capitania de S. Paulo, com todo o 
desplante, dispóe o seguinte: «Todo o Miliciano. ou 
qualquer morador, que segu~ar algum destes In~1?s, 
poderá consideral-os ~or qu1nze annos. como 11t1s1~

~~ro~ ... ~~.-~ .. ~!!~,., destinando-os ao serv1~0, que mats 
lue conv1er ». 

Essa clausula da Carta Regia terminava assim: 
« ... tendo, porém, vós todo o cuidado em fazer de
clarar e conhecer entre os mesmos Indios, que aquel
les q~e se quizerem a1dear, e viver debaixo do jugo 
da Minhas Leis cultivando as terras, que se lhes apro
ximarem, já nao só nao ficaráo sujeitos a se~em feí
tos prisioneiros de guerra, mas serao até .considerados 
como cidarjaos livres, e vassallos espec1~lmente pro
tegidos por· Mirn e por Minhas Leis , e fazendo pra
ticar isto mesmo religiosamente com todos aq u elles 
que vierem offerecer-se a reconhecer a. !Vlinha. Auto
ridade, e se sujeitarem a viver em pac1f1ca soc1edade 
debaixo das Minhas .Leis pro~ectó~as de sua seguran
~a indivtdual é de sua propriedade ». 

Ve-se bem que o proprio Governo, nao dando 
muito credito ás taes informa~óes sobre antropopha
gia e outras, na propria Carta Regia desmascarava o 
pretexto. · i • . · 

-Na seguinte confere~ci~ mostrarem?s em que 
situa~áo ficaram os nossos 1nd1genas depo1s da nossa 
independencia e em que situac;ao permanecem. 
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Terceira conferencia 

SU
1
MMARIO: - Situa~ao dos indios depois da nossa independencia: 
· - Os aldeamentos e os indios. 

II. - Osg~~d.iods. considerados cldada:os brazileiros. _ Concurso do san
tn igena na ra~ nacional brazileira. 

llJ. - A lei de 27 de O t b d 1831 . 
de servf dio e u uid ro d e . - Os indios declarados isentos 

. cons era os como orphams para lhes s r 
. phcadas as providencias da Ord. L I tit 'ss - O D e emd ap3-

de Junho de 1833. · · · ecr. e 

IV. -Od~~~t:~h;~6 ~eci~~li~a~loul~~s ?:di¿~s, regulando as rnfssoes 

V. - As sesrnarias e as terras de indios -A Lei n 601 de 18 d S 
!~r:1ci~~~ ~eO l~Og~Iternrasl3dle8vodlut3.~0s,dterJras r~ervadas, terrase po:: 

· · e• e aneiro de 1854 ....... As 
ses dos indios onde existem hordas selva · · pos-
reservadas e, portanto, nao dependem de le~~~~a;:~ 'f~~/t:t~':. . 

Vl.-Leis estaduaes sobre terras devolutas.-Os sertanejos e os« grillos•. 
VII. - Situa~ao dos indios na Republka.- Attribui~oes cumulativas da 

~~~od e 3os Estados f eder~dos cm rela~llo aos indios. - O Es
to lo da~ G. epªt ulo com a m1ssa:o providencial analoga á do Aposn es. 
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/Ilustres consocios, 

Vamos agora verificar em que situa\80 ficaram~ 
os indios depois da nossa independencia. 

O tratado de 29 de Agosto de 1825, pelo qual. 
Portugal reconhece.u a nossa independencia, nao al
terou, em ponto algum, as antigas relac;oes dos indios ; 
assim como os reis de Portugal na.o se julgavam. 
com amiJla jurisdicc;ao sobre os indios, tambem nao-· 
se podia, desde logo, julgar com essa jurisdicc;ao º' 
novo governo do Brasil. 

Mas, surge urna considerac;ao importante: nós .. 
nao principiamos pela federac;ao e, por isso, nao ti
vemos necessidade de territorios distinctos das pro
vincias, como nos Estados Unidos da America d°" 
Norte houve e ha territorios distinctos dos Estados;. 
jamais tivemos necessidade de discutir a supremacia, 
das provincias, porque o nosso regimen era unitario;, 
todavia, .-º-ª~-ªJ:!iw$11~ .. rie,gadª-4.auiaoQ..I1]fil__ 

. das tribu.~ e o propno dec. n. 246 de 24 de julho 
de 1845, regulando as missoes de catechese e civili- · 
sa~ao, manda, no art. 2.º § 5.º, que mesmo nas al
deas, isto é, mesmo nas aldeas de indios civilisados, 
o director « irá de accórdo, quanto ser possa, com o
maioral dos mesmos indios ». 

' 

1 

Principiemos por um retrospecto. 
O general AROUCHE, eqi 1 ?1ª.z.J.i11ba ~!Q.9 _!lQ!.ll~~-

-.QQ .. lliL~.dSJi.~~al 9JJ§.~f!~a0s. -~~os ~a ~P.r_~v~!n~!~p;· 
e, tratando de lnrórmar-se Cle luao, pabl1t6"u em 1823 
urna Memoria sobre as primitivas aldeas e os pri-
mitivos aldeamentos. 

.. 
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EVe nao se mostra partidario do systema abso
luto de aldeamentos; ~ccusª os Jesuitas e Francisca-

..... no~ de ter sempre os inaios separaaosoo"coiiiiñefefü 
~ brancos e mesmo de promover o casamento de 
1nd1os com pretas e pretos, baptisando os filhos como 
servos ; accus~ tambem a Ca mara Muuicipal de af o
rar e cobrar foros das terras de indios. « Procurava
se unicamente que existissem nas aldeas, para servirem 
for\ados nas occasióes ~m que eram chamados · e 
apesar . de todas as prohibi\óes, accrescenta elle: a~ 
violencias eram taes, que afugentavam os indios de 
suas aldeas, sem se Iembrarem das mulheres e filhos 
que deixavam, porque tantos eram os · soffrimentos ~ 
que_ faziam emmudecer a natureza ! Esses indios fo~ 
ram augmentar as povoa~oes de Goyaz Cuiabá Mi-
nas O era es e Rio Grande do Sul » . ' ' 

Essa deser~ao dos indios produziu : o acto de "' 
18 de Outubro de 1623, determinanqo que todos os · ~ _,_ 
qu~ fossem ao sertao buscar indios, puzessem « a · . 
quinta parte ~as aldeas de Sua Magestade e a ine
tade de:te quinto se remettesse á Bahia para lá fun-
dar aldea » i a Carta. Regia, co~cluindo que entregas
sem as aldeas a clengos com J urisdic\ao espiritual e 
temporal ; os esfor\:OS . do. governador Morgado de 
Matheu~ para a!dear os 1~d1os .que andavam dispersos, 
da.ndo instruc~oes aos directorios das aldeas, livros ru
bncad?s pelo Provedor e ~elo Ouvidor para a escri
p~ura~ao_, e fazendo o poss1vel para restituir aos in
dios as ~err~s que se lhes tinham usurpado ; tendo 
elevado a villa a aldea de S. José, fez incluir indios 
na pauta elegivel, de sorte que, na respectiva camara 
havia vereadores indios. ' 

/ ~as, apesar de tudo_, havia no plano desses di-
rectonos a clausula do Director lucrar a sexta parte de 
t~do o que o indio ganhava (tal como era tambem 
dtspost? em um Directorio do Pará); e depois se 
determ1nou que tudo o que o indio ganhasse fosse 
para as maos dos Directores, que dividiam o ganho em 
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tres partes, urna para o indio, outra para o Di~ect~t · 
(a sexta parte dos dois ter~os ), e o resto para 1gre1a 
e o parocho. « Ve-se que, por este modo, diz o ge-.. 
neral AROUCHE, . ganhando _<!.Jlljser~~~ _ind~q_J.9..Q_ r..~.s 
_QOf d}~ ~.:Q _q jg¡:nat:&que!l~"JempQ);.)icaya~ .~j 
§ui:Jnaa.. .r~ls~,Pilra_n,~~e-di.? i.. ? ~s~~~::~:! _:~u~ : 
mu~L~!l~ .. filbg~ !_» . . 

. 0 general AROUCHE narra alh mutt~s .J2rt~r?~ -~~~ 
--9.!!.~- eram victlmas_,.QS..jn.Qj,0§, q uer partidas ae f e1gos, 

- entre ·OS quaes a Camara, usurpando-lhes terras ~om',_ 
a complacencia e até . autorisa~ao de alguns J~1~es . 
Provedores, quer __ partidas mes~ .. ~-~-- ..0~ ... 9.!!!_~ m~l2.:..· 
narias ; revela e transcreve j?enas a ... e aco1te. e 1'fo.nco,._ 

"-aletñ-~de excommunhao, _imP_Qstas até no Regimento .. -.. 
das missóes, f eito pelos .frad~s Fr~nciscanos po Capi
tulo Provincial de 13 de Agosto deT74'5; refere-se 
aos regimentos expedidos pelos govern~dores Sá e 
Menezes ( 1698,) Conde de Sarzedas ( 177 4 ), D. 
Luiz Antonio ( morgado de Matheus ), á administra~ao ... : 
de Pedro Taques : e ao acto do governador Franca e~ 
Horta, mandando que os poucos indigenas, que nao pu- .. 
deram fugir das aldeas, fossem incorporados aos ter\:os·-~ 
de ordenan\as, e elevando algumas aldéas ao predica- ·· 
1nento de freguezia, etc. . 

Üm ,ponto que elle assignala e a interven~ao de : 
rei D. Joao V, e.~1ª .C:.ª-cta .Regüt .. Jl,.U , ... de,..M.ar~~ 

.. !I1ª,_m.añilfilidQ_r.~_st~!_r ª .9_?.. itJdios.>Jas..kr!]l_s q~~-)~es.:. 
. - ftn~,t1L.áido ... JJsurp_a-ªªs. ~ote-se que entre m1n1stros 

a e D. Joáo V, .. _havia um J>J.Uli§!L.. ~l~~n.dJ~.de..:· 
_ _Q_usn1ao, que para flonra e gloria n~ssa, concorr~u· : 

para esse e outros actos daquelle reinado. Infeliz- --
mente, esse acto foi sempre sophismado em sua exe- · 
CU\áO, 

Refere-se ás providencias acertadas do Conde da :_ 
Palma ; .e, attestando que continuava. a servidáo do.s ~ 
indios. elle narra, em 1823, o segu1nte: ~ Dos pn
meiros rapazes chegados a S. Paulo, procedentes ~o , 
Paraná, que lá foram comprados, eu tenho um que hoJe ·: 

l 
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· é homem robusto de muitas for<;as, e bom trabalha-
dor na ag~icul!ura : eu o fiz baptisar na freguezia de 
Santa Eph1gen1a como homem livre de nascimento ». 
Em conclusao termina elle, « convem extinguir para 
sempre o barbaro systema de atacar os indios como . . . 1n1m1gos ». 

o brigadeiro MACHADO DE ÜLIVEIRA, que foi no
notavel como historiador e geographo, foi o primeiro 
director nomeado depois do dec. de 1845 : elle fez nesse 
mesmo anno urna Memoria, que é outro excellente re
latorio, tornando salientes as tres phases por que ti
veram de passar os pobres indios : a da escravidao 

d .d d '--'."'1~--' ,¡,.a.. a_se~'P.J. qg, -~ ~.._adrt:t..!Jj§t(~~~.J.. senuo que estas._ 
d uas ultimas aenom1na<;óes, a1z elle, foram « apenas 
urna modifica<;ao de nome no caracteristico da escra
vidao » . 

O brigadeiro MACHADO DE ÜLIVEIRA denuncia os 
horrores, as usurpa<;óes e a ambi<;ao dos administra
dores das aldeas, tanto leigos. comQ_ecclesiasticos. 

: Iodos yiv}~~.ª .!.~lor~gs._Judios sob._ pré-
~~!9 . .9.t..S!Y..I§_~~--; nunca prestavam contas e « vi

v1am lautamente nas aldeas, onde erigiarn estabeleci-
mentos ruraes, servidos pelos inesmos indios ». Narra 
e descreve, com criterio historico, todas as aldeas e 
aldeamentos, inclusive as das margens do río Parana
pane1?a, Garapuava, Itapeva e outras que nao foram 

.. descnptas pelo general AROUCHE. Elle assignala a de
dica<;ao do missionario brasileiro Padre Chacras e a 
regularidade da administra<;ao do coronel Pinto bde Aze
vedo, muito conhecidos pelos servi<;os prestados em 

· Garapuava e, em geral, no Paraná. 
O gener . ROUCHE descreve a ori em s al eas 

. de S. 1guel, Pinheiros, oncei<;ao dos Guarulhos, 
Escada, Peruibe, Carapicuiba, JV\boy, Itapecerica, Ita
quaquecetuba, S. José dos Campos, (que elevada a · 
villa, chegou a ter vereadores indios), e Queluz; re-

. fere-se ao pouco zelo de algum ouvidores, que che

. garam a permittir que tirassem aos indios as terras 
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concedidas para suas lavouras ; nao se mostra favora
vel ao systema absolut~ d?s aldeamentos; reconhece 
que seria desgostar os indios adoptar, como systema, 
a pratica de repartil-os pelas casas e fazendas .dos 
brancos; todavía aconselha que, sem os escandalts~r, 
separem-se delles os .filhos, lo&o que passem da in
fancia ou quando se1a conveniente, para educal-os, 
entregando-os a boas familias. 

Na Memoria do brigadeiro MACHA~o DE Ü~IVE~RA, 
escripta em 1845, vem a origem da serv1dao dos 1nd1os, 
a historia de todos os aldeamentos, accrescentando-se, 
aos referidos pe~o general AROUCHE, os aldeamentos 
de Ouarapuava e ltapeva. 

Em urna outra Memoria, essa do dr. JoA~UIM 
ANTONIO PINTO JuNIOR, escripta em 1862, vem atnda 
os aldea1nentos de S. Joao Baptist~ ( ltaporang~_), 
creado a instancia do baráo de Antonina, S. Sebastiao 
do Pirajú e ltacorá ou Salto Grande de Paranapanema. 

II 

Nao occultarei que, desde a nossa ~xisten~ia ~a
cional, a tendencia para declarar aut~no~1a ~os 1nd1os 
nao foi tao explicita ; mas, a raz~o disto ~ que .Q~. ,, 

__io.dio__s~, . ~njrat.alll. C~IJlO V!JTIOS, !!l~US. ... ~ 
nos Estados UnjQ.Q§_ .... :W'órle;~-;CI~za-_ -. -~º· aas r~as. A~ aldeas tornaram-se mun1c1p1os.; 
e os indios, que qu1zeram manter a sua autonom1a 
completa, passara1n a constituir hordas errantes o~ a 
habitar aquillo que chamamos terreno descon:hecido. 

Em summa, já nao puderam ser considerados 
naf6esJ porque ~ aldeado~. s: .. ap_gJga.m~?m, 12el-º.§... 

--~ruzamentos. na nacao_.brazileira, .e ?s nao aldeaaos 
foram considerados cidácíaos - b;aztle1ros, desde que 
como taes, na forma do art. 6.º da Constitui~ao. d? 
Imperio, foram declarados « todos os que no Brazil tt-
·verem nascido » . .. 

• 
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. O dr. MELLO MüRAES F1ttto, na Patria Selvagem, · 
ass1gnala que se vae tornando rara essa mesti\agem 
e tende a considerar os indigenas ainda como na\6es. 
« Raramente vemos o cariboca, diz elle. Quem· nos 
apresenta um terceiro ou quarto avó indigena? De 
duas, urna : ou nao cruzam com as duas ra\as ( a 
européa e a africana), ou o cruza1nento produz hy
bridos infecundos ? » Cruzam~ e o cruzamento nao 
produz hybridos infecundos. A observa\áo mostra , · 
exactamente o contrario no cruzamento de europeu e ., 
indio. 

Nós estan1os vendo, principalmente nos districtos 
ruraes, muita gente que, si nao pode inostrar o ·ter
ceiro ou quarto avó indigena, pode 1nostrar avó in
digena talvez antes do decimo grau da linha recta 
ascendente. Expliquem-nos a origem dos nossos 

.~![~, dos ~ru~q.g~a§. Q<?S~~~matte§J que con
v1ve1!1 c~mnoscodesde as vizin'ñan\as desta capital 
e cu1os s1gnaes ethnographicos indicam um typo mais 
proximo do europeu, porém differente quer de euro
peu, quer de mulato. Só depois de 1570 é que princi
piaram a entrar africanos e a grande massa entrou 
depois de 1755. 

Basta ler o que · diz o general AROUCHE .: i «Os ·. 
descendentes daqueUes indios .que hao ficaram ·nas '· 
aldeas e ainda daquelles que em outros tempos se r.1 

escaparam dellas, vivem mais f elizes, tem mais bens 
muitos servem nos carpos militares, muitos q.uerer/r. 
ser brancos e alguns já sáo havidos por taes, 
desde que por meio do cruzamento das ra~as tem 
esquecido a sua origem. Vendo-se os mappas esta
tisticos de S. Paulo, encontra-se um grande numero 
de b.rancos.; mas, nao é assim, a maior parte é gente 
mesb\(l, oriunda do grande numero do gentio que 
povoou aquella provincia e que nao teve a infelici· 
d~de de ficar em aldeas. » O general AROUCHE nota 

-a~n~a a aldea de S .. José, eri~ida em villa pelo ca· 
pitao-general D. Lu1z Antonio de Souza Botelho 
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Mourao, « com pelourinho e camara, em que serviam 
proniiscuamente brancos e indios». 

Ainda no fim do seculo XVII e até meado do 
seculo XVIII abundavam indios mesmo-riesta - cidaCle,'" 

.. .__,_, .. 1 """*' ... _ """"""'- ~~ 

entao villa ae Sao· ~LJlO~ = .. _ 
O padre MANOEL DA FoNSECA, na Vida do Pa

dre Belchior de Pontes, cap. 20, diz : « Quando se 
achava no Collegio, sahia pela villa, a doutrinar o 
gentío de que naquelles tempos abundava Sao Paulo ; 
porque como a sahida ordinaria de seus moradores 
era ao sertao, e delle tiravam grandes levas, era tal a 
abundancia que contavam alguns em suas fazendas 
quatrocentos, outros quinhentos e algum chegou a 
contar mais de novecentos. Faltava a tanta multidao 
senao a luz da Fé, ao menos o claro conhecimento 
de seus mysterios ; e como era notoria esta falta, 
punha todo o cuidado em lh'os declarar, usando. de 
compara~óes rasteiras, e que pudessem ser entendidas 
de entendimentos grosseiros, e que ordinariamente só 
percebetn o que lhes entra pelos. ol~os .. ~j~?t~ya_~o~ . 
em pra~a junto á egreja da ,,M~s~r.1c9rd~, e postos 

-ein ñletras-"s·e--íñet1ia~"'"éñfre---"e1les. . . Em urna dessas 
occasióes, en1 que estava rodeado de um numeroso 
concurso, nao só de indios, 1nas t~mbem . de portu
guezes, succedeu, etc. » E mais adiante : « Quando 
ce!ebrava fóra das nossas egrejas, era infallivel a dou-
trina depois da missa,gg~.~~-~mg~~,Y o ~~o~t~tl). .. ~ .. 2,~ .. "' 

-~xEl~~grn.QQ§.!1.1.)§ter~iíJii.Os na ~u.aJ;.!lg\1ª'.~ 
verdade é que a matona dos pauhstas e mes-

mo nao paulistas, que hoje estao figurando na poli
tica, descendem, alguns de indios que se dispersa
ram em 1562, quasi todos, de indios que ficaram, 
ou que se aldearam; e, si prepondera nelles o sangue 
europeu, é isto devido aos posteriores cruzamentos. 

A lei da_fOOde~ _ _,..das_..esp.eci~~ diz. QY.bTJW'A?~S.z..~ 
é condi~ao e5senCíaf-do mundo organ1co, s~meffiañte 
á lei da attracc;ao universal no mundo phys1co. Nas 
unioes sexuaes de individuos de diversas ra~as nao 

4 
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se d~ a hybridafti~; .9-.... ,.CJ.!l~eill,~Jll~ opera a absor
venc1a, . a absorvenc1a. P.rqfiu~ .. ~§§.Wl~.9.,J.,.._ 

A verdade anthropologica está bem definida por 
-.~8!~I-~!§,~.S§ , desenvolvida por .. c;ttRYSIPPO e, neste 
ponf~, apoiad~ por ,.QA_!--E~Q,: « Cf~ ser '\ 'livo contém 
em s1 urna mistura muífo complexa de íazóes semi
naes, cada urna destas razóes representando · em 
germen un1 dos ascendentes do individuo ; haverá 
no curso do desenvolvimento, urna lucta entre estas 
razóes e, segundo vencer urna ou outra, o individuo 
se assemelhará a um dos seus ascendentes ». 

Como que commentando este pensa1nento, diz 
~-lQA,..,.Q. ... M.~N.PE~, nas Notas Oeneal., pag. 280, ' o ·se .. 
guintf ~ ~;f~n;}3.1_ ~igo.~q?A-~..b.em..~~gui?~,~ disf_iplina 

.,, ... N~h· <.?~~Tcñ .. 2.~~.~~,étIDUl.?~, \..s.~J4ª"ill.J2lll:ªL§~JS.WS.n:tz,ada,;;;... ªº a me or uepurattvo do sangue ; nao ha me-
lhor regulador dos nervos ; náo ] ... a melhor syndes-
I?óse para os . ossos. A virtude, por isso mesm9 que.1 '.!: 

e urna grande for\a moral, é tan1bem tun ei1oín1e 
poder physico » . 

. Bem. sabemos que, entre os anthropo~ogistas~ .. ha 
d1vergenc1a sobre o concurso para a geracao, enten- · 
dendo alguns que nao só o pae, mas tambem a 

.. , rnae, concorren1 seminatnzente, entendendo ·outros 
' que virtus activa · est in 'semine maris, materia · 
autem /~tus ministratur a fe mina ex emanaíioni-
,bu~ sa.n~uinis; seja, .. porém, como , fór, ou as partes 
ma1s solidas ?o corpo fa~an:-se §.J:S-.~-~-~f!l;~!!:~.JJC!:!~!.§, e 
as menos solidas CJS......§.9.11/i!JlJlf...~.l!J . .._qf¡f~¿. ou concorram 
igualmente, a verdade é que, no cruzamento de eu- . 
ropeu com indigena americano, uterque parens est 
ejusdem speciei, habet easdetn potentias, et utrique 
proles exit sünilis ( Confiram-se: o jesuita CoRDEIRO, 
comm. aos Parva naturalia, art. 1, trat. 3, n. 3126; 
ARISTOTELES, de gener. anin1alium; S. THO.MAZ, Summ. 
Theol., qu. 118 e 119; B·RÉHIER, Chrysippe~ Antropol., 
pag. 159 e segs. ). 

Occorre que propriamente a potencia intellectual 
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nao se tran.smitte pela virtude seminal, mas por urna 
causa externa ( ARISTOT., de gener. aninial., L. II, 
cap. Ill); e a doutrina catholica, deduzida da g~ogo
nia mosaica, confirma aquella observa~ao do Philoso
pho, affirmando que a alma intellectiva, em cada in
dividuo, é urna crea~ao directa de Deus (S. TttoMAZ, 
Summ. Theol., I_, qu. 118, art. II ) .. A aln:~' no ~m
bryao, a principio nut~i~iva, depo.1~ sen~1hva, aflnal 
torna-se intellectiva, sensitiva e nutnhva (cit. qu. 118). 

· Os anth~opologistas ·materialistas nao ~presentam 
argumento ou observac;áo que melhor explique a for
mac;ao da alma hu1nana ; as conjecturas m,odernas 
nao resistem á realidade ; e o que se quer e obser
va~o real e nao affirmac;a~ simplesmente !!1-oderna. 
A capacidade mental e o vigor das rac;as nao p~dem 
ser deduzidas desses methodos fundados em hypo
theses e observac;óes nao verificadas, cada urna dellas 
concluindo arbitrariamente quer do peso, quer do 
volume, quer das fórn1as dos craneos. B.asta ver que 
o proprio ToPINARD, na sua Anthr?polog1a, pag. 495, 
é o primeiro a mostrar-se desconfiado das taes cuba
gens de MÜRTON, do Museum, e outras, em relac;ao 
ao typo americano. . . . . 

A · realidad e é que a alma 1nd1gena amen cana ¡ t 

pensa, julga, raciocina, coordena raciocinios, com o \ 
1nesmo vigor de attenc;ao, reflexáo, ~nalyse, synt~es~, 
cornparac;ao e apprehensao comp~r~hva ; ~.~.:. 
gena está sujeita ás mesmas pa1xoes. a que es.ta. su-

-jeita-·a alma européa, lD-.~.~t!!~~º~' por~m,. §!U?.~r!~!!._d~
d~U~!g~~.~.!~!?~~1:11~}~~~ 
¡amos ª-·~9~ .. J!~,.,;J}ª ju~i~ .. ~~JJ~ .. c~n""-~ e ... ~ . d ' 
· X alma d9 .. -.Qi§f~nde,nt~ Q~,, .. J!lQ}g.~E.? .. ~E?J.~. 0 

1
J 

com europeü', ... é táo vigorosa, e ás vezes ma1s vigo-
rosa (1(5 W>qiie a alma do puro eur~peu ou ?º puro ! 
indígena ; e.J:~!!L.~ ... Y!n~~ q~ . ..E.~.!LillJlj;JJ~.Q..~.do · 1 
! uropeu á long~9,i!1JJQ~ ..... ~, •#C[Q. . !IJ<!!g~!:l~!..~perando . 
urna pefá--dütrtl~ J 

Nós estamos contemplando '!_~~~~-~!.1!~; ... d~ :~:s 
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\~U~t' salllu .. cLo e ~eg~n~,raJ!Sfo, nao SÓ ~J~lp.es ~
rept: .. !W?, _casa~~$~ ,,. ,,eQt[~~Pr~Qxim~º~-~E~_nt~, como 
a g9~ gr ~mlml!gfil!Z indO~t;,!19.,¡i, Í~\:9.!!!iOO!fil! 

~ ca~ . e ~J2..~U~ ; por oufro lacto', esta1nos -vendo, dia 
J por dta, aescendentes de ra<;as cruzadas, em cuja or~ 

ganisa\áo predomina um typo forte, energico, intelli
gente, emquanto se mantém sem vicios civili§.adQres. 

.......... i ·-- -......,__ Estamos vendo, dia por dia, muitos 1mmigrantes eu-
ropeus, mais feios, mais incultos e até mais rusticos 

I que os nossos n1ais selvagens cait>iras; por outro 
lado, estamos vendo caipiras de porte esbelto, phy-

l sionomia sympathica, ar intelligente, nos quaes se 
. percebe o sainete brazilico do sangue indígena e que 

sao menos morenos que muitos immigrantes. l Nós estamos vendo, dia por dia, toda esta nossa 
immigra<;ao européa, reproduzindo urna popula~ao de 
aspecto mais forte, n1ais bello, cruzada ou nao cruza'." 
da, bastando o simples nascimento em terra america
na, isto é, o nascimento depurado por um banho da 
nossa athmosphera indígena. Em summa, o proprio 
europeu, com um banho de America, torna-se outro 
homem, isto é, torna-se urna alma generosa, digno e 
modesto na attitude_, compassivo de cora<;ao, intelli
gente nas resolu<;óes, recto na consciencia ; emfim, 
identifica-se com a indole brazileira, como se aqui 
tivesse nascido. 

111 

Passemos, porém, ao exame da Iegisla<;ao poste
rior á nossa independencia. 

O acto mais importante é a .k&~~~2 .. 7-~u:: 
Jl:bFo de 1831, revogando as Cartas Regias de 1808, 
.!lbolindo a servidao dos ... iodias, e QS considerando 
como or12ham~ para sefefu-Ihes applicacias- a.s= caúl:efas 
protectoras a que se refere a Ord. L. 1, tít. 88. Eis 
o theor dessa Lei : 
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« Art. I. o - Fica revogada a Carta Régia de 5 de 
Novembro de 1808, na parte em que mandou declarar a 
guerra aos Indios ~u.gre~ da Provincia .de S. Paulo, .e de
terminou que os pns1oneiros fossem obngados a servir por 
15 annos aos milicianos ou moradores. que os apprehen-
dessem. 

« Art. 2. o - Ficam tambem revogadas as Cartas Ré-
o-ias de 13 de Maio, e de 2 de Novembro de 1808, na 
parte em que antoris~m na Prov~ncia ~~ Mi?as-Geraes a 
mesma guerra, e serv1dao dos Indios pns1on.e1ros. . _ 
• « Art. 3.º - Os Indios todos até aqu1 em serv1dao 

serao della desoneradOJ'. - ' ·-·---. . . .. 
- ---;Jtrt,·4':-0-..:.... Ser~o considerados como ~~~ms e en
tregues aos respectivos Juiz~s, para. lh~s appBe.m as 
providencias da Ordena~ao L1vro pnmeiro Titulo 01tenta 
e oito. 

« Art. s.o - Serao soccorridos pelo Thesouro do pre-
ciso, até que os Juizes de Orp?~ms os .depositem, onde 
tenham salarios, ou aprendam off1c1os fabns. . . . 

« Art. 6.º - Os Juizes de Paz nos seus d1stnctos v1-
giarao, e occorrerao aos abusos contra a liberdade dos 
Indios. » 

IV 

, Passemos a ver o que se fez posteriormente. 
As primitivas aldeas eram divididas em duas 

classes.: urna, as fundadas pelos indios que -se sub
metteram · outra as fundadas pelos indios libertados 
ou evadidos ás ~dministra~oes; aquellas eram diri
gidas pelo governo, estas pelos conventos .. Os admi
nistradores eram os un1cos usufructuanos do que 
produziam as aldeas, em fruc~os. naturaes e em t~do 
o 1nais ; J:9UbaY,_é!_!!1 J?.~ . ..P ... QE~-~ !!.!~~' maltratavam-~ os, 
deixavam-ri~os em extre1na penuria e elles ennque-
ciam, cegando h º:'. ggy~maQ.9r. ~-s_,_ .Q.S .P.í.9Y-?9QL~S <; .... a.§. 

~ -~~rn~@~,,_ _ _LSQsfii k ..QJ~-s~ntes -~ . .l~am!?~o_e~: Certa
mente aos indios nao pod1a ser agradavel urna tal 
explor~<;ao ; e dahU fama d~ _.::_~gio..s.~-~! ; 
~regui~osos, etc., que esses administr,.adores, enn- ~ 

"'t'll~~·"·""~•'Jlw,...,,. -. 
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r .. _ quecidos á custa dos indios, nao cessavam de formar 
\ contra as suas victimas. 

S?s t popJ.~S indiq~ nao tinham consules que por 
elles 1n erviessem, ~nao tinham juizes 9g.ube.s .r~ 
nhecessem d,~eitoN< ·ªº trabarho: ~~t~~t~P~I-~ 
lanto quanto aellés nao era licito esperar, porque li-
mitaram-se á evasao e á dispersao. Fugiram alguns ; 
pois, 52~z~. de t?d~s as_ c?l.l!~~~9!:an~_~g~r.~IU.Q§.... 

'°ºerry_¿.r IU.q1~~--~Jrapa)hos . ma1s pesaaQ.sz. nao r~r.;... 
rem9s aos compatriotas Cle"-·i10Ss0Savós europeus, 
mas aos descendentes dos nossos indios, J,l.Q.§ ... U.~~ 
cabóclos, aos nossos CQipiras. Q~ colonos, hoje, se 

--nao sao nego~iant~.~· apenas Ji!rfi§m: fi· .,c-'ªkf#~.~2.. 
colhem, aprovetlam as capuavas, liavendo poucos 
que arrostem mesmo as capoeiras. Esta é a verdade. 

O Governo Imperial, no Decreto de 3 _g.f Ju::. 
.. !1h~.l83.3., ainda confirmou ·o prmCípT6"éía Lei de 
27 de Outubro de 1831, pelo qual os indios sao, 
em todas as reia~óes de direito, -~q.Yip.arad.o~, ..... _a_()S 

..... Q!l!hEW ¡ gozam, portanto, da protec\:ao d() 1niniste:'- ( 
rio publico e de todos os beneficios instituidos para 
defeza dos orphams. Mais· tarde expediu o Decreto 
n. 246, de 24 de Julho de .. l82 regulando as 1nis
s6es de catechese e civilisac;ao dos indios. Nesse re
gulamento se determinava, houvesse u1n · director . 
geral de indios e ein cada aldea um director, um 
thesoureiro ou u1n almoxarHe, e, sendo possivel, um 
cirurgiáo e um missionario. Esse decreto é fertil em ~ 
disposi~óes , mas nunca foi devidamente executado. 
Alli se recommenda tudo: · recenseamento, relatorio 
annual, diligenciar a ediíicac;ao de egrejas, forneci
mentos, policiamento, concessao de terras grangearias, 
escolas, creac;ao de pedestres, officiaes de officios e 
artes mecanicas.. musicos, etc., etc. 

Nao vale a pena demorarmo-nos no exame 
desse decreto ; passemos a estudar .Q ..... d.i,reito territo

_ riql dos indio¿, quer no regimen das sesmarias, quer 
no regimen das terras devolutas. - · ·-,,,... ........ 

,. 
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V 

f 
1 /i. Ord. L. IV tit. 43 trata das sesmarias ; mas, 

nem todas as disposic;óes sao applicaveis ás de terras 
virgens do Brazil, como está explicado em longa 
nota do senador CANDIDO MENDES á cit. Ordenac;ao. 
Muitas Provisóes, Alvarás e Cartas Régias, posteriores 
ás Ordenac;óes, trouxeram diversas modificac;óes. As 
ultimas disposic;óes f oram : 

l.º O Decr. de 10 de Julho de 1792 decla
rando que as sesmarias de terras incultas eram dadas 
sem outro encargo alem do dizimo ; . , 

2.º O Alvará de 3 de Outubro de 1795, re
gulando as concessóes de sesmarias no ultra-mar, 
alvará · que · foi suspenso ' em 10 de Dezembro do 
anno seguinte ; 

3.º Os Decrs. de 22 de Junho de 1808, au
torisando os capitaes-generaes do Brazil a fazer con
cessó.es . de sesn1arias, sujeita.s á confirmac;ao do D~s
embargo do Pac;o, e de 25 de Novembro do mesrrio 
annq, permittindo que essa concessao se estendesse 
aos estrarigeiros residentes no Brazil ; · · · 

4.º O Alvará de 25 de Janeiro de 1808 regu
lando a f onna das . cartas de s~smarias expedidas pelo 
Desembargo do Pa\:o ; 

5.º A Resolu~ao de Consulta de 17 de Julho 
de 1822 suspenderido todas as se'smarias até a con
vocacao da Assembléa Geral constituinte ; 

,6.º A Provisáo de 22 de Outubro de 1823 e 
a Resoluc;ao de 5 de Fevereiro de 1827, mantendo 
essa suspensao ~ prohibindo expressamente a conces
sao de sesmaria para o futuro. 

Antes destas disposi~óes, a J~ei . d~ . ..§ .. _fl~ __ Jµ
.. nho de 1755 definiu que - « nas terras dadas de 

sesmana a pessóas particulares 2e -~s~rv~ ... EJ~Q~·~º 
.~j!!Lzo s!,~ ... i.~iro, e muito mais se entende, e q.u:ro 

que· se entenda,ffiz El-ReC ser reservado o pre1u1zo 
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" e direito dos Indios, primarios e naturaes senho
res dellas ». 

Prohibidas as concess6es de sesmarias, veiu a . 
Lei n. 601 __ <J_e .. 18 .. d.~ ~ .. S.~~mbr_o _d~ .... l_B~Q regular as 
Tu°.@§__p_q~su1da§, as terras devolutas e as Jer¡,as re-
servadas. ~ .... " 31

.. .... ·.r-""'' · -----.~ 

.. A Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 con
siderou devolutas, isto é, vagas á Na\ao : l.º, as 
terras que nao se acharem applicadas a algum uso 
publico nacional, provincial, ou municipal ; 2.º, as que 
s.e nao ac?~re1n em dominio particular por .qualquer 
titulo leg1hmo, nem forem havidas por sesmarias e 
outras concessoes do Governo Geral ou Provincial . 
nao incursas em commisso por falta do cumpriment~ 
das condi\6es de medi\ao, confirma\aO e cultura ; 
3.º, as que nao se acharem dadas por sesmarias, ou 
outras concess6es do Governo, que, apezar de in
cursas em commisso, foram revalidadas pela Lei ; 4. º, 
as que nao se acharem occupadas por posses, que, 
apezar de nao se fundarem em titulo legal, forem 
legitimadas pela Lei. 

Foram. estabelecidas as regras para revalida\ao 
das sesmanas e concessoes, que se achassem com 
principio de cultura e morada habitual do respectivo 
sesmeiro e concessionario, embora nao tenha sido 
cumprida qualquer das outras condi\6es com que 
f oram concedidas. 

Quanto ás posses mansas e pacificas, adquiridas 
por occupa\ao primaria, ou havidas do primeiro occu
pante, e que se acharem cultivadas ou com principio 
de cultura, e morada habitual do respectivo posseiro, 
f oram estabelecidas regras para a legitima\ao e registro. 

Ora, os indios, principalmente os que moram em 
terras longinquas e até desconhecidas, nao podiam, 
como é natural, praticar esses actos para o processo 
da legitima\ªº e registro. Os sertanejos bons e pru
dent~s nao os hostilisavam ; mas, os outros que des
cobnam as su as arrancha\6es e terras, f oram creando 
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posses e formando registros, e, tanto quanto lhes foi 
preciso, ft>ram invadindo e até expellindo á for\:a os 
aldeados. D'ahi muitas luctas e carnificinas. 

A Lei reservou das terras devolutas as necessa
rias, nao só para fundac;ao de povoa\6es e abertura 
de estradas e mais funda\6es publicas, como para a 
colonisa\aO dos indígenas. 

Q Regul'l_qientq . n.:__l?. J §. de 30 9~ .. ~aIJ_eiro d~ .. -
1854, tiem interpretando a inten\aO da Le1, declarou 

que essas terras sao reservadas ~ar~ colonisa~a? ~ 
« aldeamento dos indigenas nos d1stnctos que ex1sh
rem hordas selvagens » ( art. 72 a 75 ). Be1n ~e 
comprehende que o Legislador nao julgou ne~es~ano 
subordinar os indios aldeados, mesmo nos d1stnctos 
onde existem hordas selvagens, ás formalidades da 
legitima\aO de sua posse ; pois, o f~m . da lei era 
mesmo o de reservar terras para os 1nd1os que se 
aldeassem. Mas, nas demandas entre posseiros e in
dígenas aldeados, se tem pretendido exigir que estes 
exhibam os registros de suas posse~. . ~arece-nos, en
tretanto, que outra é a soluc;áo 1und1ca : - Desde 
que os indios já estavam aldeados com cultur~ . ~ 
morada habitual, essas terras por elles occupadas, s1 Ja 
nao fossem delles, tambem nao poderiam ser de 
posteriores posseiros, visto que estariam devolutas ; 
em q ualq uer hypothese, suas terras lhes pertencia~ 
em virtude do direito á reserva, fundado no Alvara 
de 1 de Abril de 1680, que nao foi revogado, direi
to esse que jamais poderá ser confundido com urna 
posse sujeita á legitima\:ªº e registro-. . _ 

Tudo isso nos faz lembrar a segu1nte 1nterroga~o 
do dr. Joaquim Antonio Pinto Junior ( entao tenen
te-coronel dos indios, na fórma do Regul. de 1845): 
« Como chamar de novo a um centro individuos que 
foram esbulhados de seus terrenos primitivos, desto
cados do lugar em que habitavam, hoje occupado 
até por potentados que difficilmente pode~ao ser con
vencidos e punidos pelos abusos que prahcaram? » 

• 
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Tanto o indigenato, con10 o colonato, podem 
ser preliminares da municipalisacao. Os proprios 
Romanos, que se constituiram por conquista e que 
davam tanta importancia ao dominium ex jure qui
ritium, tiveram de reconhecer estes effeitos (SAVIGNY, 
Hist. do Dir. Ron1., na idade média ; MAINZ, Dir.. 
Rom., notas ao § 75 ). As leis portuguezas dos tem
pos coloniaes apprehendiam perfeitamente estas dis
tinc~óes : dos indios aborígenes, organisados em hor
das, póde-se formar um aldeamento n1as nao urna 
colonia; os indios só podem ser constituidos em · 
~olonia, quando na.o sao ~bori~~v.e~ .. f\g.-~' isto 
e, quando sao emigrados de urna zona para serem 
imraigrados en1 outra. 

, Nao quero chegar até o ponto de affirmar, .tomo 
P. J. PROUDHON, nos Essais d'une philos. populaire, 
que - « o indigenato é a unica verdadeira fonte 
jurídica da posse territorial » ; 1nas, sem desconhecer 
as outras fontes, já os philosophos gregos affirmavam 
que o indigenato é u.m titulo . congenito~ ao passa 
que a occu,oa~ao é um titulo adquirido. Corriquanto 

' o indigenato nao seja o unica verdadeira fonte ju
rídica da posse territorial, todos reconhecem que é, na 
phrase do Alv. de l.º de Abril de 1680, <~a primaria, 
'naturalmente e virtualmente reservada », ou, np.· · phrase 
de A RISTOTELES (Polit., I, n. 8),-« um estado em que 
se acha cada ser a partir do momento do seu nasci
mento ». Por conseguinte, o indigenato nao é um 
facto dependente de legitima<;ao, ao passo que 

1 
a 

occuparao, cotno facto posterior, depende de requi
sitos que a legitimem. 

O indigena, primariamente estabelecido, tem a 
. sedum po_sitio, qy~~.ni'!.ffi~.!JtQ .. ~--llCLS.: 
~segundo o conhecido texto do jurisconsulto PAULO 

(Dig., titul. de acq. vel. amitt. possess., L. 1 ), a que 
se ref erem SA VIGNY, MoLITOR, MAINz e outros roma
nistas ; mas, o indígena, além desse jus possessionis, 
tem o jus possidendi, que já lhe é reconhecido e 
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prelitninarmente legitimado, desde o Alvará de ~ .º 
de Abril de 1680, como direito congenito. Ao in
digenato, é que melhor se applica o texto do juris
consulto Paulo : - quia naturaliter tenetur ab eo 
qui insis.tit. 

Só estao sujeitas á legitimacao as 2osses que se 
_<!fqam -~iñ g<]fler- ... qe _ occu2~12te-(aj'.f:-.9:.~ "Ce1 "'de 

18 de Setembro de 185Q); ora, a occupa~áo, como 
'UtüT6-creacq'ú1si~aó:~só-pode ter por objecto as cousas 

que nunca tiveram dono, ou que foran1 abandonadas 
por seu antigo dono. A occupa{:éio é urna apprehen
sio rei nullis ou rei derelicta: ( confiran1-se os civi
listas, com referencia ao Dig., tit. de acq. rerum 
domin., L. 3, e 'tit. de acq. vel. araitt. ppss., L. 1 ); 
ora, as terras de indios, congenitamente apropriadas, 
nao podem ser consideradas nem como res nullius, 1 

nem como res derelicta:; por outra, nao se concebe 
que os indios tivessem adquirido, .por simp~es o_c
,cupa~áo, aquillo que lb.es é con~en!to e prim~rio, 
de · sorte que, J~1ltiY.ªl11~~n.t~.-,aQa:._lU9..~QS..i--es..t~~el.e~A~Q.~, , ... . 
naQ..... ha g!E_~i~~!~J--~E~.~~~ 1_h31., .. JJm~J1tqlo .., . .l~W~dt.4/9, .. . 
de Cfomin10 · ñao na, portanto, posse a ieg1hmar, na 

- dómfñfo¡...·a· r~conhecer e direito originario e prelimi-
narmente reservado. 

O art. 24 do Decr. n. 1318 de 30 de Janeiro · 
de 1854, explicando o pensamento da Lei, claramen
te define, no § l.º, que, em rela~áo « ás posses que 
se acharem em poder de primeiro occupante » , esta.o 
·sujeitas <;\ legitima\ªº aquellas « que nao tem outro 
titulo senao a sua occupa~ao ». Esse § l.º do art. 24 
do cit. Decr. de 1854 reconhece, portanto, a existencia 
de prinieiro occupante qu_e tem_ titulo d~stin_cto da 
sua occupa~áo. E qual pode ser esse primeiro oc
cz¡,pante, com titulo clistincto da sua. occupapao_, 
senao o indígena, aquelle que tem por titulo o indi
genato, isto é, a posse aborigene? O Decr. de 1854 
repetiu desse modo o pensamento do Alv. de 1.º de 
Abril de ~ 1680 : « quero se entenda ser reservado o 
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" pre1u1zo e direito dos Indios, primarios e naturaes 
senhores das terras ». 

Ha, pois, o u tras reservas que nao suppoem 
posses originarias ou congenitas : essas sao as das. 
t~.r.téJ.§.,. d~ que destinam-se, na fórma da Lei 
n. 601 de 18 de Setembro de 1850, art. 12, á co
lonisacao> assim como á fundac;ao de povoac;óes, 
abertura de estradas e quaesquer outras servidoes 
publicas, assim como á construcc;ao naval. A coloni
sacao de indígenas> como já ficou explicado, suppoe, 
como qualquer outra colonisacao, urna emigracao 
para immigracao » e o proprio regulamento n. 1318 
de 30 de Janeiro de 1854, no art. 72, declara re
servadas das terras devolutas, nao só as terras destina
das á colonisacao dos indigenas> como as terras dos. 
aldeamentos onde existem hordas selvagens. Em 
summa, quer da letra, quer do espirito da Lei de 
1850, se verifica que essa Lei nem mesmo considera 
devolutas as terras possuidas por hordas selvagens 
estaveis : essas terras sao tao particulares como as 
possuidas por occupac;ao legitimavel, isto é, sao ori
ginariamente reservadas da devolucao> nos expres
sos termos do Alvará de l.º de Abril de 1680, que 
as reserva até na concessao das sesmarias. 

E' verdade que? entre nós, subordinados os 
indios ás consequencias da posic;ao de orphams, em 
que os collocou a Lei de 27 de Outubro de 1831, 
- parece que elles nao podem, sem assistencia ju
dicial, alienar suas terras, ex vi do disposto na Ord. 
L. I tit. 88 § 26 ; mas, esta cautela tem por effeito, 
nao desapossar os indios e sim evitar que elles 
sejam enganados dolosamente. Seja, porém, como 
fór, nao podem ser applicadas ás terras de posse in
digenata as mesmas regras applicaveis ás terras re
servadas para colonisarao : aquellas nao estao su
jeitas senao ás cautelas da Ord. L. I tit. 88 § <:26 ; 
estas, na fórma do art. 72 do Regul. de 1854, tem 
um encargo analogo ao usofructo e nao podem ser 
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.alienadas emquanto o Governo, por acto especial, 
nao conceder aos indios o pleno gozo dellas. , 

Esta distincc;ao, que parece subtil, nao o .e ; -
tem consequencias praticas, que os norte-amenc~nos 
resolveram por tratados entre o governo e as tnb.u~, 
pagando-lhes as terras a p~e~o ~eba~ido ; e as d_1ff1-
ficuldades nascidas desta d1sbncc;ao so de~apparece1 am 
depois que foi applicada aos indios. a le1 de hom~
stead. A jurisprudencia norte-americana, ~o~o ~xph
ca CARLIER, sempre apprehendeu esta d1shncc;ao, ~ 
ponto de sustentar como legitin1a~ as vendas parti
culares feitas pelos indios do lndian country, desde 
que nellas nao interviesse dólo. ou fraude,. e sempre 
applicando ás terras do Indian reser'?atiqn re~ras 
distinctas. Ainda no Annuaire de legisl. etrangere, 
de 1~75 ve1n um act de 15 de Dezembro de 1874, 
confinna~do um tratado com os Indios Shos~ones: 
tendo sido descobertas u1nas minas nos conf1ns do 
territorio de Wyonung e de Idaho, o Governo re
solveu evitar complicac;oes entre os exploradores e 
·OS 'indios, entrar em accórdo co1n. elles, pagando-lhes 
25.000 dollars pelas terras que bnham de ser o~cu
padas pelos exploradores; estes 25.00~ dollars dev1am 
'ser e f oram pagos em cinco presta<;oes annuaes de 
5.000 dollars cada urna, para ?erem empregadas na 
.compra de gado de bóa qualtdade, entregavel aos 
.Shoshones. . 

Emfim este ponto talvez se1a um dos poucos 
-em que ha' a apr~nder nas ultimas leis e jurispru
·dencia norte-americanas. 

VI 

A Constitui\ao Federal, no art. 64, deter~ina 
que pertencem aos Esta~os .ªs terras dev~lutas._ s1tu~
-Oas nos respectivos ternto~1os, caber:do . a ~n1ao so
mente a porc;ao de territorio que for 1nd1spensavel 

'I 
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para a defeza das fronteiras, fortifica<;ües, construc<;5es 
militares e estradas de ferro federaes. 

( Os Estados passaram entao, a estabelecer cau
' telas sobre o reconhecimento dos títulos de dominio, 
! subordinados sempre, como devem ser, ás regras de 
/ direito civil ; aiém disso, estabeleceram regras sobre 
¡ a revalidar;ao de títulos de qominio, sobre a legiti
v 1nar;ao de posses, sobre ~ discriminar;ao das terras 
~ possuidas, das terras reservadas e das terras devolu-
.J tas,' devendo respeitar os principios, regras e leis que , 
¡ affectam a ac~ao judiciaria quanto á índole tia acr;ao, 
~ visto que esta índole affecta o direito de agir. 

Aos Estados ficaram as terras devolutas ; ora, 
as terras do indigenato, sendo terras congenitamente 
possuidas, nao sao devolutas, isto é, sao originaria
mente reservadas, na fórma do 1\lvará de 1. º de 
Abril de 1680 e por deduc~ao da propria Lei de 
1850 e do art. 24 § 1.º do Decr. de 1854; as ter
ras reservadas para o colonato de indígenas passa
ra1n a ser sujeitas ás mesmas regras que as conce
didas para o colonato de imnzigrantes, salvo as 
cautelas de orphanato em que se achan1 os indios t*); 

' ' as leis estadoaes nao tivera1n, pois, necessidad~ de 
reproduzir as' regras dos arts. 72 a 75 , do Decr. , . 
n. l318 de 30 de Janeiro de 1854. 

As, leis e decretos estadoaes de S. Paulo consi
deram r..e.x.~liSlél...~: as sesmarias e quaesquer conces
soes, ou os quinhoes em que se achem divididas, 
desde que os sesmeiros e concessionarios, ou seus 
representantes e successores, tenham moradia habitual 
e cultura effectiva pelo prazo de trinta annos, conta
dos de 2 de Agosto de 1865 : as terras obtidas ori
ginariamente por sesmarias, e adquiridas por qualquer 

(*) Para os immigrantes foram estabelecidas ultimamente caute
las de patronato, muito mais vantajosas do que as cautelas de orpha• 
nato, estabelecidas para os indios pela Lei de 27 de Outubro de 1831. 

titulo legitimo até 22 de Junho de 1895, ainda que 
nao medidas, confirmadas nem cultivadas ; as terras 
havidas por sesmarias ou concessoes do Oovemo 
Oeral ou Provincial até 18 de Setembro de 1850, 
que nao houverem caducado por falta de cumpri
mento das condic;oes de . n1edi<;ao, confinnac;ao e cul
tura, salvo si tiverem sido dispensadas até 22 de 
Junho de 1895. 

Ficaram sujeitas á revalida~ao as concessoes de 
terras . feitas : da L.ei n. 601 de 18 de Seten1bro de 
185Q, que nao estiverem n1edidas e demarcadas ou 
a respei~o das quaes nao tenham sido cun1pridas as 
outras cond.i<;oes estabelecidas pelo Ooverno, quando 
para seu cumprimento tiver havido proroga~ao de 
prazo concedida até 22 de Junho de 1895, e quan
do as proroga\:5es concedidas depois de 24 de Fe
vereiro de 1891, pelo Governo Federal, estejan1 pre
vistas nos actos e contractos das concessoes. 

Quanto ás posses e á sua legitima~ao, as leis 
estadoaes de S. Paulo nao se afastam, ncn1 podiam 
se afastar dos principios geraes estabelecidos pela Lei 
n. 601, de 18 de Setembro de 1850; quaesquer dif
feren9as no processo da discrirriina~ao nao aff ectam 
esses ptirtcipios gerae.s ~ consta1n do Decr. n. 7~4 , 
de 5 de Janeiro de 1900. 

Esse · .Q!sr¿,.J]~~b..nelrQ_ de 190Q, expe
dido em execuc;ao das Leis estaduaes n. 323 de 22 
de Junho de 1895, n. 545 de 2 de Agosto de 1898 
e n. 655 de 23 de ~t\gosto de 1899, -- é um tra
balho bem confeccionado. Trata das terras devolu- · 
tas, das terras reservadas, das concessoes náo n1edi
das e demarcadas, das terras possuidas, das conces
soes gratuitas de terras devolutas, do registro publi
co das terras nas comarcas, do registro geral na 
Secretaria da Agricultura, e dos processos de revali
dar-ao de concessóes, de legitimacao de posses, e 
de discriminar;ao e de niedir;ao de terras devolutas, 
reservadas e possuid~s. 
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N este processo de discriminaf tíO e mediftío é 
que encontrei algumas disposi<;óes, que me touxeram 
difficuldades no estudo, despertando especialmente a 
minha atten<;áo, e requisitando talvez alguma emenda 
ou explica<;áo. Parece-me que o art. 130 institue um 
interdito possessorio e1n fórma de recurso, desde que 
o Regul. só cogita no art. 140 .da ac<;áo de reivindl-

1 

ca<;áo. Penso assim, porque nao é licito admittir que 
o legislador estadoal possa, mediante o recurso do 
art. 139, abolir urna ac\:áO possessoria ; quero antes 
crer que elle quiz dar a esse remedio possessorio 
um processo mais summario. Convém, entretanto, 
ficar bem firmado que o juiz de direito, em tal caso, . 
nao funcciona como juiz de segunda instancia, mas 
por jurisdi~áo originaria e em primeira instancia. 
Emfim, este caso merece estudo, porque affecta, nao 
só a fórma do processo, como a índole da ac<;ao e 
o principio constitucional da divisao dos poderes ; 
aliás, nao é licito collocar o agrimensor na posi<;ao 
de juiz e abolir um interdicto retinendce. 

Os nossos sertanejos acham-se, portanto, <liante 
dos seguintes titulos originarios de propriedade : 

l.º - O das· terras possuidas por hordas sel
vagens collectivamente organisadas, cujas posses nao 
estao sujeitas á legitimafáo, visto que o seu titulo 
nao é a occupaftío, mas o indigenato ( Alvará de 
l.º de Abril de 1680); 

2.º - O das sesmarias concedidas até a Resolu
\áo Imperial de 5 de Fevereiro de 1827 ; 

3.º - O das terras possuidas por occupante, 
cujas posses estao sujeitas á legitimafáo, visto que 
nao tem outro titulo sináo a occupa<;ao ( Lei n. 601 
de 18 de Setembro de 1850 e Decr. de 30 de Ja
neiro de 1854, art. 24 § l.º ); 

4.º - O das terras em poder de segundo occu
pante, adquiridas por titulo legitimo, taes como he
ran<;a, compra e venda, doa<;ao, em summa, por trans-

65 

missoes causa mortis ou ínter vivos (cit. Decr. de 
1854, art. 24 § 2.º ); 

5.º - O das terras devolutas ( art. 3.º e 14 da 
Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850); 

6.º - O das terras reservadas, quer para colo
nisa<;áo de indigenas, quer para funda<;ao de povoa
<;óes, estradas e outras servidoes e estabelecimentos 
publicos, quer para construc<;ao naval (cit. Lei de 
1850, art. 12 ) ; 

7. º - O de algumas ses marias irregularmente 
concedidas depois da Resol. de 1827, e que foram 
consideradas revalidadas,· 

8. º - O de concessoes do Governo Geral ou 
Provincial, feitas depois de 1827 e antes da Lei de 
1850, e que tambem foram consideradas revalidadas; 

9.º - O de concessóes de terras, feitas depois 
da Lei de 1850, e que as leis estaduaes declaram 
sujeitas á revalidarao. 

Na faina de ter um titulo de acquisi~ao, alguns 
recorreram ao expediente dos chatnados ~rillos, isto 
é, ás transmissoes por instruménto particúar7a ssigna
do por posseiros fallecidos ou a rogo de posseiros 
analphabetos fallecidos. O ~~iagJJa.L~-S~ 
Pé:i~~~~Jm,~Q--~d~~~QQJ no intento 
de estabelecer cautelas contra grillos futuros, tratou 
prudentemente de tranquillisar os adquirentes por 
grillos passados, estabelecendo as seg.uintes regras: 

l.º - Fica reconhecido em sua posse, indepen
dentemente de legitimafáo, o possuidor de terras que 
tiver titulo legitimo obtido até 2 de Agosto de 1878 ; 

2. º - Si o titulo fór instrumento particular, só 
se reputará datado do tempo em que se tiver verifi
cado algum facto de fé irrecusavel nos termos de 
direito (~·) ; 

(*) Os factos de fé irrecusavcl, nos termos da Lel n. 79 de 23 
de Agosto de 1892, art. 3.o. sao ou o reconhecimento da firma, ou o re· 
gist10 em notas do iabelliao, ou a apresenta~ao em julzo ou rcparti~oes 

) 
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3.º - . Fica tambem reconhecido em sua posse o 
possuidor que, por si e por seus antecessores, tiver 
morada habitual e cultura effectiva nas terras pelo 
prazo continuado de trinta annos, contados de 2 de 
Agosto de 1868, ainda mesmo que as terras consti
tuam concessoes nao revalidadas; 

4.º - Estao sujeitas á legiti1na~áo as posses e~
tabelecidas depois · do dia 2 de Agosto de 1868 até 
o dia 22 de Junho de 1895, desde que as terras 
estejam cultivadas ou com principio de cultura e mo
radia habitual do possuidor originario, ou de seus 
successores, ou de seus prepostos (**). 

publicas, ou o fallecimento de algum dos signatarios. Um grillo, as· 
signado a rogo de posseiro analphabeto antes de 2 de Agosto de 1878, 
.é, portan to, um titulo legitimo, d~de qu~ ...Q~.~-!&~~W ..... ª !~Q. ou mesmo 
qualquer das testemunhas signaTarias •. tenlia f~Ueddo a~~u~lii_datil.;. 
A Lei nao exige, nem podia exigir, o concurso , aestes quauo factos ·: : 
basta que algzun delles se tenha verificado, para que do tempo desse 
se repute datado o instrumento. Está claro que isto nao quer dizer que, 
no caso de assignatura falsa, prevale~a o instrumento; urna vez provad~ 
a falsidade da assignatura, é como si nao houvesse signatario e, enHto, 
o caso se rege por outros principios. Mas, desde que as assignati.:ras do 
signatario a rogo e das testemunhas, sao vercfadeiras, o fallecimento de 
qtialquer dos signatarios determina a data e legitima o titulo para todos 
.os eff eitos. 

(**) Um dos maiores posseiros. talvez o maior posseiro das re· 
gioes do Paranapanema, foi o sertanejo José Theodoro de Souza. Em 1862 
elle appareceu nesta capital, seguido de alguns indios ; e a seu respeito 
disse o Dr. JOAQUIM ANTONIO PINTO JUNIOR, na J\tf emoria cit., o se· 
guinte : « O cidadáo José Theodoro é um homcrn de corat;ao bem for· 
mado, que se tem constituido protector dos indios; que lhe dao até o 
o nome de pae; elle a expensas suas, os conduziu a esta capital para 
apresental-os ao Governo ; é elle que os auxilia em suas necessidades 
·mais urgentes ; é em sua fazcnda que encontram todos os soccorros ; de 
"Urna modestia a toda a prova, nao faz ostentai;ao de seus servi¡;os •. 

Este sertanejo poude pacíficamente manter e registrar todas as 
suas posses, que por multas transmissoes deram origern a grande nu· 
mero de fazendas actualmente estabelecldas naquelles sertoes. Os indios, 
até poucos annos antes de sua morte, nunca tiveram lucta nem queixas 
deste sertanejo ; mas, nos ultfmos t-empos, por pendencias entre os indios 
.-e um irmao deste sertanejo, os seus parentes e adherentes, sob pretexto 
de represalia ao assassinato desse seu irmao ( assassinato que nao ficou 
provado ter sido feito pelos indios, por caboclos, ou mesmo por parentcs 
e adherentes), principlaram em urna série de vinganc;as contra os indios. 

Coincide isto com a multiplicac;ao das transmissoes de partes das 
posses registradas por José Theodoro. Emfim, tal é a instabilidade das 
cousas humanas, que José Theodoro, o grande posseiro, morreu pau
-perrimo ! 

VIJ 

Quer em rela\áO a direitos individuaes e politi
.cos, quer mesmo nas rela\6es estrictamente adminis
trativas, os indios, na Republica, nao passaram por 
altera\:ªº alguma. 

O Acto Addicional á Constituicao Política do • 
hnperio, no art . . 11, <lava ás Assembléas Provinciaes 
a competencia para, cu1nulativamente conz o Oover
no Oeral, promover a catechese e a civilisa~o dos 
indios. E' verdade que a Consulta do Conselho de 
Estado, de '29 de Mar~o de 1848, diz que ... « com
·quanto tenhan1 as i\ssembléas Provinciaes competen
cia sobre esta materia, nao podem legislar sobr.e o 
modo de se tornar effectivo esse servi\o, visto que 
tal competencia fpi .preventa ·pelo Qecr~ ~· 246 de. 
24 de Julho de 1845 ; mas, essa Consulta nao teve 
Resolu\áO Imperial. 

, Si assitn era, no tempo ·do Imperio, em rela\áo 
.ás Provincias, com maioria de razao deve sel-o, na 
·Republiea, ,em rela\ao aos Estados. Nada ha qu~, 
com o regimen federativo, possa alterar este estado · 
de cou~~s ;',.o Estado de S. Paulo, pois~ póde e deve , 
entrar na tarefa da catechese e civilisa\ao dos indios,' 
respeitando nao só a autonomía como tribus em
quanto nao se constituirem munitipalmente., co1no 
tambem o seu dominio sobre as terras em que se 
acharem .estabelecidos com posse congeni ta. 

A extensao ern que os indios sao encontradós 
co1n residencia insistente, é minin1a em rela\áO á 
grande extensao deserta que fica devoluta ; deixem
lhes as terras em que se acham estabelecidas as suas 
tribus; porque, relativa1nente a essas terras de indios, 
a ºTande extensao restante é como u1n oceano em b . 

rela<;ao a· u¡na gotta d'agua. 
Dos vigentes principios constitucionaes, nao pó

de resultar senáo o seguinte : 
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. l.º - Em relac;ao a direitos individuaes, os in 
dios devem encontrar nas jurisdic\6es estadoaes com 
r~curso para ? ?uprerno 1'ribunal Federal, as garan-.i 
has do seu dire1to á posse indiaenata emquanto sul.. ; •t b ' u-: 
~is em ~m. terr~s p~r elles congenita1nente occupadas: 
e u.n;i d1reito tnd1v1dt.!al, que alén1 de natural, está 
positivamente reconhecido pelo /dvará de l.º de Abril 
de 1680 e pela Lei de 6 de Junho de 1755. O 
po~er. judiciario é eminentemente nacional, quer na. 
JUnsdtc\ao federal, quer nas jurisdiccoes estadoaes · e· . . ~ ' 
?s )Utzes sao para todos os individuos, quer nao 
tnd1genas, quer indigenas. 

. 2. º - ~m rela~ao ao interesse exclusivamente; 
social, especialmente para animar o desenvolvimento 
da catechese e civilisa\áo, tanto o Ooverno Federal, 
como. os Governos dos Estados, ten1 athibui~óes cu
mulattvas, que, , en1 alguns casos, poden1 ser até si- '·· 
multaneas; e por isso, já 1nesmo no antiao reaimen · 
unitario, nao teve Resolu~ao a Consulta d~ CotZselho 
de Estado, que considerava preventa pelo Decr. de · · 
1845 a competencia do Governo Oeral. 

O Estado de S. Paulo é a terra dos bandeiran
tes. . Quid ergo ? Si lupus rapax, se1nper rapax ?' 
Abstt. Sed quid? Mané rapiet, et vesperutn diz~i-· , 
det escas. « Que significa isto? Si lobo rapace, sem
pre rapace ? Nao. Mas, como ? De manha arreba
tará e á tarde dividirá os despojos » . . Agora, o Es
tado de S. Paulo, como o Apostolo que lhe deu 0 
no~e, lupus_ rapax adducitur ad sequendanz, non 
rapiendam, e o lobo rapace que segue, nao para 
arrebatar a vontade livre e o dominio dos indios 
mas para illun1inar a sua vontade e distribuir po;· 
el!i:s as vantagens da moral christa e da civilisa~áo. 

Qu ... e l1~ndeira. era essa que levavam os paulis
tas? Era \como já, sem o sentir predissera SANTO 
l\.GOSTINH.o) - o esta!1darte da Cruz: Circumfert 
~aull!s in <;ruce vexilluni et Petrus titulat signo 
Lr!.'-ClS l?ent1les - ~Paulo leva aos gentios a ban-
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deira da Cruz e Pedro lhes tnarca o signal da 
Cruz». 

Paulo, o Apostolo das Gentes, levando por toda 
a parte a bandeira da Cruz, attrahia os gentios ao 
christianismo ; aos paulistas, pela Carta Régia de 9 
de Novembro de 1690, era permittida a entrada de 
bandeiras no sertao, « em auxilio dos padres que 
·forem prégar a Fé e para só trazerem os indios qµe 
voluntariamente quizessem vir ». 

Si muitos abusaram, outros protestaram ; e, afinal, 
todos se curvaram ao signal da Cruz. E. providen
cial que o Estado de S. Paulo prosiga na senda do 
Apostolo, tornando-se ex persecutore prcedicator, ex 
lupo , ovis. Pedro Alvares Cabral denominando -
Santa Cruz - o paiz que elle descobriu em 3 de 
Maio de 1500, era o instrumento de um prognosti
co : Petrus titulat signo Crucis gentiles; circum-
jert Paulas in cruce vexillum. O no1ne SANTA CRUZ 
dado á terra do Brazil ; os nomes de Pedro, por 
que se assignalaram o descobridor Pedro A1vares 
Cabral, . o primeiro informador historico Pedro Vaz 
Caminha, o primeiro bispo Pedro Fernandes Sardi
nha, o rei de Portugal D. Pedro, que expediu .-a-
-~..erj~ ,, Régi~t_.Ji~.rt ~ €290 _fa.XQ.~ltQ~..S-9~t!riindo ª~~ 
bandeiras, o PrincipeTI. Pedro depois D. Pearó""'f, 
-qu"e pro'Cfamou a nossa independencia ; o imperador 
D. Pedro II, que declarou os indios isentos de ser
vida.o e equiparados aos orphams ; tudo isto unido 
ao nome SAo PAULO dado a este pedac;o da terra do 
Brazil donde partiram as migrac;oes para a expansáo 
nacional, e o nome de paulistas dado a esses ban
deirantes, tudo isso nos obriga a crer no que diz O· 

padre ANTONIO VIEIRA, na sua Historia do futuro, 
isto é, que do Brazil, e especialmente dos paulistas, 
fallava o propheta lsAIAS, quando .disse no cap. XVIII, 
v. 2 : !te angeli veloces ad gentem convulsam et 
dilaceratam, ad gentem expectantem et conculca
iafff, cujus diripuerunt flumina terram ejus. 
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. Como ~odem explicar essas coincidencias os· pre
t~nd1do.s sabios modernos? « Estas coincidencias, que·. 
so. pod1am . estar ~os designios de Deus, nao podem 
de1xar de 1mpress1onar os espirites verdadeiramente 
cultos.. Nao ha acaso para Deus ; ha certos signaes · 
que, s1 nada valem para os incredulos, sao de subi
do valor para os homens de fé » ( JoAo M ENDES, .Not.. 
Oene~l., Parte histor. , cap. I). · 

. ~ ~stado de S. Paulo tem providencialmente a , 
attnbu.u;ao de proteger os indigenas, promovendo a ~ 
sua catechese e civilisa~ao. · ' · . . 

¡ . . Ha q uell! ... anq~ ~· . ~ .. ~ ~ili.~~.! ... 9,l!~. 6~.!}.,q~sR !n.di_g~n~ 

!
' .. ~~.§.!.~ .. ~ .. ~'!.?~ . ~~gI~~t'~1~~1ll~ii.Q.t.~~ ; ~ _1sto .re_§12onéJ~J:~!Jn 

O zx~qaJ_18.0~9:!f· O ~. Ci13ARA0 ; 
1 ..!?rQ.~l~A, e pri_ncipalmente <? J2Ülli1:0~~ . 
.. 1 « pn:~ve.1ta~o_s n~ interess.e alhe10 os "seus ·~~e~yi~~ . 
1 sen1 retn .u o, e natural que elles, sern esñm'ülo • . ¡ ~~ .. ,ij,os da i~ctolenci~ ; pciiS, -pára'qñ:if.'. · · 
\ quer . ho~em,. o trabalho e . urna . pena, um soffrimen- · ·" 
\ to que so se torna appetec1vel quando os resultados · 
I compensam as bagas do suór derramado ». E, per

gunta1nos. nós, si um immigrante europeu obtiver re'... '1·¡¡ 

sultados tdenticos aos obtidos pelos nossos indios · 
aldead?s, corno hao de proceder? Terao a paciencia . 
do "'ªh:t~~ª'l12~~ .... J?.2~~~jran..IJQJ§...., ~q~ttas . ..._~~'&'1 
~!lb~r91i:iay~~-· ª--~f.~~~Qª9, ou farao como o indio~ 

1 

que prefina fugir para as suas rnattas? . 
· , Tambem · alguns dos -~~os .caiEiras . YH~~ . 
fPor,f,d.R.~f.!U!f!l.~~~ra!!J._ apoñfiiaoS COlllQ... in• 
-~.!!Jfe .. ~s aos celeberrimOS , 

.w~~1e~Jl&TI~ ~~~t~~ 
Mar~o de. 18~~Até .1886 ainda havia tocadores de · 
serv1~os, colonos nacionaes, presos aos celeberrimos ·· 
contractos da revogada Lei de 13 de Setembro de 
.18~0. · Os cartorios dos escrivaes de paz estavam ~· 
chetos de autos de infrac~ao : os unicos tocadores~ · 
que escapavam da armadilha, eram os que tinham 

. ' 1 ' 
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meios de appellar para algum juiz independente, 
justo e energico ; os outros .. continuavam mediante 1 
contas de jornecimentos elasticos, WfilªQ.9.?- -ªQ \ 

...p~ste de contractos leoninos, alguns dos quaes feitos 
deSde ma1s de-aez-eV1ñte .... annos. Esses contractos 
chegaram a ser considerados títulos ao portador : o 
camarada mudava de patráo sem ser consultado. 
~ 1886 dizia ~!11 . tCl!~E!~!__~~:~!~i.~?-i 
« O camarada brazileiro, branco, mamelucot.-fa-

l 
' 

~~'fü~1;·~~iiJ~~~~S-Ytif 
compostas de -contas leOíúñas, que se espidtam. 
Aquelle que conseguiu escapar dessa armadilha, ~ 
~ado, desalentado, ~órm~ ... entao ..Q ... ~lt .. ..P.lano q~ , v_i? -- \ 

~ g~n~~~~E.~1!aº..!-.1:~~~.!P~~1 .,.!!g},~-.E.~!1..S.~ª"9.t.-YJ!lª- ~ 
J!.efe~ac1 .... u.m! , r~nfill=~§.~.,Y!· Os camaraoas brazi- \ 

leiros, quanao dispostos a trabalhar, ~o os ,D;Jais i 
fortes, os mais corajosos, ~s .. 9E~LJ.!nicos derr~{!.Q..:_. \ 

_res das n9~as m~!t~~; ~ e. ~nece55'~:1Ilt~~1!~~-- \ · 
.fenham ª. con~c~e!l~~~ ... ~~~a Jill.~a'Qf~-~u...:~ ~ 

.~-g~m a . coJ!fi.?Jl~P,~-r~.~J)~iIQ~d~-:~ ~!l!~:~ para t 
que mantfestem o vigor, a energ1a q~ semj5re os \ 
distinguiu » . / 

Em relac;ao aos indigenas, evoco aqui as pala
vras do JlAB~9 DE ANTONINA, no officio de 2 de Se- ,,.. , 
tem bro de 1843 :« Devemos procurar_ ~r.~ª.r sn1~~. R~."' ~ J 
indige,nas a~~~l9~U_9 h9,!Ilem ·. · ·· nao 
para commodidade exclusivamente nossa, mas tam-
bem para commodidade delles ; ao contrario, será 
impossivel que n~o prefiram ou a indolencia na vida 
comnosco, ou a vida errante nos terrenos desco-
nhecidos ». 

.tiouve um t~J!1~.!J!!.,.9,~~-ª1guJJ§._?2]2!~.,,.~, oos • 
destacamentos pohc1aes, e mesmo do exerc1to, que 
ia~ e vinham do sertá?, ~ .. ~~~1!2:.~~"--R9.f,.,.:~iJY~t: 

_.timen to i ter t~i!q .... I'!~_.!-~!2.~ _ ;_xe!s~~~QS-., ... "d~. !!~~. ~º
,Ji}vo ; ora, senao asstm, como exrr~nhar . que, em re-

,. 

f. \ ~\,i) + t: tlf.¡;_7., A'i ¡j) Gr "- J.· 1 Y1 d. ; it ..fr"" . \~~ ,,. , , ) \_ 
\ \ ¡ -.t~"~-L· ,'i'.., <{; ··~A .. ..ti ,.(.tfe~' ~~"'°"'"~< .Al.,4"' ;;1¡- 1/1 .Q...• , i.;...-gvJ..u!'lJ.G · ( \ .. ,J-•"if..' ~J '-1~i· i··l:_ ~- {'.O ~ ¡~·;v \ ; . j '"' , "f"' ..,,,, j V \\ ~V'-) "' (t<'"~t•l" '-( • 

A \ , . .J 11 ~A~ t . J. º-\~-~fa,..·) -~ }./;} t:J~ i;,"'' " ,.cu~ A r-1 )
1 ·.A ~r'f.J·•t. ' e_. {'I' V" <. y"- . --:: ' ' V" ' ·~ i '\ t1 ./(,. V ~ ~ ""-.:! ~"'' ~ 'V" 'l .\_ ~ , \ 1 , 

~ i b . . l V ! ~ -1...... .,;..4 •. .-'\I,. 
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presalia, os indios ás vezes fa~am nos civiÍisados 
exercicio de setta ao alvo ? Felizmente, os comman
tes e os bons soldados nunca applaudiram essas ja
ctancias de covardia e crueldade. 

Aliás, ~ indios se attribue tg__do quanto .acon-
~tece nos sertoes; entretamo, mesmo quando ha n~ 
beta de alguma correria de indios, todos assigna1an1 
que, entre os assaltantes, havia gente que fallava 
portuguez, usando de interjei~6es e atnea\:as em lin
gua por~ugueza, etc. Isto indica que os indios, es
tando sos, ein re.gra., na~ sao assaltantes ;_ quando h'l 
um -:i o de 1nd1os, e que, entre elles... ha ci'JJ..ili- , 

_ sados, provenientes as v1 a·s e ciaades e que -S~ -
adaptaran1 aos aldeamentos. Por outro lado os indios 

_ sao, .as_ P.~~s d_é!§ vezes, o bode expiatorio 'ae- fa-C:tos ... 
~e praficaram iri$1rumenfülñ!en·re:!aocertüe"lsfo~ 
que o inallogrado n1onsenhor LlARo MoNTEIRO dizia : 
- « Si houver noticia do ineu assassinato nao o 
attribuam a_os .indios, 1nas aos regatoes pr~tegidos 

_pelos mandoes 1nteressados na ignorancia dos indios». 
, Hao de se convencer de que a Igreja Catholica 
e q uem melhor póde civilisar os indios. Eu nao 
pretendo affirmar que as Ordens Religiosas estejam 
1sentas de erros e até de peccados ; afina!, sao co1n
postas de homens como os outros. Entendo n1esn10 
que .º~. lei~os podem ta 1~ben1 concorrer ao servi\:O 
da c1~11!:a<;ao, certos, entreranto, de que, nao só para 
a ~eltg1ao, como .. P~ra outras cousas que exigem te
n~c1dade de sacnf1c1os, sem un1 lucro pessoal imme
d1ato, essas Or?ens sao insubsUtuiveis, posto que nao 
d~vatn ser dispensadas de Dssistencia e inspec<;ao. 
N1nguem mostrará entre os leigos um Fr. Timotheo, 
9u~ morreu no Paraná, velho, sempre estimado pelos 
1nd1os, _fundando povoa<;oes que hoje estao allí em 
prospen.d.2de ; ninguem mostrará, entre os leigos, um 
Fr. Pac1f1co do .l\1onte Falco, o fundador de Itapo
ranga ; e, n1esmo actualmente, nós estamos vendo os 
capuchinhos de Trento, sob a direc<;ao de Fr. Ber-

• 
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nardino de Lavalie, afundando pelos sertoes, onde. 
-certamente hao de mostrar resultados de catechese, 

Pelo ~mor de Deus, e mesmo por amor de nós 
mesmos, dispamo-nos de preconceitos c?~t~a a Reli: 
giao de nossos paes : foi ella que nos c1v1hsou e. so 
ella civilisará os nossos indigenas. Que os posseiros 
e fazendeiros dos sertoes trabalhem e sejam ventu
rosós ; mas, longe de maltratar os indios, os pro~e
jam, os eduquem, os defendam. Que os sertane¡os 
sejam os vehiculos do progresso, os precursores da 
-industria civilisada e das estradas de ferro ; que se 
·defendan1 mesmo contra assaltos, quer de indios, quer 
<le civllisados; mas nao . ande!!l-~ S.?S??ª _sl!.-.Ül<!!9~ 

e ·COffiO quem anda_it_S~~,~~Ve.?gos.~ :roaos, fazen
deiros, posseiros, sertane¡os, todos . s1gam o rumo 
.que a caridade indica, com o olhar fito .na Cruz do 
Redemptor. 

Sao Paulo foi o Apostolo das Gentes ; o E~ta~o 
-O.e S. Paulo nao pode deixar de ter a mesma m1ssao 
_providencial em relac;ao ao gentio das nossas florestas. 

• 
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O ataque de Piratininga (1562): 

QuaI f oi o principal chef e da na~áo tupi, 
na regiao n·omeada Piratininga ? Quem comman·· 

daoa o cerco e ataque de Piratininga em 
1 o de Julho de 1562 ? 

ME~40RIA LIDA NA «SOCIEDADE DOS HOl\1ENS DE: 
LETTRAS DE S. PAULO». NO DIA 7 DE OUTUBRO· 
DE 1888, PELO DR. JOÁO MENDES DE ALMEIDA, 
SEU PRESIDENTE. 

Piratininga é o nome antigo da povoacao, que é 
hoje, a cidade de S. Paulo. 

O nome Piratininga é derivado do affluente do rio 
.Tieté, pela . margem esquerda : tamben1 conhecido pelo 
nome de Tamanduatehy. 

Com effeito, em escripturas antigas é mencionado o 
rio Piratininga ; e em outras, do mesmo tempo, o rio· 
Tamanduatehy. 

O rio, portanto, tinha esses dois nomes ; e é facil 
explicar esse facto, sendo sabido que esta regiao foi dis
putada por mais de urna nacao indigena, e cada qual, para. 
exprimir o signal da conquista, mudava aos logares os• 
nomes . anteriormente dados pela nacao vencida, sem que 
todavia a esta deixassem de ficar em lembranca. 

Quando Martim Affonso de Souza aportou á Bertioga,. 
em 1531, encontrou no littoral até Ararapira a nacio tupi, 
a qual sem duvida havla vencido a na~ao gaayanaz ou 
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t'> g-oiá-ná, que ahí e en1 serra acin1a dominn.va. E, se cn1 
I SJ 1 nao fossen1 da na\:áO tupi os don1inadores de Pirati
ninga, os de Bertioga nao .Ihes terian1 niandado aviso afin1 
de que acudissen1 com ?.S precisas providencias: e de Pi
ratininga, descer~n1. Tibiri\:á e Joao Ramalho, acompanhados 
de centenas de 1nd1genas, para fazerem o reconhecimento. 

E1n u1na lnformapio, existente na bibliotheca de 
Evora, em Portugal, e attribuida ao padre Jos~ DE ANCHIETA 
que er:i!~º era o prov_inci~l do Brazil: foi escripta a seguin~ 
t~ noticia : « Na ( cap1tan1a) de S. Vicente. que é de N1ar
t1m Affonso de Souza, á qual elle n1esmo foi ter con1 a 
arrnada depois de haver nell~ a1guns poucos e antigos 
1-i:ioradores, e. accrescentou n1u1to, houve ca pitaes, ordina
narnente, ass11n con10 nas 1nais capitanias, postos pelos 
senhores; nunca nella houve guerras com os indios natu
raes que se chamam Tu.pis, que sempre fóram amigos dos 
p_ortuguezes, salvo no ~nno I 562, que uns poucos do ser-
1ao por sua n1aldade (f1cando a niaior parte amiga con10 
_dantes) deran1 guerra a Piratininga, villa de S. Paulo ... » . 

Nesta !tlformacdo sao declaradas as na\:5es de indigerias 
:predominantes em cada capitania. 

Em 1559, escrevia a Thomé de Souza aovernador 
da Bahia, o padre M~r~OEL DA NoBHEGA -: «Ü ~n~o passado 
me escreveran1 q~e _v1eram. os. castel~.anos a vingar a n1orte 
te d~ alguns ~hnstaos e indios ca nJÓS que os Tu.pis de 
S .. Vicente hav1am 1nor.to, have.~do o capitao do Paraguay 
fe1to pazes. entre os tupis e can3ós, que nao Ihe cu111priram, 
pelo qual v1eram castelhanos e carijós a vingar isto e foi a 
·mo1:tandade tanta que fizeram nos tupis que despovoaram 
o rzo Orarzde, e v1nharr1 fugindo para o nzar de S. Vicen
.te, com medo dos castelhanos ». Este « rio Grande » é o 
rio Tieté, cujo significado é esse. 

A villa Piratininga nao estava ainda entao installada 
pois· que só foi em 1560. E, a este respeito, vale a pen~ 
transcrever o que, na .~esma já citada lnforniacdo~ o padre 
JOSÉ DE ANCHIBTA d1z1a: « No anno de 1554, mandou o 
padre J\.1anoel _da Nobrega os filhos dos indios ao campo, 
a ~tna povoa9ao nova .chamada Piratininga, que os indios 
iaz1am, por ordem do mesmo Padre, para receberem a fé » . 

~ Tudo isso proya quao falsa é a narrac;ao que, sob a 
data de 22 de Janeiro de 1552, foi enxertada no Diario 
de Navegacao, de PERO LOPES DE SouzA, com referencia á 
fundacao ~a villa Piratininga em tal época ( I 532 ), con10 
dernonst~e1, por outras razoes, no folheto - «A Capitanía 
-Oe S. Vicente - Sao Paulo ». 
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A primeira missa foi dita na egreja do Collegio dos 
Padres da Companhia de Jesus, em 25 de Janeiro de 1554. 

Assim demonstrado que, nao os gu.ayanazes, nlas os 
,tu.pis, cram os dominadores en1 Piratininga, e que por
tante Piqueroby e Tibiricá eram desta nacao, e nao da
quella, ao inverso do que tem sido escripto e que eu 
mesmo reproduzi na obra Algu.mas Notas Oenealogica.s, 
pelo que ouvira e lera, volto á questao do rio Piratininga. 

Freí Gaspar da Madre de Dcus, nas 1Wemorias para 
a lzistoria da capitania de S. Vicente~ affirma que o Ta
nzandu.atehy é o Piratini11ga dos antigos. 

Ern documento de 1560-1570 foi escripto indifferente
mente Pyratüzy e Piratininga. 

Os carnpos de Piratinüzga se entenden1 os que estao 
ao longo da 1nargem esquerda desse rio; e a villa de S. 
Paulo foi fundada na extremidadc fechada pelo rio Tiete 
e a sua varzea. 

Piratinirzga, corruptela de Pira-tiny-ng·a, sinuoso e 
leito desegual. De pi, centro, fundo, rá, desegual, nao ni
velado, tiny ou teny, fazer voltas, enrodilhar, ser sinuosot 
con1 a particula nga (breve), para fonnar supino. 

Allusivo a ter o leito com altos e baixos, buracos e 
po~os, derran1ando-se tambcn1, ora á direita, ora á csquer
da; e a fazer innun1eras voltas em seu curso. 

Nao se trata, portanto, de pira-tyni-nga> peixe secco; 
ernbóra o som seja quasi identico. O indigena era muito 
intelligentc para nao cogitar de tal denomina9ao para rio 
ou para can1po. lv\as a verdade é que, quando ignorava · 
a lingua tupi, tarnbem acreditei nessa e em outras tolices 
attribuidas aos indigenas . 

Il 

Proxin1os a Piratini11ga ha a serra e ribeirao do 
Uru.ray, serra e ribeirao, un1a e outro inencionados nos 
titulos de scsn1aria de Pedro de Góes, de I O de Outubro 
de 1532, e de Ruy Pinto, de I O de FeVereiro de t 533. 

No ultirno titulo ha n1ais clareza : « E, atravessando • o di to carninho (de Piratinin). irá pela mesn1a serra (o 
serro alto que vae sobre o mar ) até chegar sobre o vaJle 
de Ururay, que é da banda do norte das ditas tcrras, 
onde a serra faz un1a fenda por un1a sellada. que par·ece 
que fenece por allí, '~ qual serra é n1ais alta que outra 
por alli ajuntu e della que vern por riba t!o valle de 



.IJruray, da qual aberta cáe urna agua branca ; do alto 
desta dita barra desee directamente ao rio Ururay, e pela 
veía d'agua irá abaixo até se metter no mar e outeiros 
escalvados ... ,. . 

Fiz os maiores esforcos para interpretar o non1e 
-Ururay, applicado á serra e ao ribeirao : nao o consegui. 

Entendo, portanto, que esse nome Ururay foi attri
buido á serra e ao ribeir.ao, sómente por estarem na regiao 
·em que existia a grande taba de Piheróbia, nome esté cor
rompido em Piqueroby, a qual era assim denominada, se
gundo o descreveram os chronistas. 

Ururay, non1e de tába, é manifestamente corruptéla 
de Y-ru-rai, « geracao, nacao ». De y, relativo, ru, « accres

·centar, augmentar, crescer cm numero», raí, o niesn10 que 
· :tai, « filho ». 

Allusivo a ser e~sa a tába principal, 'onde estava o 
. chefe da familia, o chefe da nacao. 

lv1esn10 o no111e deste chefe, Pi-he1óbid, «centro fixo 
1 e supei-ior'», coincide para aquella explicavao do nome . 
.Ururay: - pi, «centro », lzeróbid, « auctoridade, confianca, 
respeito, obediencia, honra, estima, credito, fixidez ». 

A filha deste chefe, que vivia riiaritalmente com At1-
·tonio Rodrigues, portuguez, quando· em 1531, ao canal 
Bertioga, aportou a armada de Martim Affonso de Souza, 

'.é. a progenito_ra indígena das principaes fa~ilias da capita
n1a de S. V 1cente e S. Paul·b, como o rnostrei na obra 
_Algamas Notas Oenealogicas. 

Nao era chefe goiá-ná; era tupi. . 
Nem de outro modo é explicavel •a sua auctoridade, 

··invocada quando appareceu e fundeou em Bertioga aquel
Ja armada. 

III 

Na obra Algumas Notas · Oenealogicas, querendo ve
'fificar a procedencia indígena das principaes fatnilias da 
.capitanía S. Vicente - S. Paulo, deparou-me PEDRO TAQUES 
DE ALMEIDA PAES L EME, en1 seu livro Nobiliarchia Paulis-
. tana, ·a proposito de N1ecia Fernandes, casada com Salva
dor Pires, preciso esclarecin1ento, qual o de ser ella filha 
de Antonio Fernandes e de sua muiher Antonia Rodrigues, 
a qual procedeu de Antonio Rodrigues e de outra Antonia 
Rodrigues, esta, filha do maioral de Uraray, cha111ado Pi-

~queroby ,· o qual .Antonio Rodrigues, genro de Piqueroby, 
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veiu com Joao Ramalho, trinta annos antes de Martim 
Affonso de Souza. 

E, .Porque a referida Mecia Fernandes tivera, entre 
outros f1lhos, urna de nome Maria Pires, a qual casou-se 
·con: B~r~holomeu Bueno. da Ribeira, fui desde logo tocado 
da 1ntu1c;ao de que um ftlho deste nao teria sido acclama
do Rei de Sao Paulo em 1 b4 l, se realmente nao tivesse 
sangue regio indigena ; e escrevi : 

« A1as, este facto, tornado legendario, teve necessaria
mente ~ma causa mysteriosa, de que os hespanhóes foram 
meros instrumentos ... Certamente a Providencia quiz, ·ain
da que por momentos, revelar em Amador Bueno da Ri-

. beira a verdadeira proe1ninencia, a exemplo de Romulo e 
~en10, pelo sangue brasilico que lhe corría nas veias. A 
figura régia ~e 'Piqueroby, maioral de Ururay, reapparecia 
naquelle seu illustre descendente, trans-animado em condi-
~ao a rnais extraordinaria, tamberrí ainda para attestar 
que, , na? ~al vez Tibir-icá, n1as elle - Piqueroby, era o 
·chefe pnnc1pal da nac;ao »: 

E, referindo-n1e aos gritos populares e á resposta de 
Amador Bueno, accrescentei: 

« Rei de S. 'Paulo ! Teria sido um arrojo ridiculo se 
nao inci~isse re~lm~nte no suc~essor daquelle que, ha 'um 
seculo, fora o pnmeiro muraxaua dos aborigenes que po-
voaram Pirátininga. · .. 

« Viva Amador Bueno nosso rei ! Teria sido urna ac
clamac;ao popular sediciosa, se nao fóra a expressao de 
um i~,tz~ acerca ~o direito mage?tati.co que An,iador Bueno 
de. R~beira, transfigurando em s1 aquelle rei brasilico~ seu 
~nmeiro antepassado, readquirira, eis que d. Joao IV se 
f1zera acclamar contestadamente rei de Portugal e de seus 
dominios. 

. « Viva D. Jodo IV, nosso rei, pelo qua! darei ~ 
v~da ! J!-eal, r~al po: D. /olio !~, reí de Portugal! Teriam 
sido ~ntos de 1nex~l1cave~ cobard1a em tao valoroso paulista, 
se nao. fóra a confirmacao do acto de Piqueroby, abdican
d~ ma1s de um. seculo ~ntes, sua auctoridade régia nos 

· re1s da dymnast1a de A v1z e em seus successores. » 
Tao preoccupado co1n esta idéa, discuti en1 ·nota -

qual ~ 1naioral da. nacao tupi, se Tibir-' irá, se Piquero by, 
adduz1ndo as segu1ntes consideracoes: 
~ · Etn verdade, as chronicas dao sen1pre como princi
pal chef~ o 1n.encionado. Tibir-'i~á; 1nas, concorreram, para 
isso vanas c1rcumstanc1as. Os portuguezes, nao conhe
cendo a organisac;ao politica dos indigenas, deixaran1-se 

• 

• 
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induzir pelo que lhes narrára Joao Ramalho ( genro de 
Tibir-'irá ), cuja audacia se manifestára desde que Martim 
Affonso de Souza aportára á Bertioga. Antonio Rodrigues. 
( genro de Piqaeroby ), ( 1) mais modesto, nao julgaria tal
vez, conveniente contradizel-o ; se é certo que fóra presen
te .á tal conferencia. Tibir-'irá, pois, ficou considerado O· 
principal chefe, inesmo porque permaneceu alliado ,· ainda 
que os factos posteriores patentearam sua impoten~ia ou 
falta de auctoridade para obstar a revolta dos indígenas, 
1556-1562, sendo apenas chefe de tres pequenas aldeas, 
como o padre JOSÉ DE ANCHJETA relata na já citada carta 
de 16 de Abril de 1563 (2). 

• 

( 
1

) Antonio Rodrigues ficou estabelecido na marinha, defronte de 
Tumiarú, cm terras que, por sesmaria, lhe concedeu Ma·rtim Affonso. O· 
seu nome é encontrado no Jivro mais antigo da Camara de S. Vicente, 
exercitando os cargos de Juiz ordinario, Vere::!dor e Almotacé. Nesse· 
livro se acha a acta da verea~ao de 4 de Agosto de 1543, da qual con
sta que Antonio Rodrigues, en tao corn a · vara de Almot:icé, morava « em 
Tumiarú da banda d'além ». 

Joao Ramalho figura ern quasi todas as verca~oes de Santo André· 
da Borda do Campo, erigida em villa por provlsao de Thomé de Souza 
em 1553, tendo sido Ramalho nomeado alc.1ide-mór. Os livros da Ca
m2ra de Santo André foram recolhidos ao archivo da Camara de Sao. 
Paulo, depois que, em 1560, fol aquella \'illa extincta e transferido <> 
foral para Sao Paulo. 

(2) A descrip~ao deste assalto e combate está em urna carta do
padrc JOSÉ DE ANCHIETA ªº padre DIOGO LAYNEZ, entao preposto geral 
da Companhia de Jesus, escripta em 16 de Abril de 1563. Urna cópia 
dessa carta está na Revista do INSTITUTO HISTORICO BRAZILEIRO, de 
1840, tomo Il, pags. 538 e seguintes, traduzida do hespanhol pelo CO· 
nego Januario da Cunha Barbosa. Eis alguns trechos : 

« Muitas particularidades havia que contar, que se passaram ncste 
caso; mas, sómente direi as grandes misericordias de que Deus usott 
para comnosco, das quaes a principal foi mover o cora~o de muitos in-

• dios, dos nossos catechumenos e christaos, a nos ajudar a tomar armas 
contra os seus ; os quaes, sabida a noticia e verdade da guerra, vieram 
de sete ou olto ald~as, em que estavam cxparzidos, a metter-se comnosco. 

. e O que dcu maiores demonstra~ocs de christao e amigo de Dcus, 
fo! Martfm Affonso (Tiblri~á), principal .de Piratininga, o qual jun,tou 
logo toda a sua 2cntc, que cstava repartida por tles aldeas pequenas~ 
desmanchando suas casas, e deixando todas as suas lavouras para serem 
destruidas pelos inimi~os ; e era tanto o cuidado que tinha de todos os 
Portuguezcs, que nunc. outra cousa fez cm cinco di as que estivemos á: 
espera do combate, senJ¡o dar-Jhes avisos e esion;os porque eram muí 
poucos, e 4estcs muitos tolhidos e enfermo~. 

.e Este (Tiblrl~á) prégava continuamente de noite e de dla aos. 
scus pelas _ruas (corno é seu costume )_, que dcfcndessem a Igreja que os 
Padres hav1am fcito para ensinar a elles e a seus filhos, que Deus Jhes 

Para bc111 averiguar este ponto, convé111 nao perder 
de vista o costun1e dos che/es principaes, tal qual o inen_
cionam o padre Ivo o'EvREUX, Viageni ao Norte do Brazzl 
ern 1613-1614, e os chronistas que viajaram o paiz. Esscs 
cflefes principaes nao· eram os prin1eiros a procurar os 
extíangeiros ; segundo a phrase expressiva do padre Ivo 
n'EvREUX, assi1n procediam prudentemente, « desejando, 
an es de tudo, ver o que elles queriam, porque tinhan1 
vintdo · aqui, e como se estabeleceriam » . Como, portan~o, 
acreditar que Tibir-' irá enviado a examinar o que hav1a, 
era o clzefe principal? Porque faltaria elle ás rcgras po
liticas e ás c.onveniencias guerreiras? Tudo concorre para 

• affinnar que Tibir-' irá, co1nquanto n1aioral de tres .peque
nas aldeas, rcpi esentaria. nessa especie de reconhec1mento, 
apen'\S o 1naiorial da nac;ao, que era Piqaeroby. 

Fazendo estas referencias, quero ao mesmo tempo 
demonstrar que o resultado de recentes estudos nao é em 
1nim convic<;ao nova, senao a confinnativa daquelles pre
sentin1entos ou anteriores conjecturas. 

daria victoria contra seus inimigos, que t!lo sem razao lhes qucrlam dar 
guena; e ainda que alguns de scus trmaos .e sob.rinhos flcaram em ti.m~ 
aldea sem o querer seguir; e um delles vznha 1un.tamente com os 1nt· 
migas e lhe mandou incutir grande medo, que eram muitos e havtam 
~e destruir a villa. 

« 'Chegando, pois, o día, que foi o oitavo da visita~ao de No.ssa 
Senhorn dcram de manha sobre o Piratlninga com grande corpo de 1nt
migos pintados e emplumados, e com grandes alaridos, aos quaes ~~hi· 

r atn Iogo a reccber' os nossos disclpulos, que eram mui poucos, cC>m 
~ grande esfor~o. Elles os trataram bem mal, sendo cousa maravilhosa 

que se acllavam e cncontravJm ás fl echadas irmaos com irmnos, primos 
co:n primos, sobrinhos com tios, e o que é mais, dois filhos, que eram 
christaos detestav<l m comnosco contra se.u pae, que era contra nós. 

« 
1

As mulheres dos Portuguczes e os meninos, ainda dos mesmos 
Indios, rccolheram·se a maior parte delles á nossa casa e igreja, por ser 
um oouco mais segura e forte, onde algumas das mesfü;as estavam toda 
a noite cm ora~ao com vcias ¿¡cesas ante o altar. 

. « Tivcram-nos em cerco dois dias, dando-nos sempre combate, fe. 
rindo muitos dos nossos Indios; e ainda que eram de flechadas peri
gosas, ncnhum morreu por bondade do Senhor, pois que se rccolhiam 
á nossa casa e ahi os curavamos do corpo e da alma, e assinl fizemos 
depois, até q~e de todo sararam. Mas dos inimigos foram muitos ferl· 
dos e a!guns mortos, dentre ?s quaes um no?so catech;imeno, que assim 
nos quería a pacra pela doutnna que lhc haviamos ensmado. 

« Ao scg~ndo d!a d!J combate, vendo-se mui feridos e maltrata
dos, e perdida a csperanca de nos p~derem entr~r, dcram-se a matar as 
vaccas dos clJ ristaos, e mataram mu1 tas, destrmndo grande parte dos 
mantimentos nos campos, e pt1zcr:im·sc a fugir j:í sobre tarde, com tanta 
prcssa, que ntto esperava pae por filho, nem irmlio. por irmao •· 

6 

• 

• 
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IV 

Foi-n1e grande difficuldade, quando cscrevi a obra 
Algumas Notas Oenealogicas, a explicacao dos nomes 
Tibir-' if.á e Piq«elJJbJ!.. 

ASSim, -esc.revi que o non1e do primciro devia ser 
.... !l!!Jr-' ~ « [ormigt\ damrlnb.a » ; e que o do segunpo de
vena ser I'L::/ir.Yróq~ para .~ sigJJUi9L.~ninhei.r9 » ; de pi, 
«pelle ou casca», 7ú, « esp1nho ou ponta aguda», yrób, 
« an1argo », e, ainda duviélando da explicacao, accresccntei: 
« Ou, quem sabe, seria Pi-cary-oby ? » 

Depois de impresso o livro, preoccupou-mc &en1pre 
o espirito a suspeita de nao seren1 exactas essas explica
coes, nem mesmo a palavra Pi-ki-yrób para sigttificar 
« pinheiro •. . 

Dando-me ultilnamente ao estudo da lingua tupi,, afjm 
de preparar o diccionario geographico das provincias de· 
Sao Paulo (da qual sou oriundo por avoengos, e onde 
casei-me e formei familia) e do Maranhao (onde nasci e 
deixei innun1eros parentes ), com as den'ominacoes locaes 
nessa lingua. reconheci quao errado andára da verdadeira 
traduccao. E, mais, reconheci que os nomes daquelles 
dois chefes tem-se perpetuado corrompidos nas chronicas. 

Pela posicao pessoal e circumstancias que rodeiavarri 
os dois chefes, o nome do primeiro deveria ser Pi-heróbiá, 
«centro superior», e o do segundo Tibir-' if.Ji,,. «lrmao"ine- .. 

nor, sem galho5.!. De pi, «centro», -!tlrobúi, « auctorida~ 
coiif1anca, "'respeito, obediencia, honra, estima, credito, fixi
dez » : isto é, «o chefe obedecido». De tibi, « irmao me
nor», icá, « arvore sem galho »: isto é, «chef e sem· subidtos». 

Mas, sendo costurne entre os indigenas tomarem, os 
chefes, nomes de animaes como urna especie de armas de 
brazao, entendí de outro modo os respectivos nomes desses 
chefes : tanto mais que para minha these bastariam as pa
la vras ipi e tibi, encontradas en1 taes no1nes, e, em qual
quer dos casos, nelles mantidas. 

O nome de um disse eu, seria lpi-Quiririog,, isto é, 
« Quiririóg, o primeiro, o primogenito ». O do outro era 
Tibir-Icá, isto é, «fcá, o irmao segundo, o irmao menor.» 

Assim, portanto, nos nomes desses dois chefes, está 
affirmada, nao só a qualidade de irmaos, como principal
n1ente a respect:va gradua~ao régia. 

Quanto ao primeiro : /pi, «principio, cabeca da gera
cao » ; i$tO é, en1 relacao aos vivos, «o chefe da familia». 
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Os progenitores em ge!al s~o. o.s v~rda?e!rós ipi ·: e o·. pri· , 
meiro como tal conhcc1do, e ipL-cue, « lpl que fo1 ». '-

Mas, nao vivendo algu1n dos progenitore~, ass~me o 
papel de ipi o filho mais velho, q~e desde e~tao de1x~ de 
ser tal. E' por isso que os paes ainda err1 vida, refen~do
se ao mais velho dos filhos. dizem taí·ripi, « primogen1to »: 
o r (brando) antecede ipi, para s~parar na pron~nc!~ 
as duas palavras, e tan1ben1 para evitar que dos do1s u, · 
unidos, o primeiro tenha som guttural (corno é de r~gr31 
nessa lingua ), alterada de tal 1nodo completamente a s1gn1-
fica~ao de tai, «filho», para táy, ((dente». 

Qairirióg, segundo escreveu o padre A. R. DE MON7 
• TOVA, no Tesoro de la lengua guaraní,. é o non1e d~ urna 

cobra grande. Será a mesma conhec1da por . qa_rfyL2 ?u 
r;ucuriyú? A verdade é que, com o nome qturtriog, nao 
é hoje conhecida na provincia de S. Paulo cobra al~t11na; 
parecendo que se repete o caso de sapha.n, mencionado 
no Levítico, XI, 5, mas desconhecido dos interpretes, uryi 
dos quaes o verteu para que:ogriyllo,, tambem · desc?n.h~~·
do. O que resulta da desarticula~~º d~. palayra qutrLrtog, 
isto é, qui,, «pe<;onha, veneno», ru, «d1hgen~1a, presteza», 
óg, «sacar, arrancar, despregar », é pura e s1mplesmen!e o 
caracteristico geral das . cobras que sóem dar b~t~s. ~aptd~s 
e subito picar. Pouco unporta, porem, que quiririog se1~ 
especie ou genero de cobra~ g~and.es: -. o nome do pri
meiro chefe ou do Mburubichabete sena esse. 

Quanto ao segundo : Tibi" « irmao m~nor_»; is!o é, ern 
.rela~ao ao mais velho, «o segundo». Os 1rmaos a1nda na 
infancia, sao tibi-qui: de tibí, « innao », qa_i, « !e~ro, ~e
quenino ». A palavra tibi, para ligar-se a Ira, ex1g1a a 1n
tercallacao de r ( brando ), pela mesn1a razao já dada p~ra 
tai-ripi. Irá, formiga avermelhada, cabe~a grande; mutto 
abundante na regia.o Pirátininga. 

E porque es~es nomes Quiririóg e Icá? .. Sem duv}da, 
por causa da reg1ao onde cada utn estabelecera sua taba. 
A do primeiro denominada corruptamente Ururay, era um 
recanto para ds lados da serra P_aran_áp_if}-caba e das ca
beceiras do Río Grande ; neste no ex1shnam cobras gran
des, ou mesmo a especie. quiririóg. A do seg~n~~' .aliás 
sem denominacao, estend1a-se nos campos de Piratininga, 
onde sempre abundou o icá. 

Portanto, /pi e Tibi equivaleriam. ~ Se11;ior e /lf-nlor, 
de que usavam os ron1anos para d1stingu1rem o irmao 
mais velho e o innao segundo. 

• 
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• ' Poré1n, abandonada esta hypothese, a verdadc é que, 
\. no )n1cs1110 nomc da taba daquellc reí brasilico está a af

fif'rnac;ao de sua proen1inencia. Segundo as chronicas, a 
taba tinha o no1ne de Uraray. 

Uraray, corruptéla de Y-rü-ray> « gera~ao, nac;ao >1 . 

De Y> relativo, ril> « accrescentar, augn1eutar, cresccr eu1 
nu1nero », ;ai> o 111esmo ·que tai, « filho » . E. se assi:n nao 
fóra. como explicar o facto de nao dareni os chronista$ o 
no111e da taba do innao segundo ou de Tibir' -Irá? J-\o 
contrario, o padre Jos1~ DE ANCHIETA, na jé.1 citada ca~ta de 
16 de Abril de 1563. escreveu que este ltbir'- Irá nao ti
nl1p. sob o seu co1nn1ando senao tres pequenas alde;Js; ao 
passu que o outro era acon1pani1ado pela rnultidtio dos 
indigenas. E aquellas tres pequenas aldeas. con10 filiaes da • 
Y-rü-ral náo tinhan1 de fJcto non1e algu1n. 

V 

~,1as. segundo narram as chronicas, foran1 tres os 
e'hefes indigenas encontrados abaixo e acin1a de · Patanti
piacaba: CaiuóJl, que con1 os seus na aldea á n1argcn1 
do rio Jtii·abatuba, don1inava a serra r11ariíin1a desde a 
il~a Ouaintbé até o rnorro ~rarapira; ..J?.iCJ-uecQ/lJ!. e )JJ?J;_ 

J;J;fá> ~ue con1 os seus do1111nava111 desde o alto da serra. ' 
inciúsive os can1pos e varzeas de f.Jirátinirzga, sen1 litnites 
conhecidos no sertao : nao referern as chronicas qüal dos 
dois era procminentc ou superior. 
. Entretanto, apparcce con1n1andando o cerco e ataque 
da povoa~ao de Piratininga> crn 10 de Julho de 1562, urn 
quarto chefe, cotn o norne de Arara)!,,. do qu::I .antes n:lo 
havia noticia. Por outro lado, dah1 en1 deante as chronicas 
nao falam de Piqueroby e apenas se rcfcrem a Tibiricá 
e a Caiaby (* ). 

(*) AzEVE~O MARQUES, no nome Caiuby, por manifesto equivoco, 
citou por engano 1V1ACHADO DE ÜLIVEIRA e affirmou que Antonio Rodri
gues fazla vida marital com urna filha de Caiuby; mas, elle proprio, nos 

. nomes Antonio Rodrigues e joao Ramal/lo, rectificou essc engano e 
... ~,. affirmou, ao contrario, que Antonio Rodrigues fazia vida marital com a 

filha de Piqueroby. 

• 

PEDRO TAQl)ES, aliás civado de prcconceitos de nobreza curopéa, 
nao poude occultar este ascendente indígena de D. l'vlaria Pires, mulhcr 
de Bartholomeu Bueno, e teve de declaral-o no titulo da familia Piras 
referindo-se ao testamento de "11eciassu, rnulher de Salvador Pires, bis
neta de Piquerobv e mae de D. Maria Pires. 

( 
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Ora, a taba principal, segundo explican1os, era a \ie J · 
Y-ra-rai, non1e corro1npido en1 Ururay e Araray. E é el" 
a raza.o porque as chronicas nomeiatn assi111 ...9-Cl.t~!~.._9.1:1.e 
fOtnrnandou en1r 10 de Julh9.~§.~. Q_c.e~--JLªu1qu_~_9j_: 
~ov®~~o f!_iratüzirz Cf.:. ~,ºt~ .. :E..Q; ... ~~, ..... ~~ ... .?.,,,~2...f~l.l1!1~;,,~-t·~~a·:ºL 

era outro sen· o o_nroQno qUe.[2.f!l,, , na qua 1uaue e 
.... « Cfiefe aa"taf>a- pnnCipal » . De ser . elle o n1csmo chef e 

dessa revolta resultou nos chronistas a confusao. nomean· 
do-o, ora Uraray, con10 o fez MACHADO DE OuvEJRA, cn1 
seu Qaadro /zistorico da provincia de S. Paato. ora Ara
raig, como escreveu o padre S1MAO DE V ASCONCELLOS, en1 
sua Chronica da Cornpanliia de /esas do Estado do 
Brazil~ ora Araray, co1no outros te1n escripto posterior-

•n1ente. 
" o citado padre SIMÁO DE VASCONGELLOS affirn1ou que 

Araraig era irmao carnal de Tibir'icá, assin1 « conhccido 
de todos>); e o padre JOSÉ DE ANCHIETA, na já citada carta 
de 16 de .L\bril de 1563, havia assign::tlado css.e innao 
con10 o chefe da nniltidao, ainda que nao o no1ncou. 

VI 

Penso, portan to" que o rei da n~~ao tu.pi, c1n Pira- · 
tinir¡,ga, assin1 con10 cn1 toda a regiao do littoral até Ara
rapira> era Piqaeroby, cuja nome foi escripto corruptamente 
por PEDRO TAQUES DE ALiv\EIDA . PAES LEME, talvez por 
constar assin1 do tcstan1ento de Mecía Fernandes, falleci-
da en1 I 623 ; testamento juncto aos autos

1 
do inventario 

dos bens della para partilhas con1 scus herdeiros, no pri-
111eiro cartorio desta cidade de Sao Paulo. 

Resta que a historia do Brazil seja rectificada nesta 
parte. A chronica da provincia de Sao Paulo nao deve 
cot1tinuar turbada en1 suas origens. Nao tenhan1 os pau
listas por inutil este exame das origens: as principaes fa
n1ilias do Brazil inteiro, excluido o littoral desde a fóz do 
rio S. Francisco até a do río An1azonas e limite seten1-
ptrional, procedem de Piqaeroby> o rnrabi'clzábeté de 1-ra
rai e scnhor das can1pos, varzeas, e n1attas dos sertoes 
da actual provincia de Sao Paulo. 
. ,Eiq_LJ/f.[JJ.~'¿, ?U Pihe~ób!d, .def~~u .. . s~s di~~~ e 2.~, ... 
~e .. ~JlS.r~fl~t§....9!.l~ ... Y~~.1n!nn,ª~ ... Q .. ]~_!,rif.fülQ: 9,~~ ME..:-
tim Affonso de Souza com e1te lfzera ·- pro1neften0o que 
~- ~ "'-. ~~á~ ......... •-V"~-:.·1..,,.i ... •1" .~ ...... .,...._...,..,~·.1.:~··~~~-lot:~ii 
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1 \ oJrtu~ueze~ "ª? se estabeleceriam em serra acima. p em 
\... P/denam .1r alh a rcsgatar ~u negociar com os indigenas 

sem sua ltcenca ou a dos cap1taes-móres seus loco·tenentes, 
a 9ual nao se ~a~ia sena.o com muita circu1nspeccao, e 
un1camente a su1e1t~s ben1 morigerados como se póde ver 
da narracao de Fre1 GASPAR DA MADRE DE DEus (Memorias 
para a historia da capitania de Sao Vicente~ 1, 115 ). 
Com os padres da Companhia de Jesus subiran1 alguns 
por~uguezes e cstabelecerarn-se e1n Piratininga, infringindo . 
ass1m aquelle tratado. 

Honretnos, portanto, sua men1oria. 

Joao ;'rf enoes de .;'1/meiaa. • 
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