
O ensaio indios da Amaz6nia, de Malaria a Minoría 
(1750-1850) cobre um período consroerado ''vazio'' na 
história da Amazonia: depois das missoes e antes do 
período da borracha. O autor teve o mérito de mostrar 
que este período foi decisivo em rela9ao ao status do 
··tapuio'' na Amazonia e como a Cabanagem foi um 
mecanismo de exclusao do tapuio da sociedade 
amazónica. 
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Nos últimos anos a Amazonia vem 
,,sof rendo acentuadas mudam;as 
em sua estrutura socioeconOmica, 
com altera90es em sua compo
sic;ao étnica e em sua heran9a cul
tural. O livro de Carlos A. Moreira 
Neto refere-se a outro período de 
transformac;ao rápida e traumática 
da sociedade amazónica, no século 
que se estende de 1750 a 1850. 
Na análise que faz dessa época, 
que considera o século do ex
terminio, o autor investiga as cau
sas e conseqüéncias da expressiva 
parda de importAncia demográfica 
e social das popula90es indfgenas 
da regiao. O leitor é levado a des
vendar, no texto, um enredo e urna 
signif ica9ao, urna li9ao e urna ad
verténcia para os días de hoje. 
indios da Amaz6nla, de Malaria a 
Mlnorla pOe em relevo especial a 
categoria sócio-histórica do tapulo 
da Amazonia, que é um conceito in· 
termediário entre o caboclo e o 
índio tribal. Retém muitas carac· 
terísticas indígenas, como o ca· 
bocio, porém se conserva a mar
gem da sociedade dominante, tanto 
económica quanto socialmente. i: 
um ser, urna sociedade quase inde
pendente. Ou melhor, potencial
menté independente, como sugere 
o autor, porque nunca teve con
di90es amplas e continuadas de se 
fazer estável e operativa. Nisso 
está a sua tragédia histórica. 
O tapuio constituiu a grande mas
sa dos rebeldes da Cabanagem, es
sa revolu9Ao anticolonial que aba
lou tao profundamente a sociedade 
amazónica da primeira metade do 
século XIX, e cujas 150 anos de 
eclosao acabam de ser comemora
dos. O autor aporta dados de inte
resse para urna reavalia9ao domo
vimento. 

fNDIOS DA AMAZONIA, 
DE MAIORIA A MINORIA 

( 1750-1850) 
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Em memória de Marfal de Souza Tupa'i, 
líder Guaraní assassinado por f azendeiros. 
Pela recuperafao da presenfa histórica 
de Chrispim de Leao, tuxáua dos índios Maué, 
guia das lutas de seu povo, 
morto na Cabanagem. 
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" por que estes homens sao tivres e ezentos 
da minha jurisdifaO, que OS nao pode abrigar 
a sahirem das suas terras para tomarem hum modo 
de vida de que elles se nao agradao, o que se náo 
he rigorozo captiveiro, em certo modo o parece, 
porque off ende a liberdade)). 

D. ]oao V ao governador do Estado 
do Maranhao e Grao-Pará, 1718. 

"E visto que os afoutes sao o castigo mats 
conveniente, e proporcionado para os indios, 
como a experiencia tem mostrado, e conhecem 
todos os que com eles vivem e tratam ... 
é louvavel o castigo de só 40 afoutes, como 
costumavam os seus missionários: e quando 
os crimes sao mais atrozes, se !hes podem 
repetir por mais dias, juntos com a pena 
de prisao, que eles muito senten1. . . E na 
verdade que nao há castigo que mais amanse que 
üa prisao diuturna com umas boas bragas nos pés)). 

_Toao Daniel S], Tesouro Descoberto, 
1757-1776. 
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"Estes Indianos fazem pular na memória de quem 
os considera o pensamento de Montesquieu 
- que há paizes onde os homens valem nada". 

Baena, Ensaio Corográfico, 
1839. 

" pelo legítimo direito de conquista . . . 
o da civilizar;áo sobre a barbaría ... 
nós proclamamos para o império, 
comprehendendo o território de que 
os bu gres estáo senhores, o nos so chef e 
e a nossa lei. Todo o que nao obedecer a uma 
e ao outro rebella-se e é criminoso . .. 
Nao constituem elles (os índios) uma rebelliáo 
armada dentro do império?" 

Varnhagen, Memorial Organico, 
1851. 
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Prefácio 

É comum ouvir a queixa de que a história do povo brasileiro 
vive de generalidades. Os famosos "explicadores do Brasil" dos 
anos '30 produziram interpretac;oes acerca da formac;ao do povo 
brasileiro que - por serem fundamentalmente verídicas - contudo 
nao deixam de generalizar situac;óes muito específicas e particulares, 
como fez Gilberto Freyre ao projetar a imagem da Casa grande & 
senzala sobre a formac;ao social brasileira como um todo, ou Caio 
Prado Júnior ao falar da "soluc;ao da mestic;agem ". · 

' 

Mesmo os grandes pioneiros da antropología brasileira como 
Manoel Bomfim, Arthur Ramos ou Darcy Ribeiro armaram esquemas 
muito gerais ao tentarem articular um discurso que se aplicasse a 
todo o Brasil ou mesmo a toda a América Latina. 

É dentro deste contexto da evoluc;ao da antropología no Brasil 
que o presente estudo de Carlos Moreira Neto ganha proporc;oes de 
originalidade e pioneirismo. Eis um estudo monográfico que trata 
específicamente do assim chamado "tapuio" e procura cuidadosa
mente definir este grupo social e étnico assim como o processo po
lítico que o gerou. O autor teve o cuidado de identificar o grupo 
" tapuio" dentro da Amazonia, distinguindo-o tanto do "índio tribal" 
como do sertanejo ou mestl<;o amazónico, e isso me parece novo e 
inovador. 
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Carlos Moreira Neto, neste seu estudo, nao fica nas generali
dades nem nas considera~óes abstratas sobre mesti~agem, mas desee 
ao concreto vivido entre 1750 e 1850 na Amazonia, de sorte que 
os leitores hoje ainda possam reconhecer a memória - meio apaga
da - do tapuio no povo vivo da Amazonia. 

Essa me parece ser a voca~ao de toda antropología: tornar a 
realidade vivida no dia-a-dia mais transparente, mais clara, menos 
opaca ou envolvida em mistérios. Por isso mesmo a antropología 
tem que se situar no tempo e no espa~o para nao se perder nos 
altos voos das interpreta~óes genéricas que correm o perigo de nao 
interpretar mais nada. E quer me parecer também que o autor con
seguiu realizar essa voca~ao satisfatoriamente. 

Ao ler o presente estudo percebemos logo que estamos diante 
de um conhecedor da matéria, seguro no que afirma. Mas nao só: 
Nada mais distante de Carlos Moreira Neto do que a figura de um 
intelectual frio e puramente academico que afinal de contas nao toma 
posi~ao diante do drama que está descrevendo. O autor se envolve 
na tragédia que nos descreve, toma posi~ao clara e usa urna lingua
gem que surpreende pelo tom direto, incisivo, participante, emocio
nado. Carlos Moreira Neto nao é só o melhor conhecedor da história 
indígena no Brasil, mas, igualmente, um fervoroso militante pela 
questao indígena. 

O ensaio 1 ndios da Amazónia: de maioria a minoría ( 17 5 0-18 5 O) 
cobre um período considerado "vazio" na história da Amazonia: 
depois das missoes e antes do período da borracha. O autor teve 
o mérito de mostrar que este período foi decisivo em rela~ao ao 
status do "tapuio" na Amazonia e como a Cabanagem foi um me
canismo de exclusao do tapuio da sociedade amazónica. 

Eduardo H oornaert 
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lntrodu~áo 

QuANOO alguém considera o padrao geral de distribui~ao dos 
grupos indígenas sobre o território da Amazonia brasileira ~e hoje 
nao pode deixar de surpreender-se com a absoluta ausencia de índios 
em quase toda a extensao das margens da corrente principal do 
Amazonas e no curso inferior da maioria de seus afluentes. 

O litoral brasileiro, particularmente a costa norte-sul que, grosso 
modo, _ equivale .em extensao ao curso do Amazonas em território 
brasileiro, foi a regiao onde se implantou os primeiros núcleos colo
niais e onde ocorreu, ainda no século XVI, processos depopulativos 
radicais que exterminaram quase toda a popula~ao aborígine. Mesmo 
nessa regiao, entretanto, conseguiram sobreviver, de alguma sorte, 
grupos indígenas cujos remanescentes permanecem em enclaves lito
raneos: Potiguara, na Baía da Trai~ao (Paraíba); Pataxó, em Porto 
Seguro (Bahía); Tupinikin, em Aracruz (Espírito Santo); Guaraní, 
em Angra dos Reis e Parati (Rio de Janeiro), e em Ubatuba, 
S. Sebastiao, ltanhaém, Peruíbe e ltariri (Sao Paulo). 

Parece certo que nenhuma outra regiao brasileira apresenta 
áreas contínuas mais extensas e mais desertas de índios que a faixa 
indicada do vale amazónico. A surpresa será ainda maior se con
siderarmos aquela regiao como um todo que abriga a maioria da 
popula~ao indígena brasileira atual e que, precisamente na faixa 
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referida, v1v1am os grupos indígenas mais numerosos e culturalmente 
mais desenvolvidos da Amazonia. A despeito disso, estavam todos 
extintos já em fins do século XVIII: eram os Tupinambá, Arua, 
Tapajó e Omágua. Juntamente com eles desapareceram, também, 
inumeráveis povos indígenas ribeirinhos. Citam-se apenas, a título 
de exemplo, os Tocantin, Cuchiuara, Caboquena, Guajará, Pacajá, 
Pauxi, Uanapu, Apama, Aracaju, Tapuiussu, Pariqui, Guanavena, 
Tupinambarana, Ibanoma, Tarumá, Passé e Yurimagua. 

Apesar do drástico processo depopulativo que extinguiu essa 
popula<;ao, raros tem sido os especialistas que atentaram para o 
fenómeno de desapari<;ao de tantos povos indígenas numa regiao 
aparentemente tao pouco transformada pela ocupa<;ao ocidental como 
é a Amazonia. De todas as fontes consultadas, somente Elisée Reclus 
(1900) e Joao Lúcio de Azevedo (1901, 1930) detem-se sobre a 
importancia e o significado do processo de extermínio: 

"Das aldeias, que as margens do Amazonas ofereciam a vista do 
seu primeiro descobridor, talvez nem uma só povoafáo moderna 
!hes marque o lugar. As cento e cincoenta tribus, que entáo 
existiam nessas paragens, desapareceram todas. Mas náo só isso: 
os centros de populafáo pouco excedem em número e, se ex
cluirmos as cidades principais, em quantidade de vizinhos de 
todas rafas, as aldeias de aborígens do tempo das missoes . .. 
A rafa experimentou, é certo, a transformafaO devida aos cru
zamentos, mas o extermínio foi a razao principal que a sumiu 11 

(Azevedo, 1930: 380). 

Atualmente, as margens do Solimoes, já na fronteira com o Peru 
e a Colombia, vive o único grupo indígena que sobreviveu ao ex
termínio naquela faixa ribeirinha, os Tukuna. Em á.reas próximas 
as varzeas do Amazonas, sobrevivem também, nos baixos · cursos do 
Tapajós e do Madeira, os remanescentes muito diminuídos de tres 
grupos importantes na história indígena amazónica: Mura, Mundu
rucu e Maué. 

O propósito do presente trabalho é a reuniao de evidencia his
tórica que permita a identifica<;ao de algumas causas ou eventos que 
contribuíram para a desapari\ao de tao grande número de índios na 
Amazonia. Como hipótese básica considera-se que nos cem ·anos que 
separam o início da política pombalina na Amazonia (1750) da 
cria\ao da província do Amazonas, desmembrada do grao-Pará 
( 1850), o caráter étnico-cultural da regiao muda de maneira radical 
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e irreversível. Até meados do século XVIII, a Amazonia brasileira 
apresentava urna face definidamente indígena. Um século depois, os 
grupos indígenas tribais sobreviventes refluíam, sob o impacto da 
onda crescente de ocupa\ao nacional, para áreas de refúgio nas matas 
e altos cursos dos ríos, onde se conservavam arredios ou hostis. 
Ao mesmo tempo, os índios destribalizados pela a~ao missionária 
dos séculas anteriores, que constituíam a base da popula\ao, tanto 
nos centros urbanos quanto nas comunidades e núcleos de produ\ao 
do interior ( cacoais, pesqueiros, estabelecimentos de coleta de pro
dutos florestais e de transporte fluvial etc.), desapareceram ero gran
de número por causas que serao examinadas adiante. A partir de 
meados do século XIX, a face da Amazonia brasileira se transforma 
radicalmente pela diminui\ao drástica do número de índios tribais 
e destribalizados, que passam de maioria a minoría. 

Nas páginas seguintes sao examinados superficialmente os pro
cessos depopulativos e desorganizatórios que, do início do período 
pombalino até a consolida<;ao da orde.m conservadora e latifundiária 
no Brasil, em meados do século XIX, determinaram urna redu<;ao 
substancial no número e na importancia económica e sociocultural 
dos índios da Amazonia. A meu ver, foi neste período que o Brasil 
amazónico deixou de ser regiao marcada por um caráter indígena 
dominante e onipresente, a semelhan<;a dos altiplanos peruano e boli
viano e de certas áreas da América Central e do México, para assu
mir sua fei<;ao atual. Ao fim dessa época, a popula<;ao original havia 
diminuído em números absolutos e, mais ainda, em termos relati
vos, se comparada coro o crescimento da popula<;ao nacional como 
um todo. Como a depopula<;ao afetou principalmente os grupos indí
genas, a composi<;ao étnica da sociedade regional amazónica foi 
substancialmente alterada, com expressiva diminui\ao de conting~nte 
demográfico aborígine. A presen\a dominante de índios na popula
\ao da regiao, até meados do século XVIII, é demonstrada, de modo 
irretorquível, pela documenta<;ao oficial da época. 

Como mero exemplo, entre várias outras fontes, ver o Livro 
Grosso __ do Maranháo, coletanea de cartas régias, alvarás, decisóes e 
outros atos normativos da metrópole, dirigidos ao antigo Estado do 
Maranhao, isto é, a todo o território que vai dos confins da Ama
zonia portuguesa a capitanía do Ceará. Essa documenta\aO, publicada 
pelos Anais da Biblioteca Nacional (v. 66 e 67), cobre o período 
de 1646 a 1745 e, referindo-se a toda gama de problemas relevantes 
da colonia, em mais de nove décimos dos casos trata dos índios, 
de modo acessório ou exclusivo. 
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No processo de extermínio da popula~ao indígena da Amazonia, 
o setor mais duramente atingido foi a massa de índios destribaliza
dos e deculturados, os tapuios, cuja proximidade da popula~ao re
gional nao lhes permitía o espa~o necessário ªº refúgio e a so
brevivencia. Mas foram também afetados os grupos indígenas que 
conservavam alguma integridade e autonomía e, principalmente, os 
que opuseram resistencia mais duradoura ou eficaz a domina~ao 
branca e que, por esta razao, dela sofreram urna a~ao repressiva 
particularmente dura. O caso Mura é referido como exemplo desta 
espécie de acerto de contas histórico entre a sociedade regional e 
os índios. 

Este ensaio retoma urna discussao iniciada em minha tese de 
doutorado ( 1971) sobre a natureza sociocultural dos tapuios e suas 
rela~óes com o mundo dos brancas. Um trabalho mais sistemático e 
elaborado sobre o tema exigiría, inicialmente, urna análise detida da 
valiosa documenta~ao do Arquivo do Pará, insubstituível como fonte 
primária para o estudo das rela~óes e conflitos entre índios e bran
cos na Amazonia. Este arquivo é especialmente rico em documenta
~ªº sobre a Cabanagem, movimento que é referido superficialmente 
mais adiante. Nos acanhados limites deste ensaio nao cabía aquela 
documenta~ao, nao tendo sido utilizada sequer a massa de documen
tos que microfilmei em 1968 no Arquivo do Pará sobre a Caba
nagem. Do mesmo modo, os abundantes dados publicados por Ale
xandre Rodrigues Ferreira, na parte relativa ao rio Negro em sua 
Viagem Filosófica, nao puderam ser aproveitados, embora tivessem 
contribuído muito para o entendimento da vida das comunidades 

. indígenas e tapuios daquele rio, na segunda metade do século XVIII. 
O mesmo deve ser dito das demais fontes primárias importantes 
para o conhecimento da história, da situa~ao socioeconomica, da 
composi~ao étnica e dos níveis de desenvolvimento ou decadenciá 
das povoa~óes da Amazonia no período colonial ( Ribeiro de Sam
paio, Monteiro de Noronha, Lobo d' Almada etc.) e das demais in
forma~óes primárias ou reelaboradas por historiadores e outros que 
escreveram sobre o tema. Até o material consultado mais assidua
mente, como os volumes do Questions de la frontiere entre la Guyane 
Britanique et le Brésil, editados por Joaquim Nabuco, ou os textos · 
das viagens de Spix e Martius e de outros viajantes e naturalistas, 
foi subutilizado. 

Ainda assim, nao f oi possível evitar que o ensaio ficasse car
regado de cita~óes freqüentes, tiradas principalmente de fontes pri
márias, preferíveis a um resumo ou reelabora~ao, pelo sabor e pelo 
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detalhe de observa~ao parttc1pante que somam ao entendimento de 
determinadas questóes ou eventos. De tudo isso resultou um ensaio 
que coloca tentativamente urna série de questóes sobre o processo 
histórico de domina~ao sobre as popula~óes indígenas da Amazonia 
e que responde a muito poucas dessas indaga~óes. Seu mérito prin
cipal, a meu ver, é estimular o interesse para temas importantes da 
realidade histórica daquela regiao, como é o do tapuio como carac
terística social distintiva da Amazonia e que, a despeito disso, sao 
geralmente descurados e esquecidos por historiadores e etnólogos. 

Este ensaio incluí, em apendice, documentos do período que 
ilustram e ampliam a discussao aqui proposta. 

Foram também incorporadas ao texto duas cartas geográficas: 
o Mappa Vice Provinciae Societatis ]esu Maragnonii ( 1753), com 
a distribui~ao das missoes jesuíticas no Maranhao e na Amazonia, 
e um mapa da regiao na época da Cabanagem, a N ouvelle Car te de 
l' Amérique Méridionalle de Brué ( 1839). 

O volume é ilustrado com desenhos de aldeamentos indígenas 
da Amazonia, do capitao-engenheiro Joao André Schwebel, empre
gado na demarca~ao de limites, que os reuniu na Collecfam dos 
Prospectos das Aldeas e Lugares mais notaveis (1756). 

Quando este texto foi elaborado em sua versao original, em 
1977, ainda nao havia sido publicada a V isitafaO do Santo Oficio 
ao Pará (1978). Valí-me, na época, do manuscrito copiado na Torre 
do Tombo pela Dra. Anita Novinski, da USP, que generosamente 
cedeu-me cópia. O mesmo ocorreu com o Mapa etno-histórico de 
Nimuendaju, só publicado em 1981. 

Várias pessoas dispuseram-se a ler o manuscrito e deram suges
toes que contribuíram para eliminar equívocos e melhorar a qualidade 
do texto. Entre outras, registro a oportuna crítica de Aryon Rodri
gues sobre a língua geral e a colabora~ao insubstituível de Elizabeth 
Brea em todas as fases de prepara~ao dos originais. O interesse de 
Esther Bertoletti, da Biblioteca Nacional, permitiu a consulta e re
produ~ao de documentos da s~ao de manuscritos. Sou também grato 
a colabora~ao eficiente de Moacir Mouta, do servi~o de microfilma
gem do Itamaraty e de Joao Domingos Lamonica, do setor de do
cumenta~ao fotográfica do Museu do fndio. A despeito dessas con
tribui~óes, o texto apresentará falhas que nao percebi ou nao pude 
corrigir, e cuja responsabilidade é exclusivamente minha. 
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Em fonna menos elaborada, este ensaio foi apresentado no sim
pósio A Permanéncia histórica do índio no Brasil, organizado pelo 
Programa de estudos pós-graduados da Universidade Católica de Sao 
Paulo, em maio do corrente ano. Os comentários e críticas que 
aí foram oferecidos ao texto, especialmente por Márcio Souza e 
Mércio Gomes, contribuíram muito para melhorá-lo. 

Rio, agosto de 1984 

Carlos Moreira Neto 
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As niissóes 
e o indigenismo pombalino 

NA primeira metade do século XIX a distancia que separava os 
grupos indígenas das vilas e lugares considerados como brancos no 
Alto Amazonas era menor do que geralmente se supóe: a aldeia 
tribal constituía o suporte e a origem próxima da vila e sua única 
fonte de renova~ao populacional. Assim, a extin~ao ou a deca
dencia daqueles núcleos deveriam ser remediadas através do mesmo 
mecanismo que lhes dera origem," a missao religiosa com seu con
tingente de índios. Essa - ou o aldeamento indígena oficial, criado 
após 1845 e que era, de certo. modo, urna missao com apoio oficial 
- deveria funcionar como drenagem entre a aldeia tribal e a po
voa~ao nacional, através da qual pudessem ser captados e transfe
ridos os contingentes indígenas a ser integrados na condi~ao de for~a 
de trabalho. 

Mu itas vezes essa rela~ao de dependencia entre a vila e a aldeia 
tornou-se materialmente explícita na forma como se organizavam os 
povoados amazónicos do período: freqüentemente as vilas agregavam 
um bairro periférico,- a aldeia, habitado por tapuios e índios de 
servz~o. 

A política de reconstru~ao das vilas e lugares da Amazonia, a 
partir dos descimentas de aldeias tribais, para recompo-los após a 
intensa depopula~ao e desorganiza~ao social motivadas pela Cabana-

f 9 



gem, é defendida por todas as ~autoridades provinciais da época com<'.> 
soluc;ao para o vazio populacional das décadas de 1840-1850. 

Tal política, de raízes nítidamente coloniais, contribuiría para 
o agravamento dos processos de depopulac;ao e desorganizac;ao social 
que afetavam os índios. 

Dados demográficos de meados do século XIX mostram que a 
populac;ao da Amazonia . talvez nao chegasse a igualar o número de 
habitantes de cem anos antes, tao graves foram os efeitos cumula
tivos das perdas humanas por efeito das a~óes militares, da escra~ 
vidao de indígenas, das epidemias e de outros processos biológicos 
e sociais, acelerando-se o ritmo do esvaziamento demográfico durante 
e após a Cabanagem, se bem que a decadencia desses núcleos de 
povoamento já fosse registrada por cronistas e viajantes a partir do 
final do século XVIII, como Martius e Fernandes de Souza. 

Capistrano de Abreu atribuí ao diretório pombalino a culpa 
maior pelos males, conflitos e outros processos desorganizativos de 
que é tao fértil o período. O historiador nao hesita em identificar, 
na política de Pombal e de Mendonc;a Furtado para a Amazonia, a 
raiz de todos os problemas e tensoes do século, inclusive a Ca
banagem: 

"O díretórío, aprovado pelo reí, vígorou de 1757 a 1798. As 
mísérias provocadas por ele, direta ou índiretamente, sao ne
/andas. Por fim, D. Francisco de Sousa Coutínho teve compaí
xáo dos índios e conseguiu a revogafáo. Chegava tarde a me
dida salvadora: o mal eslava feíto. Em 1850 o Pará e o Ama
zonas eram menos povoados e menos prósperos que um século 
antes; as devastafoes da Cabanagem, os sofrimentos passados 
por aquelas comarcas remotas de 1820 a 1836 contam entre as 
raízes a mal/ adada criafáo de · Francisco Xavier de Mendonfa 
Furtado" (Abreu, 1954: 276). ; . 

A rigidez e a unilateralidade do julgamento de Capistrano nao 
diminuem a importancia de sua iritui~ao, inclusive no que diz respeito 
aos efeitos tardios, como a Cabanagem. Na verdade, o período pom
balino e seu instrumento político mais significativo, o Directorio, 
sao chaves essenciais para a compreensao das mudan~as operadas na 
Amazonia entre 1750-1850. Sem recorrer ao Directorio será impos
sível entender os efeitos concretos da seculariza~ao das missoes pela 
política pombalina. A partir daí, o regime das missoes cedeu lugar 
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a um esforc;o de intervenc;ao e de integrac;ao das populac;oes indí
genas aldeadas ao sistema colonial - sem intermediários -, o que 
aumenta extraordinariamente o processo de desorganizac;ao e de do
minac;ao dessas comunidades, iniciado pela ac;ao missionária. 

O século que transcorre entre o início do período pombalino 
e a decretac;ao da autonomia da província do Amazonas ( 1750-1850) 
representa fase particularmente funesta na história das populac;oes 
indígenas da Amazonia. Vários eventos, com capacidade diversa de 
determinac;ao, que contribuem para o agravamento da situac;ao dos 
grupos indígenas regionais, ocorrem nesses cem anos: a epidemia de 
sarampo; a reforma pombalina que expulsa os jesuítas e remove em 
cará ter perpétuo os frades de Conceic;ao e de Piedade (Carta Régia 
de 11 de junho de 17 61) ; a falencia do indigenismo pombalino, 
a escravizac;ao e as guerras ofensivas do governo de D. Joao VI; 
as promessas da independencia e a continuidade das formas de opres
sao colonial; a Cabanagem, seguida da repressao e do exterminio 
dos tapuíos, índios e mestic;os que dela participaram; a decadencia 
das vilas e lugares tradicionais, as expedic;oes punitivas e os des
cimentos de índios para as frentes de trabalho nos principais centros 
da regiao; o abandono dos territórios tradicionais e a fuga para 
áreas de difícil acesso, impenetráveis, ou para o território estrangeiro; 
a ineficácia da nova política indigenista de 1845 e o desastre da 
ac;ao missionária oficial, a cargo dos capuchinhos italianos; finalmen
te, a autonomía da antiga comarca do Alto Amazonas, com inevi
tável aumento de pressao sobre as áreas e grupos indígenas e, como 
documento final do período, a aprovac;ao da Lei de Terras de 1850, 
que institucionaliza o regime da grande propriedade privada a custa 
dos territórios ocupados tradicionalmente por índios e caboclos. 

Os jesuítas detiveram, por largo espac;o de tempo, urna posic;ao 
privilegiada na formulac;ao e execuc;ao da política indígena nos terri
tórios portugueses da América. No Maranhao, em particular, tinham 
o monopólio da posse e distribuic;ao da mao-de-obra indígena, única 
forc;a de trabalho disponível na regiao. Isso lhes conferiu um poder 
extraordinário, freqüentemente desafiado pela oposic;ao rancorosa dos 
colonos. As press6es dos últimos culminaram na expulsao dos jesui
tas do Maranhao e de Sao Paulo no século XVII. Voltariam, aos 
dois estados, depois de negociar um acordo, pelo qual abriam mao 
da administrac;ao temporal dos indígenas. Isso significava urna ampla 
concessao aos interesses escravistas dos colonos, a despeito da apai
xonada oposic;ao de Antonio Vieira. É significativo observar que essa 
mudanc;a de orientac;ao é acompanhada, no plano individual, por urna 
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definida altera\ao no caráter e nos interesses dos m1ss1onários envol
vidos no processo. A voca\áo utópico-missionária de Vieira é subs
tituída pelo pragmatismo de dois economistas da Companhia de Jesus: 
Jorge Benci (autor de Economía crista dos senhores no governo dos 
escravos) e Joao Antonio Andreoni (autor de Cultura e opulencia 
do Brasil), que formularam as bases da nova política. 

Enguanto no Maranhao, após a morte de Vieira, nos últimos 
anos do século XVII, a cada día se fazia mais patente o triunfo da 
política de submissao aos interesses coloniais, com a erosao da . im
po,rtáncia económica, social e política das missóes, a Amazonia se. 
via dividida, na última década daquele mesmo século, em territórios 
de 'missoes - através de decisao real - entre jesuítas, mercedários, 
frades de Santo Antonio, carmelitas e da Piedade, a eles se jun
tando, em 1700, os franciscanos da província da Concei\aO. Tais 
fatos explicam, na fase do florescimento das missoes - primeira 
metade do século XVIII -, a transferencia da a~ao jesuítica, para 
a Amazonia, concentrada em áreas puramente indígenas e livres da 
presen~a de agentes oficiais e de colonos. Foi rápida a expansao 
dessas missoes: 

"Em 1718 havia, em toda a Amazonia, apenas 4 vilas para 
51 aldeias organizadas e administradas pelos missionários. Em 
1750 o número de vilas continuava o mesmo, mas o de aldeias 
elevara-se para 63, das quais 17 a cargo dos inacianos. Durante 
o século XVIII, numa irradiafao espetacular, jesuítas e carme
litas tinham ampliado as fronteiras de Portugal na Amazónia, 
levando-as ao Alto Madeira e ao Alto Rio Negro e Alto Soli
moes" (Reis, 1964: 6). 

Mas as missoes jesuítas do século XVIII haviam-se rendido 
sem maior resistencia a visao "empresarial" de Benci e Andreoni. 
Parafraseando Vieira, pode-se dizer que o oneroso dessa espécie de · 
missao cai sobre os índios e todo o útil se concede aos missionários.; 
todas as conveniencias a estes, e aos índios, sempre miseráveis, todas 
as violencias. Nao é outro o quadro descrito por J oao Lúcio de 
Azevedo: 

". . . usando dos mesmos processos de cativeiro e domínio apli
cado pelos seculares,· os padres logravam acrescentar os seus 
estabelecimentos, ao passo que os dos simples colonos mingua
vam, até extrema decadencia. Escravos eram os índio.s em poder 
destes, como no daqueles, e em ambas as partes o trabalho 
violento. Nao era talvez menor a tiranía do religioso, na missao, 
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que a do lavrador, na fazenda. . . As missoes enriqueciam, por
tanto; e as dos jesuítas sobrepujavam a todas, em número e 
valor das propriedades. Nesta época, possuíam eles, na capitanía 
do Pará, nove fazendas rurais; no Maranháo, seis de criafaO 
de gado e sete outros estabelecimentos agrícolas: daí retiravam 
copioso produto de farinhas, algodao, afúcares, água-ardentes e 
cacau. Faziam salga de peixes. . . realizavam capital. . . Utiliza
va1n as riquezas da floresta, cortando madeiras e fabricando 
·embarcat;oes. As mulheres dobavam novelos, t.eciam panos de 
algodao; e por esta sor te cunhavam o dinheiro da terra. . . As 
aldeias de índios mansos, que eram os centros de onde havia 
de irradiar a civilizafao, em todo o extenso Amazonas, seriam 
para mais de 60. Aí se aglomeravam os restos das nafoes menos 
bravías, desaparecendo a olhos vistos, a-o contato dos broncos, 
e sob a influéncia fatal da escravidao. Por uma avaliat;ao (de 
Mendonfa Furtado) pode-se computar em 50 mil almas, apro
ximadamente> o número desses indígenas. Os outros, mais bár
baros, embrenhavam-se em sítios recónditos, procurando debalde 
defender a liberdade com que, só longe do alcance dos. euro
peus, poderiam contar" (Azevedo, 1930: 235-236; 228-229). 

A missao é o centro por excelencia de destribaliza~ao e de 
homogeneiza~ao deculturativa daqueles "restos de na~oes menos bra
vías", concentrados nos aldeamentos catequéticos. O produto final 
é o índio privado de sua identidade étnica, o tapuio, de que se 
falará ) detalhadamente, mais adiante. 

Um documento de 1749 revela a importancia economica do 
tapuio, como principal fornecedor da for~a de trabalho regiohal, e 
sua vulnerahilidade as novas enfermidades introduzidas, na Amazo
nia, por n1issionários e colonos. A partir da terceira década do século 
XVIII, a cidade de Belém e, depois, toda a área amazónica foram 
atingidas por urna epidemia de sarampo que, entre 1748 e 1749, 
dizimou a maior parte da popula~ao aldeada dos tapuios e escravos 
existentes na regiao. Como informa aquele documento, o mal foi 
particularmente severo: 

". . . entre pretos e malucos (sic), cabouclos e mestit;os. Náo 
havia nos conventos sepulturas para os mortos,· serviam os cam
pos de campa aos cadáveres. Dous meses durou ésse funesto 
perigoso achaque, mas passados estes, degenerou em febres ma
lígnas, estupores e papeiras, as quaes doent;as se aplicavam re-
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médios redículos, e de pouca utilidade; porém a muitos causou 
bondade. Enfim, nao houve Tapuya, ou quem déle tivesse san
gue, que nao padecesse a fórfa déste contágio. Serviu de pri
vilégio aos filhos do Reyno . .. Ainda muita gente se ausentou 
para as suas rossas, as quaes também chegou parte do contá
gio.. . Nos mais mantimentos se experimentou o mesmo ex
cesso da carestia, tóda causada pela morte dos Indios, que éstes 
sao os que conduzem para a Cidade quanto neta se precisa. 
Eram as lágrimas dos moradores freqüentes; porque alguns, a 
quem a ventura tinha debaixo d'o seu patrocínio, ficaram re
duzidos a lamentável ruína; porque tóda a riqueza da terra con
siste na multidao dos escravos, e súditos. Já nao haviam pretos, 
que levassem os de/untos. . . Os escravos eram levados pelos 
mesmos Senhores e os hiao lanr;ar as /eras nos matos vizinhos 
a Cidade. . . Achava-se mais dinzinuída a malignidade, porque 
iá nao há T apuyas, em que o mal empregue os seus golpes; 
e por estas causas várias vezes se sente a carencia de carne, 
e tainhas por nao haver quem conduza semelhante sustento do 
Marajó. . . Dese;osos todos de saberem o número de mortos, 
principiaram a extrair memórias dos Reverendos Parócos .. . 
T udo isto, com maior certeza, excede o número de quinze mil 
mortos (na regiáo de Belém e áreas próximas como Vigía, Ca
metá, Guamá, Mo;u, Capim, etc.); sem fazer lembranr;a dos 
Sertoes, que como vivem incognitos pela impenetrabilidade dos 
matos parece impossfvel fazer-se específica memória" (Leonardo, 
1749). 

Em comparac;ao com as opress1vas condic;oes de vida das "ra\as 
servís" nos núcleos de ocupac;ao colonial, o sistema economico e 
social dos aldeamentos missionários tinha certa congruencia e viabi
lidade, por ser auto-suficiente e nao competitivo, voltado para a 
expansao de si mesmo e também, em certa medida, para a satisfac;ao 
das necessidades mínimas de seus membros - índios, em imensa 
maioria. A despeito das deformac;óes empresariais já apontadas em 
rela\ao as missoes jesuíticas da Amazonia no século XVIII - e os 
jesuítas continuariam sendo o paradigma dos missionários - repetiu
se o suc~sso alcanc;ado no Paraguai e no Guairá, pelo menos no 
que diz respeito a concentra\ao de grandes massas indígenas, relativa
mente estáveis, nos aldeamentos, Ao lado do absoluto controle 
interno da vida da missao, os padres detinham o rhonopólio de todas 
as opera\oes de produc;ao, transporte e venda dos bens comerciáveis. 
Como ·nao se colocava, porém, no regime das missoes, a questao do 
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lucro individual e imediato, era possível ordenar e dirigir todas as 
atividades de modo mais sistemático e racional. A inexistencia ou 
a extrema rarefac;ao de colonos brancos con tribuía também para. a 
continuidade da ordem social missionária. Entre outras, explica-se 
por esta razao a má vontade ou resistencia mais ou menos percep
tível dos missionários aos planos pombalinos de consolida\ao e de 
expansao do domínio colonial em direc;ao a áreas virgens, territórios 
tradicionalmente considerados de missao. 

A vila pombalina foi instituic;ao bem diversa do aldeamento 
nlissionário. Em primeiro lugar, o carisma religioso foi substituído 
pela presenc;a e . pela opressao física da autoridade local e do colono 
mas, também, por valores abstratos quase sempre incompreensíveis, 
como as posturas e normas legais, a autoridade (pouco convincente 
e de duvidosa legitimidade) de índios e mestic;os convertidos en1 
juízes e vereadores - func;oes vedadas, via de regra, as lideranc;as 
tradicionais do grupo - e por símbolos profanos mais ominosos, 
como o pelourinho. Acima de tudo, a nova ordem representava a 
desistencia da autonomia relativa - que é um dos trac;os mais 
característicos das comunidades de índios e tapuios que coexistiram 
ou sobreviveram ao regime das missoes, representava, também, a 
integrac;ao direta e inexorável a ordem colonial que, como coloniza
dos, eram necessariamente subordinados aos colonizadores e nunca 
iguais em díreito, a despeito dos textos legais. 

A ordem missionária também opunha padres a fndios. Mas, aos 
olhos dos próprios índios, o missionário participava da natureza 
supranatural dos xamas e dos heróis culturais, mais que dos homens 
comuns. Mesmo no século XVIII nao seriam excec;ao os padres que, 
consciente ou inconscientemente, a maneira de Francisco Pinto ou 
Samuel Frit:Z, no século anterior, manipulavam as crenc;as e as . es
peranc;as edenicas dos índios amazonicos. Além disso, o número dos 
missionários era pequeno e nao pesava demais sobre os índios, o que 
certamente contribuía para a estabilidade das comunidades nativas. 

A vila pombalina, por natureza e por propósito deliberado, era 
o instrumento e o espa\o físico através dos quais deveria se pro~ 
cessar a integrac;ao do índio das missoes ao universo maniqueísta do 
mundo colonial. É preciso ter em mente que o processo de conver
sao do índio tribal em índio genérico, o tapuio, havia-se realizado 
em larga medida no aldeamento missionário. A legislac;ao pombalina 
pretendía outra coisa, m?is radical e, ao fim de contas, totalmente 
inviável, a semelhan\a de reedic;óes mais atuais de sua voca<;ao inte-
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grativa. Apesar da larga bibliografía apologética, só neste sentido 
restrito pode o indigenismo pombalino ser considerado moderno. 
Os 95 parágrafos do Directorio compóem um detalhado catálogo de 
instru\óes, normas práticas e justificativas que visam, fundamental
mente, transformar o índio das missóes, e, eventualmente, os índios 
tribais, numa grande massa nativa, económica e socialmente contro
lada, capaz de suprir, com sua for\:a de trabalho, o esfor\o de con
solida\ao do domínio colonial portugues na Amazonia. A falencia 
do indigenismo pombalino está íntimamente relacionada com a invia
bilidade da integra\ao servil do tapuio na sociedade colonial. 

Nao há aqui espa\o para urna análise adequada dos atos pom
balinos sobre índios e missóes. Diga-se, somente, que o fim da po
lítica nao era o índio, mas a conserva\:ªº e o aumento do domínio 
colonial. Considerando-se, no entanto, a quase total ausencia de po
voadores brancos e mesti\:OS na Amazonia, explica-se a insistencia 
na integra\ao de índios tribais e tapuios - única matéria humana 
disponível - no projeto de coloniza\ao pombalino. Problemas adi
cionais, representados pelas fronteiras contestadas por outros domí
nios coloniais, exigiam a nacionalizafao ou, pelo menos, urna iden
tifica\ao aceitável do índio dessas áreas com o domínio portugues. 
Daí a insistencia em proibir a língua geral e a obrigatoriedade do 
uso do vernáculo, o favorecimento de intercasamentos, a aboli\ao de 
distin\óes formais entre índios e brancos, e a transforma\ao das 
aldeias missionárias em vilas e povoa\óes coloniais portuguesas, que 
estao entre os princípios e direitos inscritos na legisla\ao pombalina. 

A manipula\:ªº consciente do índio, como pe\a auxiliar de um 
jogo político-diplomático entre na\:Óes coloniais européias, é documen
tada em detalhe nas instru\:Óes que Pombal enviou a Gomes Freire, 
seu comissário para as questóes de limites na regiao sul: 

"E como a fórfa e a riquesa de todos os Países consiste prin
cipalmente no número e multiplicafao da gente que o habita: 
como este número e multiplicafao da gente se faz mais indis
pensavel, agora, na Raía do Brasil, para a sua de/esa, em razao 
do muito que tém propagado os Espanhois nas fronteiras deste 
vasto continente, onde nao podemos ter seguranfa sem povoar
mos, a mesma proporfao, as nossas Provincias desertas que con
finam com as suas povoadas: e como este grande numero de 
gente que é necessário para povoar, guarnecer e sustentar uma 
tao desmedida fronteira nao pode humanamente sair déste Reino 
e Ilhas ad¡acentes; porque, ainda que as Ilhas e o Reino ficas-
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sem inteiramente desertos, tudo isso nao bastaria para que esta 
vastissima Raía fosse povoada: nao só ¡ulga S.1\f. necessário que 
V .Sa. convide, com os estímulos acima indicados, os vassalos do 
mesmo Senhor, Reiniculas e Americanos que se acham civili
zados, mas tambem que V .Sa. estenda os mesmos e outros pri
vilégios aos Ta pes, que se estabeleceram nos Dominios de S.M., 
examinando V .Sa. as condifóes que lhes fazem os Padres da 
Companhia Espanhois, e concedendo-lhes outras a mesma imi
tafaO, que só nao sejam iguais, mas ainda mais favoráveis; de 
sorte que eles achem o seu interesse em vivere1n nos Dominios 
de Portugal, antes que nos de Espanha. O meio mais eficaz, 
em semelhantes casos, é o de que se serviram aos Romanos 
com os Sabinos e com as mais Nafoes que, depois, foram tn
cluindo no seu Império". . . (Almeida, 1936: 197-198). 

' 
A despeito da eloqüencia com que sao proclamadas as liberda-

des indígenas na legisla\:ªº pombalina, seu instrumento mais eficaz, 
concreto e durável, o Directorio que se deve observar nas povoafoes 
dos indios do Pará e Maranhao, firmado no Pará em 1757 pelo irmao 
de Pombal Francisco Xavier de Mendon\:a Furtado, é um claro ins
trumento de interven\:ªº e submissao das comunidades indígenas aos 
interesses do sistema colonial. Nesse sentido, amplia e completa a 
obra de desorganiza\:ªº da vida indígena tribal, inaugurada pelas 
missóes. Ao estimular o aumento do número de colonos brancos e 
seu conseqüente domínio sobre os indígenas, assegurado pela manu
ten\ao e amplia~ao da distribui<;ao compulsória da for\:a de trabalho 
indígena entre os colonos, a política pombalina teve resultado mais 
negativo - para o futuro dos índios concretamente envolvidos no 
processo - que a ª\:ªº missionária anterior, embora a política indí
gena pombalina possa assumir pretensamente ares de progressista e 
liberal. Daí o ouvidor e intendente geral dos índios do Pará, Antonio 
José Pestana da Silva, ter enviado para Lisboa, na época de Pombal, 
crítica sobre os malefícios do Directorio: 

". . . bem claro fica que de nada serviráo as leis aos Indios 
para serem amparados na sua liberdade. O Directorio é um 
labyrintho ou mistura de determinafoes que dá causa a muitas 
ilusóes e desacertos que boje se praticao no Estado. Sejam bons 
os Europeus, que será superfluo o constrangimento para os 
Indios seguirem o útil, o honesto e o bem. Desempenhem-se 
as leis, se;a completa a liberdade dos Indios, sejao livres suas 
pessoas, suas acfoes, e os seus bens, que haverao lavouras, do-
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·micilios estabelecidos, e o commércio se exercitará sem o des, 
comodo e a violéncia das distribuifoes, sem opressao e cons
trangimento dos miseráveis'' (Malheiro, 1867, 11: 115). 

As razoes do fracasso da política pombalina sao analisadas pelo 
ministro de D. Joao VI, Joao Severiano Maciel da Costa, marques 
de Queluz: 

..; 

" . . . concorreu para a pouca f elicidade dos estabelecimentos dos 
indianos 1 r a ignoráncia e o desleixo dos Governadores e Mi
nistros que délles foram encarregados, os quaes nem souberam 
escolher as posifoens importantes para as fundafoens das Villas, 
nem souberam dar a essas sociedades nascentes a saudável im
pulsao de que precisavam para prosperar, o que demanda co
nhecimento e um zelo decidido. Na fundafáo das Villas nao 
buscaram sena o um local ameno e fértil, como se crear uma 
Villa consiste sonzente em levantar um pelourinho em um lugar 
fértil, e ameno. Para Directores foram escolhidos homens sem 
educafao nem probidade, que nao viram no emprego senao um 
meio de f azer fortuna. . . e este é outro excesso dos Directores, 
que nao tratam os indígenas como tutelados senáo como es
cravos toda vida. O despotismo dos Governadores dispondo 
dos indígenas em favor dos proprietários particulares, que, ou 
por falta de escravos, ou por nao arriscarem os que tém a certos 
trabalhos perigosos, pedem grande número de Indios que obtém 
por prefOS muito commodos. D' onde resulta que os indígenas 
arrancados as suas lavoiras comefadas, perdem-as absolutamente 
sem indenisafáo e nao !hes bastando para a sustenta{á.o annual 
o salário que dos particulares recebem, cahem em miséria, rou
bam, desertam, e commetem crimes inseparáveis da occiosidade 
indigente. Verdade he que a Ley permite a destribuiflzo de 
Indios pelos proprietários particulares, mas ella se entende a res
peito dos selvagens, que forem conquistando e nao das famílias 
já estabelecidas, avilladas, e occupadas na lavoira" (Silva, 1833: 
75-77). 

A restri~ao anotada pelo ministro nao resiste a urna análise dos 
dispositivos do Directorio. O parágrafo 62 dessa norma básica, por 
exemplo, recomenda aos diretores dos aldeamentos: 

". . . hum especialíssimo cuidado, a que os Principaes, a quem 
compete privativamente a exeCUfaO das Ordens respecivas a 
destribuiflzo dos Indios, nao f altem com elles aos moradores . .. 
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ainda que seja com detrimento da mayor utilidade dos mesmós 
Indios; por ser indisputavelmente certo que a necessidade 
commua constitue huma Ley superior a todos os incomodos, 
e prejuizos particulares" (Directorio, 1758: 27). 

A despeito de todo o esfor~o da política pombalina na Ama
zonia em reunir, organizar e engajar índios, a servi~o do governo ou 
de particulares, os resultados concretos foram pouco significativos, 
se comparados com as grandes massas indígenas, aparentemente dis
poníveis nos aldeamentos das antigas missoes secularizadas por Pom
bal. A sucessao de revoltas indígenas em várias partes da Amazonia, 
que é fértil nesse período, demonstra que os índios aldeados - e 
nao só os índios tribais - reagiram teimosamente, sempre que pos
sível, as tentativas de integrá-los a economía e a sociedade coloniais. 

Uro documento de 1761, que se conserva na se~ao de manuscr.1-
tos da Biblioteca Nacional~ Relafao· das Villas e Lugares · e do numero 
dos Indios seus moradores e sua destribuifáo, confirma o que ficou 
dito ao discriminar os índios capazes para o trabalho nas várias vilas 
e lugares do Pará. A rela~ao refere-se, strictu sensu, ao Pará, ex
cluindo os índios da capitania do Rio Negro, criada ero 1755. A 
rela~ao discrimina 20 vilas e 3 lugares (antigas missoes, em sua maio
ria) que, no total, reuniam nao mais de 2.520 índios. Mesmo que 
os dados se refiram, como parece ser o caso, somente aos índios 
do sexo masculino ero idade de trabalhar, a soma final é singular
mente baixa. É possível que o parco contingente de indios disponi
veis para o trabalho colonial possa ser explicado pela evasao em massa 
dos índios aptos - o que ocorreu, comprovadamente, em muitos 
casos - e por outras formas de resistencia ao recrutamento. 

Segundo as normas que regulavam a reparti~ao de indios, o 
engajamento destes, a servi~o dos colonos, nao podia ultrapassar a 
metade dos indivíduos aptos em cada aldeia. Em decorrencia, o do
cumento registra que, do total indicado, metade cabe a reparti~ao 
dos moradores, que sao 1.260. "Despacharao-se 96 Canoas a 12 
Indios cada urna, importa (em) 1.152. Para se repartirem com os 
principaes e Off .es das Villas, 108 ". Com exce~ao desses oficiais 
mecanicos, que nao devem sair das vilas - e que somam 150 índios 
- , todos os demais foram postos a servi~o das autoridades coloniais 
(governador, ouvidor geral, militares, diretores das aldeias), do hispo 
e dos vigários, ou empregados em viagens e expedi~oes, constru~ao 
naval e em trabalhos no arsenal e outros estabelecimentos no genero. 
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A despeito disso, a relac;ao anota que "por nao haverem Indios se 
negou licenc;a a oito canoas mais e se lhe faz restituir os novos 
direitos que tinhao pago no .Afmoxarifado" (Ms BN 2). 

Tal era a situac;ao dos aldeamentos e dos níveis de integrac;ao 
económica dos índios a sociedade colonial da Amazonia em meados 
do século XVIII. 

O que se segue a queda de Pombal e, particularmente, ao tér
mino formal da vigencia do Directorio na Amazonia ( 1798) é, toda
vía, pior, a despeito da reflexao de Capistrano de Abreu sobre a 
pretensa compassividade de D. Francisco de Souza Coutinho em re
lac;ao aos índios. A legislac;ao, desde a queda de Pombal (1777) 
até a Independencia do Brasil, é de cunho progressivamente anii
indígena, restabelecendo as permissoes formais, os incentivos .oficiais 
para a escravizac;ao dos índios e a organizac;ao de ac;oes armadas con
tra os mesmos, com o fito de permitir o alargamento ·da colonizac;ao 
nas áreas ocupadas por ·eles. 

A Carta Régia de 12 de maio de 1798 aboliu e extinguiu todos 
os dispositivos do Diretório Pombalino, com o propósito explícito de 
integrar os índios a sociedade colonial, "para que os mesmos fiquem 
sem diferenc;a dos outros meus vassalos". As instruc;oes, no entanto, 
dirigem-se a objetivos concretos, tais como organizar e regulamentar 
as relac;oes de trabalho entre índios e civilizados. Até mesmo o tra
balho nos pesqueiros é ordenado, impendo-se normas para o recru
tamento de índios para esse servic;o que preve, inclusive, o estabe
lecirnento de aldeamentos especiais, onde seriam reunidos para tal fim. 

Os aldeamentos indígenas sao, pois, condenados ao desapareci
mento. Todos os bens coletivos dessas aldeias sao vendidos e o re
sultado recolhido ao Tesouro da Província. De modo muí to seme
lhante a instituic;ao do shibalo nas antigas colonias portuguesas da 
África (Harris, 1961: 120s), a Carta Régia de 1798 determina que 
os índios que nao possuam estabelecimento próprio e nao tenham 
ocupac;ao fixa sejam compelidos ao trabalho público ou particular. 
Este mesmo dispositivo constituirá o princípio básico de organizac;ao 
dos corpos de trabalhadores propostos por Soares d' Andréa, no Pará, 
em 1838. 

A guerra ofensiva aos índios é proibida, "debaixo das mais se
veras penas", mas permite-se adotar um sistema "defensivo" que, 
em termos concretos, quer significar precisamente o mesmo. Os dis
positivos admitem mais a utilizac;ao livre do trabalho de grupos como 
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os Murás, Mondrucus e Cara;az, com a condic;ao de educá-los e ba
tizá-los. O comércio com os índios é livre e aberto a todos, proibindo
se, no entanto, a introduc;ao. entre eles de armas brancas e, prin
cipalmente, de fogo, e tudo mais que possa dar-lhes ocasiao de 
intentarem empregar contra os seus benfeitores. É também livre a 
explorac;ao de quaisquer recursos naturais em terras indígenas, e sua 
ocupac;ao por lavradores brancos. Alguns disposivos finais sobre os 
premios a serem dados a quem promover a catequese entre os índios 
ou a atrac;ao desses grupos para junto de centros e povoac;5es ou 
paróquias, para o mesmo fim, lembram muito os privilégios conce
didos aos "encomenderos" da América Espanhola durante os séculos 
XVI e XVII. 

Em resposta a essa Carta Régia, o governador do Pará, D. Fran
cisco de Souza Coutinho, informava que alguns de seus objetivos 
já haviam sido alcanc;ados. Procedera-se a liquidac;ao dos bens das 
comunidades indígenas, e as povoac;oes e terras por estas ocupadas 
foram abertas a populac;ao da Capitanía: 

"Consta-me que o effeito mais prompto que tem resultado das 
pías e benéficas disposifoes de Sua Magestade, é o de se ter 
recolhido as povoafoes muita gente ausente, que nem tinha casa, 
nem rofa de que subsistisse. A éstes se hao de seguir outros 
de conseqüéncia no melhoramento da lavoura e do commércio, 
que pedem mais tempo para se realisarem . .. " (Carta Régia, 
1857, 446). 

A. Carta Régia de 1798 produziu outros resultados desastrosos, 
além da virtual liquidac;ao do patrimonio indígena. Urna circular do 
governador do Pará, datada . de 9 de janeiro de 1799, determinava 
que, para a "distribuic;ao da gente das povoai;oes para os servic;os ", 
tanto o de S. Majestade como "a benefício dos particulares" os 
diretores eram obrigados a organizar listas completas de toda a popu
la~ao indígena útil. A seguir, ordenava-se que os índios de servii;o 
fossem retirados de suas várias aldeias e concentrados em alguns 
núcles regionais da Capitanía, de onde seriam redistribuídos: 

"E porque presentemente em Santarém se deve a;untar os índios 
das diversas povoafoes do Amazonas e Tapaiós; em Gurupá, os 
das Vilas do Xingu, e, em Portel, os desta Vila e das de Mel
gafo e Oueiras; ordeno aos Comandantes de Santarém, de Gu
rupá e de Porte! a;am de tratar . .. , em modo quenao ha¡a 
/alba, nas mudas que devem vir déstes Distritos . .. " (Idem: 
448). 
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A transferencia do poder real para o Brasil, em 1808, em vir
tude da invasao napoleónica de Portugal, vai intensificar o caráter 
repressivo das leis contra as popula~oes tribais da colonia, elevada 
de categoria de reino unido a metrópole em 1815. o incremento 
da popula~ao nas áreas litoraneas for~ava a expansao da coloniza~ao 
para novas regióes. Os últimos territórios indígenas ocupados por 
remanescentes tribais, em áreas próximas a costa, eram metodica
mente invadidos. Já em 1806 fazia-se guerra de extermínio contra 
os índios da Bahía. A Carta Régia de 13 de Maio de 1808, man
dando fazer guerra aos Botocudos de Minas Gerais, contém os ele
mentos básicos da nova política de opressao, e renova quase lite
ralmente os argumentos utilizados nos séculos XVI e XVII para a 
destrui~ao dos Aimorés e outros grupos: 

". . . desde o momento em que receberdes esta Minha Carta 
Régia, deveis considerar como principiada contra éstes índios 
antropófagos uma guerra ofensiva . . . e que nao terá fim senáo 
quando tiverdes a f elicidade de vos assenhorear das suas habita
fÓes, e de os capacitar da superioridade das minhas Reais 
armas . . . Que sejam considerados como prisioneiros de guerra 
todos os índios Botocudos que se tbmarem com as armas na 
máo, em qualquer ataque; e que se¡am entregues para o ser
VÍfO do respectivo comandante 1 O anos, e todo o mais tempo 
em que durar sua /erocidade, podendo éle empregá-los . em seu 
servifo particular durante ésse tempo, e conservá-los com a 
devida seguranfa, mesmo em ferros, enquanto nao derem provas 
do abandono da sua ferocidade. e antropofagia" (Malheiro, 1867: 
123). 

No ano seguinte, a Carta Régia de 19 de abril reitera essas 
normas para a campanha contra os índios de Minas Gerais pelas 
quais se tenta regulamentar as a~oes oficiais e privadas na co~du~ao 
das expedi~oes punitivas: 

"Ao mesmo comandante ordenareis que, quando seja obrigado 
a declarar a guerra aos índios, que entáo proceda a f azer e 
deixar f azer prisioneiros de guerra pelas bandeiras que ele pri
meiro autorizar a entrar nos campos . . . bem entendido, que 
essa prisao ou cativeiro só durará 15 anos, contados desde o 
día em que forem batizados . .. " (Malheiro, 1867: 124-125 ). 

Os efeitos de tal política fixaram-se, permanenten1ente através 
da institucionaliza~ao das fun~óes do "bugreiro ", ca\ador pr~fissional 

de índios que alcan~ou maior importancia e notoriedade na guerra aos 
Kaingang da Sao Paulo e Paraná, e nas lutas contra os índios de 
Goiás, Mato Grosso, Maranhao e Pará. 

A guerra contra os índios era, entretanto, somente o passo ini
cial de um conjunto de providencias que visavam, em última análise, 
sua substitui~ao por colonos brancos. Pela Carta Régia de 13 de 
julho de 1809, o Príncipe Regente dirige-se ao governador da Capi
tanía de Minas Gerais, reafirmando os propósitos da C.R. de 2 de 
dezembro, no sentido de que, das áreas antigamente ocupadas pelos 
Botocudos, 

" . . . se fossem logo distribuindo sesmarias aos novos Colonos 
que entrassem na tentativa de povoar, e cultivar, como o prin
cipal objeto das saudáveis providencias que já tinha ordenado 
e continuaría a dar em benefício dos Povos dessa Capitanía . .. " 
(Colefao de Leis do Brasil, 1, 1891: 93). 

Em rela~ao a Amazonia, as decisoes sobre indígenas subordina
vam-se estritamente aos interesses do domínio colonial, que devia 
ser assegurado e ampliado pela abertura de vías de comunica~ao e 
comércio, pelo aumento e diversificac;ao da produ~ao, pela expansao 
da popula~ao branca e, principalmente, pela subjugac;ao dos grupos 
indígenas hostis ou resistentes ao regime de trabalho servil. A Carta 
Régia de 5 de setembro de 1811, que aprova o projeto do desem
bargador Theotonio Segurado de promover a comunica~ao e a colo
nizac;ao entre o Pará e Goiás, contém disposic;oes sobre ac;oes mili
tares contra urna série de grupos conhecidos; a maioria deles man
teve contato pacífico com a sociedade regional no século anterior: 

<< Acontecendo porém . . . que a naf ao Carajá continue nas suas 
correrías, será indispensável usar contra ela da f orfa armada; 
sendo este, também, o meio de que deve lanfar mao para con
ter e repetir as nafoes Apinagé, Chavante, Cherente e Canoeiro; 
por quanto, suposto que os insultos que elas praticam tenham 
origem no rancor que conservam pelos maus tratamentos que 
experimentaram da parte de alguns Comandantes das aldeias, 
nao resta, presentemente, outro partido a seguir senáo intimidá
los, e até destruí-los, se necessário for, para evitar os danos 
que causam" (Malheiro, 1867: 129-130). 

Anote-se a opc;ao franca de extermínio como solu~ao final do 
problema indígena. Do mesmo modo que, na segunda metade do 
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século XVII, em rela~ao aos grupos indígenas do interior do nor
deste, reais ou supostos ex-aliados dos holandeses, a política indígena 
de D. Joao VI, para certas áreas ou grupos indígenas do país, 
converte-se em política antiindígena, isto é, os processos coloniais 
de dominai;ao e subordinai;ao do índio, como fornecedor de for<;a 
de trabalho servil ou escrava, sao substituídos por urna política de 
rejei<;ao radical do índio, que deve ser eliminado físicamente e subs
tituído por poulai;6es mais concordes as exigencias do progresso e 
da civilizai;ao. Existe abundante documenta\ao sobre as guerras de 
extermínio movidas contra vários grupos amazónicos. Os Mura foram 
repetidamente visados durante o século XVIII e tiveram sua popu
la~ao enormemente diminuída com as opera<;6es armadas que sofre
ram durante e após a Cabanagem. A guerra contra os \Vaimiri
Atroari, grupo Carib do vale do río Negro, é um exemplo da con
tinuidade dos esfor~os pela elimina~ao de um grupo considerado 
incivilizável: sofreram as primeiras agress6es no tempo de Costa 
Fa vela, no século XVII, e a té a década de 19 3 O (e ainda mais re· 
centemente) estao documentadas a<;6es armadas oficiais dirigidas con
tra eles (Cf. Carvalho, 1982). 

As informa<;oes de Martius, Fernandes de Souza e outros nao 
deixam dúvida sobre a extensao e gravidade das violencias com que 
eram habitualmente tratadas as popula\oes indígenas da Amazonia 
no final do século XVIII e come~o do seguinte. Os índios eram 
transferidos habitualmente de suas aldeias tradicionais, separados de 
suas comunidades e famílias e descidos para os centros regionais, 
onde eram empregados em trabalho servil ou simplesmente vendidos 
e tratados como escravos. A documenta<;ao de Martius sobre abusos 
e opressoes exercidas sobre os índios omite as notórias atividades 

' nesse campo, de seu principal guia e colaborador na área amazónica 
. ' 

o coronel Zany, que nao é, entretanto, poupado por Fernandes de 
Souza e Henrique de Matos. 

Os poderes públicos nao ficavam alheios a tais violencias e, em 
muitos casos, tomavam a iniciativa de justificá-las e promove-las. 
Nao raro os governantes agiam em benefício próprio, como os go
vernadores que se seguiram a boa administra<;ao de Lobo d' Almada 
na capitanía do Rio Negro, José Antonio Salgado, Victório da Costa 
e Manoel Joaquim do Pa<;o. No governo do primeiro (1801-1804) 
"é que se pos em practica a detestável agarra<;ao de índios nas aldeas 
para os servii;os, que depois se fez mais odiosa por ser execu tada 
por soldados de 1 (!. linha, como adiante se diz; e o peior é que ficou 
esta practica até agora n'aquella capitanía" (Souza, 1848: 479). Seu 
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sucessor é José Joaquim Victorio da Costa (1806-1818), sogro de 
Zany, que despovoou Barcelos etn favor da vila da Barra (onde tinha 
propriedades) e passou a utilizar em larga escala o trabalho de índios, . . , . 
tapuzos e mesui;os em provetto propno: 

" . . . Prohibiu que Indio ou India d' allí em diante jamais ser
vissem aos lavradores ou a outro qualquer particular, affectando 
assim a dar maior impulso as fábricas reaes; porem foi unica
mente para formalizar a sua chacara do T aromá e outras dos 
seus genros Francisco Ricardo Zani, José Simplicio e Marcello, 
em que se occupou a ter(a parte dos Indios do Río Negro, 
mudados de seis em seis mezes; que sendo for(ados na vinda 
das suas povoafoes, lhes deixavam o regresso em seu arbítrio; 
e de mais a rnais sem paga dos seus trabalhos. . . se impóz 
em 1808 as fintas de farinhas, que duraram até 1820, pagando 
os lavradores, alem dos dizi1nos, de treis alqueires de f arinha 
um a fazenda real . .. Para arrecadar estas fintas erigiu as villas 
e logares em commandáncias militares, em despeito dos corpos 
municipaes a que chamamos camaras. . . todas as comandáncias 
militares. . . instrumento que movía a massa de trinta povoa
(oes e as f azia obrar a sua vontade. . . Ora nao é is so inculcar 
um dominio absoluto, ou fazer com que os miseráveis Indios, 
levados pela sua ign_oráncia, !hes tributem uma sujei(áo servil 
como escravos? . . . Achando a pobre gente indiana o seu re
curso na fugida se dispersou, bem como a poeira o é pelo vento 
rijo, encontrando-se uns nos matos, outros na comarca do Pará, 
a buscareni asylo a sua desgrafa com o peso de suas familias 
nas povoa(oes d' aquella comarca. . . se acaso fugindo do servifo 
buscassem o logar de seu nascimento, teriam a desventu1'a de 
soffrer o castigo, e ser novamente remettidos ao servi~o . .. 
Parecía que este governador olhava esta gente só como depósito, 
de que devia tirar interesse. . . vendo o governador a capitanía 
evacuada de gente indiana, permitiu que se fizessem descimen
tas por meio de amarra~oes, e que se vendessem a quem os 
quizessem" (Souza, 1848: 475-478). 

A esta política atribuí o conego André Fernandes de Souza o 
abandono das vilas e lugares do Rio Negro. Para fazer face a depo
pula\:ao daí resultante, o governador autorizou novos descimentas de 
índios, atraídos ou aprisionados em suas aldeias tribais. Martius 
documenta copiosamente em sua Viagem pelo Brasil as técnicas e 
a f reqüencia com que essas expedi<;oes de bugreiros operavam no 
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Japurá, no Uaupés e em outros afluentes do no Negro. Fernandes 
de Souza refere-se ao papel saliente de Zany em tais operac;oes <le 
cac;a ao índio: 

". . . Parece que esse homem dissimulado e avarento (o gover
nador Victoria da Costa) náo esperava mais que oportunidade 
para escavar a mina, extrahir o ouro e guarda-lo: mas porque 
para isso precisava do brafo de Francisco Ricardo Zani, Italiano 
de nafaO, e de outros, elle mesmo !hes insinua o caminho nas 
temíveis e afamadas caravanas da escravatura de Indios gentíos 
e crioulos do Río Negro, cujo resultado é (e continuará a ser) 
a desolafáo em que jaz actualmente, subjugada e oppressa por 
tantos tiranos" (Idem: 478-479 ). 

O último governador do período colonial é Manoel J oaquim 
do Pac;o (1810-1822), que continua a mesma política baseada na 
servidao indígena; em seu governo é intensificado - até limites in
toleráveis - o recrutamento militar de indígenas, além da continua
c;ao de práticas habituais de descimento. As esperanc;as de Fernandes 
de Souza de que a independencia do Brasil trouxesse a Amazonia 
urna ordem mais justa foram frustradas pelo governo de Pedro I 
que, em relac;ao aos índios, adotou política tao opressiva quanto a 
de seu pai, a despeito dos projetos indigenistas de cunho mais liberal, 
levados as Cortes de Lisboa e a Assembléia Constituinte do Império 
do Brasil por políticos influentes como José Bonifácio. Sobre esse 
intento frustrado de reforma ver Boehrer, 1960, citado adiante. 
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Independencia e continuidade 
da situa~áo colonial 

NA época da Independencia do Brasil o Pará, que entao cor
respondía a toda a Amazonia brasileira, teria 78% de sua popu
lac;ao composta de índios puros, arredios ou em contato com a 
"civilizac;ao", excluídos todos os mestic;os ( comparac;ao do censo ofi
.cial de 1816 com os cálculos da populac;ao indígena do Pará por 
seu antigo arcebispo, D. Romualdo Antonio de Seixas, em 1827). 
Em certas regioes da província, como a comarca do Río Negro, a 
porcentagem de brancas e mestic;os seria ainda menor. A composic;ao 
étnica da populac;ao dessa área pode ser reconstituída com certa pre
cisao a partir dos dados citados em 1852 por Tenreiro Aranha, pri
meiro presidente da nova província do Amazonas: um total de 
29 .048 habitantes livres, dos quais a grande maioria é seguramente 
de tapuios e mestic;os, e 750 escravos negros, além de 106 estran
geiros. Nao integram o total os índios tribais, nem sequer os que 
estao há mais tempo em contato com a sociedade nacional, como 
os Maué e os Mundurucú. Com isto, "pelo menos aqueles que se 
acharo batizados, sem se incluir as hordas bárbaras, a populac;ao ultra
passava os 100.000 habitantes" (Relatório, 1852:54-56). 

Um documento de grande importancia para o conhecimento da 
feic;ao ainda predominantemente indígena da regiao que se transfor
maría, na década seguinte, na província do Amazonas, é o Mappa 
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Estr:tistico da Comarca do Alto A tnazonas em 1840. Publica~o. o 
cr,pitao-tenente Louren\'.O da Silva e Araujo Amazonas em seu Dzcczo
nário Topographico ( 1852). 

Para urna popula\'.aO total de pouco mais de quarenta mil habi
tantes passíveis de avalia\'.aO nas várias povoa~óes e lugares da co
marca, Araujo Amazonas calcula 58% de indígenas, 26% de mame
lucos 9% de brancos 4% de mesti\'.OS e 3% de escravos, excluídos, 
natur~lmente, os gr~pos indígenas tribais, cultural e social:ne~te 
autonomos. A maioria da popula~ao é composta, portanto, de 1nd1os 
" reduzidos a vida civil", isto é, pela massa de tapuios, que sobrou 
da Cabanagem e de ou tros processos depopulativos e d~ desorgani
za~ao social. Estes processos continuariam nos anos segu1ntes, como 
demonstra o Relatório do Estado de Decadéncia em que se acha o 
alto A1nazonas do coronel Joao Henrique de Matos, de 1845. 

O coronel Matos descreve todas as povoa~óes e lugares habi
tados ao longo dos ríos Negro e Branco, que visitou em 1842-~3. 
Estas eram, quase todas, antigas missóes, secularizadas pela política 
pombalina e habitadas, majoritariamente, por tapuios. O quadro des
crito dispensa comentários adicionais: 

"Estando a maior parte das suas povoafoes despovoadas de seus 
habitantes setn que boje se saiba qual o seu domicilio ocultando
se nas brenhas para se isentarem do pesado servifo de alista-
1nentos, dos devoradores do País, e dos sedentos da ambifao . .. 
Navegando do Amazonas pelo Río Negro as mesmíssimas faltas 
encontrei, e até algumas povoafoes já extintas e desahitadas, 
vorque constando a nomenclatura das Povoafóes da Comarca do 
Alto Rio Negro desde a era de 1758 até 1823, de trinta e 
duas Povoafoes, entre Vitas, Freguesias e Lugares, boje está 
reduzida a Co1narca toda em dezoito, a saber: A vila da Barra 
do Ria Negro - A Freguesia de Ayráo - Dita de A1oura -
Dita de Carvoeiro - A Vila de Barcelos - A Freguesia de 
A1oreira - Dita de Thomar - Dita de Santa Izabel - A 
Povoafao de Castanheiro Novo - Dita de Sao Pedro -. Dita 
de Sao Bernardo de Camanaú - A Freguesia de Sao Gabriel da 
Cachoeira - A PovoafaO de Santa Barbara - Dita de Santa 
Ana - Dita de Sao ]oaquim de Coani - Dita de Sao Felipe 
- Dita da Senhora da Guia e a Fre[!,uesia de Sao José de 
A1arabitanas . .. Fronteira dos nossos limites do Alto Rio Negro 
com a República da Colombia da América Espan~ola; qu~ todas 
formavam o total de sete mil e duzentos habitantes lzvres e 
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de quatrocentos e cinquenta escravos. T em desaparecido daquele 
solo os Lugares de Poiares - Dito de Lamalonga - Dito de 
Sao José - Dito de Castanheiro Velho - Dito de Nossa Se
nhora de Nazareth de Curianá - Dita de Sáo Miguel - Dita 
de Sao Jerónimo - Dito de Sao ]oáo Batista do Mabé e a 
de Sao Marcelino, que a sessenta e tantos anos tinham em si 
o total de mil, duzentos e noventa habitantes livres, tendo por 
isso decrescido consideravelmente a sua Populafao, principal
nzente pelo que respeita aos indígenas aldeados de que se com: 
poem a Populafao das Povoafoes" (Matos, 1979: 146-147). 

Barcelos, a antiga capital da extinta capitania do Rio Negro, na 
época pombalina, tinha, em 1845, "setenta e quatro fogos, quando 
na era de 1790 contava 640 fogos entre Brancos, Mamelucos, Tapuias, 
Mesti<;os e Pretos, e 30 a 40 escravos ... " (Idem: 147). A Vila da 
Barra do Rio Negro (Manaus) encontrava-se no mesmo estado de 
decadencia e abandono, "tudo em total ruína e breve todos estes 
edifícios desaparecerao; e já esse pequeno resto de Olaria nao tra
balha, por nao ter o Administrador da Recebedoria com quem tra
balhar>'. . . (Idem: 148). 

No Río Branco, Matos encentra quadro identico: 

". . . fui encontrando as mesmas consideráveis destruir;oes cotn 
tanta diferenfa que existindo na era de 1787 cinco Povoafoes 
denominadas Carmo, Santa Maria, Sao Felipe, Conceifao e Sao 
Martinho, hoje apenas existem as de Santa Maria e Carmo, náo 
se encontrando o menor vestígio dos lugares em que /orara 
eretas as outras. . . essas Povoafoes ocupavam em si o total de 
setenta e dois fogos e novecentos e trinta e uma Almas das 
Nafóes Macuxis e Oapixanas; boje a de Santa Maria, situada 
na margem oriental do Río, apenas tem vinte e cinco Almas . .. 
tendo ela na referida era de 1797, doze fogos e cento e sessenta 
e cinco almas; e a do Carmo, colocada na margem ocidental 
do río, tendo dezesseis fogos e duzentas e quinze alnzas; boje 
canta apenas noventa e cinco Almas. . . Nao é possível por alí 
encontrar-se um índio, pois tudo anda disperso e fugitivo" 
(Idem: 149-150). 

Nr. reuniao das Cortes Gerais em Lisboa ( 1821-1823) houve 
alguns projetos de deputados brasileiros sobre a questao indígena, 
o mais conhecido deles é Apontamentos para a civiliza{ao dos índios 
bárbaros do Brasil, de José Bonifácio de Andrada e Silva, mais tarde 
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levado a Assembléia Constituinte do Império, ero 1823. Em nenhum 
" desses parlamentos, a despeito do prestígio de que gozava, Jos~ Bo

nifácio pode encontrar apoio para suas teses. As Cortes de Lisboa 
acolheraro, entretanto, as sugestóes de um particular, enviadas do 
Pará. Trata-se do projeto submetido ao Congresso pelo coronel Fran
cisco José Ricardo Zany, que pretendia repartir os índios por uro 
período de sete anos entre os colonos que, em compensa~ao, veriam 
" . . . com todo o scrupulo que estao baptizados. . . e aplicados a 
trabalhos utis, segundo as suas for~as" (Boehrer, 1960: 203). Este 
foi o único projeto sobre indígenas discutido e aprovado pela Co
missao do Ultramar das Cortes Gerais de Lisboa. 

Os demais nem sequer foram submetidos a debate. O desin
teresse quase unanime com que foram recebidos esses projetos, tanto 
pelo parlamento de Lisboa quanto pelo do Rio de J~eiro, revel~?1 
que o crescimento e a expansao das popula~óes de or1gem europe1a 
do Brasil tornavam dispensável e pouco atraente o engajamento do 
índio como for~a de trabalho, mesmo no regime de servidao plena 
assegurado pela permissiva legisla~ao colonial indígena de D. Joao VI, 
mantida durante o primeiro Império. 

Somente na Amazonia, onde as circunstancias históricas da colo
niza~ao tornaram inevitável a considera~ao do índio como a princi
pal e quase única fonte de for~a de trabalho, as discussóes sobre 
a viabilidade da integra~ao dessas popula~óes tinham alguma rele
vancia. Nao é de se estranhar, portanto, que o notório coronel Zany 
se desse ao trabalho de formular e de submeter as Cortes de Lisboa 
um plano indigenista e, menos ainda que, entre todos, tenha sido 
este o único aceito pela comissao, se for considerada a lógica dos 
interesses coloniais. Duplamente um outsider, na condi~ao de estran
geiro e de mero particular, Zany estava, nao obstante, mais pró
ximo do espírito e dos interesses do parlamento colonial que José 
Bonifácio, a despeito de todo o prestígio político e intelectual do 
brasileiro. Por esta mesma razao - a continuidade dos interesses 
coloniais no Brasil após a independencia - o plano de José Boni
fácio referente aos indígenas foi igualmente ignorado na Assembléia 
Nacional Constituinte de 1823. Esses motivos contribuem para en
tender a completa omissao da Constitui~ao do Brasil de 1824 no 
tocante aos índios. 

Tal posi~ao assumida pelo congresso do Império nada mais é do 
que o reflexo da progressiva exclusao do índio da consciencia na
cional. O silencio é raramente quebrado - geralmente por parlamen-
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tares reformistas, que apresentam planos inexeqüíveis de "reden~ao 
dos remanescentes indígenas", ou por políticos mais experimentados 
e pragmáticos, que solicitam maiores verbas para as missóes reli
giosas, verberam a corrup~ao e a incompetencia dos agentes indige
nistas leigos e, nao raro, como o senador Dantas de Barros, de 
Alagoas, adiante citado, pregam a repressao armada contra os índios 
e o desapossamento de suas terras. 

Eis por que fracassou a tentativa de introduzir o índio, como 
op~ao alternativa ou complementar a escraviza~ao negra e a coloni
za~ao estrangeira, nas discussoes do Congresso Nacional, nos anos 
seguintes a independencia. o esfor~o de reintegrar os índios aos 
planos de desenvolvimento económico e social do país deveu-se ao 
marques de Santa Cruz, D. Romualdo Antonio de Seixas, hispo da 
Babia e antigo prelado do Pará que, em 1827, 

". . . opóe a possível falta de brafos escravos no Brasil um 
liberal sistema de colonizafáo e a civilizafao dos índios, pois 
só os bosques da minha província apresentam mais de 200.000 
indígenas aptos para todo o género de trabalho e indústria, mas 
cu;os brafos tém sido in/ elizmente perdidos para o Estado por 
falta de um bom sistema de cate que se e civilizafao e coloni
zafao, e talvez pelas falsas idéias que ordinariamente se formam 
da sua indoléncia ou capacidade intelectual. Ele acreditava na 
habilidade dos indígenas, citando em especial a dos Mundurucus, 
e achava que se podía transforma-los em lavradores, artistas e 
marinheiros, infinitamente mais úteis do que ésses desgrafados 
negros, de cu;a existéncia se faz depender a prosperidade do 
comércio da indústria e marinha brasileira . .. - Ah! os índios 
do Senhor Bispo! respondeu Cunha Matos. Há 300 anos estáo 
Se Catequizando OS Índios, e, a excefáO dos aldeados pelos je
suitas, todos os demais tem sido menos úteis do que desinte
ressantes ao Estado. Bu sei quais foram as despesas que na 
província de Góiás se fizeram no aldeamento e catequese dos 
índios; tudo foi baldado, porque os pobres homens vinham en
contrar nas aldeias diretores mais bárbaros que seus antigos 
che/es" (Rodrigues, 1964, v. 1: 156-157). 

Também característico do pensamento sobre o lugar, papel e 
direitos dos índios em rela~ao a sociedade e a na~ao, dominante nos 
centros de decisao do país naquela época, é o comentário de José 
Clemente Pereira que, a despeito de ocupar urna senatoria pelo Pará, 
tinha sua base política no Rio de Janeiro onde, desde a vinda da 
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família real, que acompanhara ao Brasil, era "bastante conhecido 
como líder dos comerciantes portugueses". Em sua réplica ao hispo 

~ na sessao de 4 de julho de 1827, dizia Clemente Pereira: 

"Tenho ouvido /alar em índios, e dizem que temos 200.000 
que viráo logo a povoar o Brasil. Isto é bem bom para se dizer, 
mas vamos a prática que nos mostra a experiéncia de tantos 
anos: que progressos tem feíto a civilizafáo dos índios, apesar 
de diligencias mais ou menos eficazes do Governo? Pouco ou 
nada, Sr. Presidente, ou seja porque se nao tem acertado com 
o verdadeiro caminho de ganhar os índios, ou seja por forfa 
de sua natureza e hábitos: o que sei é que os índios continuam 
a habitar suas matas e f azer guerra aos que pretendem invadi
las e que se consegue alcanfar terreno, nao se . consegue alcanfar 
a popula(ao" (Rodrigues, 1964: 157). 

Voltando ao caso particular da Amazonia, no período 1750-
1850, todas as informa~oes disponíveis sobre a situa~ao das povoa
~oes do alto Amazonas sao acordes em testemunhar a instabilidade 
daqueles núcleos, que sofriam bruscas varia~oes populacionais, ten
diam a transferir-se de um lugar para outro e estavam todos amea
~ados, em maior ou menor grau, de extin~a~ ou decadencia. A ex
plica~ao principal - a despeito de causas concorrentes episódicas, 
tais como a hostilidade de certos grupos indígenas tribais, a deca
dencia ou o esgotamento dessa ou daquela atividade economica par
ticular, dentre outras - está no caráter essencialmente instável do 
agregado social básico sobre o qual se pretendía fundar tais lugares 
e vilas. 

O que a política indigenista pombalina fez entao com o Direc
tório de 17 57 tem semelhan\a com alguns projetos indigenistas re
centes: transformar, por via de dispositivo legal, o caráter das rela
~6es sociais, culturais e economicas entre núcleos indígenas tribais 
ou já submetidos a regime de missoes, de um lado, e a sociedade 
colonial de outro, pretendendo integrá-los a última com a mera 
for\a de um diploma legal ou administrativo. É natural que aquelas 
vilas, freguesias e lugares, criados por Pombal e seus sucessores, nao 
tivessem viabilidade real de organizar-se e prosperar como povoa~6es 
do sistema colonial: sobreviveriam enquanto estimuladas pelo apoio 
direto dos centros de decisao da província, como na época de Men
don~a Furtado, em que eram essenciais para a política pombalina de 
fixa~ao de limites e outros atos que consolidassem o domínio por
tugues na Amazonia. 
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Da mesma forma seriam elas, como em meados do século XIX, 
essenciais a consolida~ao do domínio brasileiro sobre áreas contes
tadas, como a Guiana Inglesa e outros domínios estrangeiros. Quanto 
a instabilidade dos aldeamentos missionários convertidos em núcleos 
coloniais de povoa\ao, é indispensável considerar a natureza e o des-

. tino das popula~oes indígenas que aí habitavam. Até a reforma pom
balina, a popula~ao da Amazonia portuguesa era majoritariamente 
indígena, a exce~ao de poucos brancos, negros e mesti~os que haoi
tavam os centros de ocupa~ao "civilizada" da Amazonia, como Belém, 
Cametá, Viseu, Santarém, Gurupá e alguns mais. 

O que restava, portanto, era a popula~ao indígena, dividida em 
duas categorías: os índios tribais, vivendo autonomamente em suas 
aldeias e conservando as formas de vida tradicionais, a despei to de 
contatos eventuais ou mais ou menos permanentes com a sociedade 
nacional, e os índios aldeados nas missoes religiosas. 

Urna subcategoria, de existencia quase sempre precária, era re
presentada pelos restos de grupos indígenas "descidos" na fase ini
cial de expansao missionária e colonial para junto dos núcleos 
portugueses de Belém e do baixo Amazonas e que conseguiam aí 
sobreviver. 

Todos esses índios da segunda categoría tinham passado por um 
processo mais ou menos radical de destribaliza\ao e decultura~ao. 
Muitos desses grupos haviam substituído sua língua tribal, como 
instrumento de comunica~ao, pela língua geral, do mesmo modo como 
haviam substituído a maioria de suas institui~6es , normas e valores 
por ou tros que nao se referiam a nenhuma cultura indígena · em 
particular, mas decorriam de urna cultura genérica e empobrecida; 
fruto da situa~ao colonial e de sua variante missionária. 

A introdu~ao da língua geral na Amazonia é decorrencia de sua 
expansao anterior no Brasil do século XVI e no Maranhao do início 
do século XVII, quando seria, provavelmente, mais difundida e usada 
que a língua portuguesa. 

_ A- expansao da língua geral, principalmente em seus primeiros 
estágios, auxiliou a atividade intelectual de missionários, especial
mente os jesuítas, que se dedicaram ao estudo das línguas indígenas 
da colonia. A presen\a maci\a de grupos indígenas de língua Tupi 
no litoral brasileiro deu azo para que fossem elaborados vocabulá
rios, gramáticas e outros instrumentos de domínio dessa língua. As 
contribui~oes de Anchieta para o Brasil, no século XVI, e de Luís 
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Figueira, no século seguinte para o Maranhao, demonstram que os 
esfor\os de conhecimento sobre as línguas indígenas seguiam, de 
perto, a expansao colonial e missionária. 

As comunidades Tupinambá da baía de Sao Marcos e da ilha 
de Sao Luís e os vários grupos Tupi que se dispunham pela costa, . 
em dir~ao ao Pará, penetrando a foz e os afluentes do baixo curso 
do Amazonas (Guamá, Tocantins, Pacajá etc.), justificavam o uso 
dessa língua como instrumento de comunica\ao e de domina\ao co
lonial e missionária. Em muitas outras áreas da Amazonia, no en
tanto, como no rio Negro, a inexistencia de grupos de língua Tupi 
tornaría menos fácil e adequada a utiliza\ao do idioma como língua 
de contato. A propósito, Nimuendaju escreve, com muita argúcia, 
que a "língua geral nao deve a sua expansao a urna necessidade his
tórica inevitável" (Nimuendaju, 1950: 168). 

De qualquer modo, a língua geral ficou na Amazonia como 
marco permanente da cultura colonial, fortemente colorida pela pre
sen\a indígena, e o esfor\o feíto para eliminá-la, durante a adminis
tra\ao pombalina, como tra\a diabólica e antiportuguesa maquinada 
pelos jesuítas, nao teve sucesso apreciável. 

Um exemplo da permanencia da língua geral na Amazonia é o 
texto de Nimuendaju, acima citado; outro é a Carta Pastoral do 
hispo do Amazonas, D. Frederico Costa que, em 1909, julga ainda 
indispensável faze-la acompanhar de extensa gramática e vocabulário 
de língua geral, com o propósito de "auxiliar os sacerdotes que tive
rem de exercer o ministério nesta parte importantíssima do Ama
zonas (o rio Negro) . Sem o conhecimento do Nheengatu infructí
feros serao os esfor\os para catechizar os indios" (Costa, 1909: 155). 

As transforma\oes operadas no mundo indígena pela conquista 
colonial e pelas missoes, dando origem ao processo histórico de ges
ta\ao do tapuio, relacionam-se, de modo necessário, com a difusao 
simultanea da língua geral. 

Nao é menos certo que a língua geral foi o principal instru
mento de comunica\ao no interior das comunidades missionárias que, 
até meados do século XVIII, abrigavam a imensa maioria da popu
la\ao colonial da Amazonia, composta por índios em estágios diversos 
de desorganiza\ao social e de descaracteriza\ao cultural. 

Parece quase necessária a conclusao de que o tapuio, cujas 
origens estao íntimamente ligadas ao regime das miss5es, é o mais 
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típico e inevitável falante da língua geral. Pode-se encontrar em 
Réclus, que escreve no último ano do século XIX, urna visao bas
tante perceptiva desses processos: 

"Os indigenas ribeirinhos, que outr' ora se haviam agrupado sob 
a direcfáo dos missionários ¡esuítas, acham-se ho¡e confundidos 
em sua populafáo homogenea f aliando a lingua geral, que lhes 
f oi ensinada como cathecismo, e substituindo a pouco e pouco 
este idioma pelo portuguez dos traficantes. Da-se-lhes o nome 
genérico de Tapuios, que parece ter sido outr' ora o de uma 
horda de Tupinambás que emigrou do Brasil oriental no século 
XVI para as margens do Amazonas; mas esta tribu primitiva 
desde muito desapareceu ou, pelo menos, fundiu-se na multidáo 
anonyma das populafoes hybridas. O nome que tem os T apuios 
- chamados tambem Caboclos - nao envolve nenhuma idéia 
de procedencia especial, pasto que elles se liguem provavelmente 
pela maior parte ao tronco tupi, cu¡os vários dialectos se pare
ciam com o que os jesuitas methodicamente transcreveratn" 
(Réclus, 1900: 85 ). 

Os dados e informa\oes de Réclus originaram-se, principalmente, 
do texto de Bates, que permaneceu na Amazonia de 1848 a 1859. 

Em que pese a profunda penetra\ao da língua geral em regi5es 
como o Río Negro, é de duvidar que os índios que a habitavam 
houvessem, em qualquer época, substituído totalmente por ela as 
línguas indígenas da regiao, em especial as de larga difusao regional 
(como o Tucano, no Uaupés, ou o Baníua, no I\ana) . 

Introduzida em áreas indígenas estranhas a tradi\aO cultural 
Tupi, a língua geral seria um tra~o distintivo do domínio colonial 
branco e, como tal, um veículo adequado e preferencial de comuni
ca\ao com o mundo dos brancas, mais que de entendimento entre 
grupos indígenas diversos. É o que parece sugerir Nimuendaju: 

"Muito menos ainda do que no Río Negro é a língua geral a 
'língua dos índios' nos seus afluentes lfána e Uaupés. Os dia
letos Baníua deste primeiro río assemelham-se tanto entre si que 
os diversos clans se entendem facilmente . No Uaupés porém, 
os índios de línguas profundamente divergentes se entendem 
por meio de língua tucana. Tanto num como noutro río, porém, 
a maioria dos homens ao menos conhece mais ou menos bem 
a língua geral e se serve dela exatamente lá onde deveria em
pregar a língua portuguesa: no trato com os civilizados" (Ni
muendaju, 1950: 168). 
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Poucos especialistas em estudos da Amazonia atentaram para o 
processo sociocultural de gesta\ao do tapuio, historicamente necessá
rio em urna regiao onde a coloniza\ao fez-se com uso quase exclusivo 
das massas de popula\ao indígena, descidas, reduzidas e postas a 
funcionar como unidades de produ\ao e reprodu\ao do modelo social 
e económico das missoes. Le-se em Os ]esuítas no Grao-Pará, de 
Lúcio de Azevedo, urna síntese acurada da situa\ao dessas popula
\Ües indígenas em processo de destribaliza\ao sob domínio missio-

, . 
nano. 

Repetiu-se na Amazonia o modelo desenvolvido nos núcleos 
jesuíticos do Guairá e do Alto Uruguai: a ausencia de colonos brancas 
importou no surgimento de urna popula\ao que se conservava indí
gena, em termos biológicos, mas que sofría um processo relativa
mente extenso e profundo de erosao de sua heran\a cultural tribal. 

A singularidade cultural do tapuio é menos o produto da pre
serva\ao de urna cultura indígena dominante, que do processo inverso 
de perda de identidade étnica, substituída por urna cultura compó
sita, urna espécie de cultura de contato feita frutificar pelas missoes, 
e que nao podía geralmente ser referida a nenhuma cultura indígena 
em particular, embora de muitas delas, do mesmo modo que da tradi
\ao cultural européia, houvesse herdado, redefinido e incorporado 
elementos. Nesse sentido, mesmo em áreas extra-amazónicas de do
minante presen\a de urna cultura tribal única - como é o caso 
da área cultural Guaraní do Paraguai, Paraná e Alto Uruguai -
a economía, os padroes de organiza\ao comunitária e familiar, as 
normas e valores sociais e, até mesmo, a língua dos índios misioneros 
guardavam marcadas diferen\as em rela\ao aos vários grupos tribais 
da regiao. 

Em rela\ao a Amazonia, onde a considerável diversidade cultural 
e lingüística tornava impossível a transfigura\ao de urna única tradi
\ao cultural indígena para formar o embasamento económico, social 
e cultural dos indígenas reduzidos, a descaracteriza\ao das tradi\6es 
culturais foi necessariamente maior. O produto final, o tapuio, é 
compelido a despojar-se do sentimento de pertencer a um povo e 
a urna cultura indígena em particular, nao só pela at;ao catequética 
e civilizatória (no sentido que atribuí a esse termo Darcy Ribeiro) 
do missionário cristao, mas, também, pela pressao de várias outras 
tradit;6es tribais que integravam o aldeamento missionário. 

Desde o século XVI, os missionários jesuitas e de outras ordens 
haviam adotado o expediente de reunir grupos culturalmente diver-
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sos e, nao raro, inimigos tradicionais, nos mesmos aldeamentos, co1n 
o propósito de destruir a autonomía e a funcionalidade das várias 
tradi\6es culturais específicas. 

Os passos da domina\aO sao bem conhecidos: o descimento, 
isto é, a transferencia do grupo indígena de suas áreas de ocupa\ao 
tradicional para os aldeamentos missionários, quase sempre locali
zados junto aos grandes rios ou no litoral, em lugares mais acessí
veis e mais expostos ao contato, onde se reúnem indivíduos de 
grupos diversos; a sistemática destrui\ao dos modos tradicionais de 
organiza\ao e de controle social do grupo e de sua heran\a cultural, 
pelo combate e eventual elimina\ao de seus mitos, de seus pajés 
e tuxáuas tradicionais, e ainda da sua língua, substituídos por rudi-
111entos de valores e cren\as cristaos, pela presen\a dos próprios mis
sionários e de seus prepostos indígenas, os "capitaes", pela introdu
\ªº da língua geral, e por outros 1necanismos diversificados de do
mina\ao colonial. 

O resultado final é um índio ainda geneticamente íntegro, mas 
já profundamente conformado e deformado pelos padroes culturais 
que lhe foram impostos, submisso aos desígnios do mundo colonial, 
como já se tornara claro para os missionários jesuítas do século XVI. 

Entre as vastas popula\oes indígenas do litoral a concentrat;ao 
de índios em aldeamentos foi seguida quase imediatamente por urna 
série de epidemias, que passaram dos núcleos coloniais aos aldea
mentos missionários e as próprias aldeias tribais, dizimando-as de tal 
sorte que, ao fim do primeiro século, quase toda a costa norte-sul, 
entre S. Vicente e o Rio Grande do Norte, estava despovoada de 
índios. 

No Maranhao, os jesuítas tentaram implantar um exclusivo ter
ritório de missoes, apoiados no prestígio político, junto a corte de 
D. Joao IV, do padre Antonio Vieira. Em relat;ao ao Estado do 
Maranhao e Grao-Pará que, a partir do século XVII, se constituiría 
em província colonial portuguesa independente do Brasil, Vieira dirá, 
numa carta ao hispo do Japao, que "quem dominar os índios do
minará o Maranhao". Expulsos e depois retornad9s ao Maranhao, sem 
os poderes de outrora, é na Amazonia que os jesuítas conseguem, 
finalmente, encontrar condi~oes para a implanta~ao de imenso e con
tínuo território de missoes, nos séculos XVII e XVIII, que irao 
dividir, como sócios comanditários, com os carmelitas, mercedários, 
capuchos de Santo Antonio e outros. A nao ser pela rala popula\ao 
branca, negra e mestit;a que se estabeleceu na costa, em Marajó e 
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na regiao de Belém (Guamá, Tocantins etc.), e também no baixo 
Amazonas (Breves, Gurupá, Santarém etc.), o resto da regiao é 
puramente indígena e missionada, organizada e dirigida por aquelas 
ordens religiosas. 

José Veríssimo é urna das poucas fontes disponíveis para o 
estudo do tapuio da Amazonia como categoría étnica. Deve-se cre
ditar a ele a clareza com que distingue o tapuio, como índio, a 
despeito da perda da identidade étnica, dos vários mesti~os que inte
gram o universo das popula\óes da regiao (cafusos, man1elucos, 
curibocas, mulatos etc.). Mas Veríssimo vai mais longe, e ve no 
tapuio um produto sociocultural inviável nas condi~óes de vida da 
Amazonia no século XIX. Chega a reconhecer, com grande percep~ao, 
que a Cabanagem foi o teste histórico decisivo que excluiu o tapuio 
do. ~uadro da sociedade amazónica, como urna de suas categorías 
SOClalS. 

Em primeiro lugar, Veríssimo restabelece a natureza da heran\a 
biológica do tapuio, que é puramente indígena, em contraste com 
as rar;as cruzadas da Amazonia: 

"O cruzamento do portugués com o brazílio-guarani deu, em 
primeiro logar, o curibóca, escuro, levemente bronzeado. Este 
nome iá vai senda usado com a significar;ao adulterada. Em 
segundo logar produzio o mameluco, que, ou pela ar;ao de 
novos cruzamentos (curibóca e branco, curibóca e índio, ou 
mamelucos entre si) ou pela preponderáncia de uma das rar;as 
mais, ou ainda pela acr;ao de meios diversos, apresenta aspectos 
physicos variados pela cor e outros signaes exteriores. Ao re
sultado do primeiro cruzamento, entre branca e indio, chama 
boje erradamente tapuio, confundindo-o, como veremos adiante, 
com o filho legítimo da rar;a americana. A eugenesia aquí é 
perf e ita. Es se tapuio, na confusao que o vulgo faz, por motivo 
de cor, que as vezes sae tao escura nelle como a do verdadeiro 
tapuio, o filho do indio, náo é senáo o mameluco do primeiro 
sangue, o curibóca" (Veríssimo, 1887: 297-298)". 

O autor anota as diferen\as crescentes entre o índio tribal e o 
tapuio, determinadas pelo contato com a civiliza\ao, de que o último 
participa como pária: 

"Chamado ao gremio da civilisar;áo e abrigado a partilhar, em
bora como pária, a nossa vida, o indio perdeu o caracter accen
tuado de selvagem: nao só o moral mas também o physico lhe 
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modificou, como é facil conhecer no tapuio, que, filho do índio, 
como índi? iá se differenr;a d' elle. Tal facto, que apenas a 
antropologta comparada dos dous individos poderia ta/vez ple
n~me~te attestar, explica-se pela acr;áo dos meios, entre os quaes 
nao e certamente o menos importante o vestuario. Porém náo 
unicamente a influencia do habito de trazer vestidos quem por 
t~nta! gerar;oes andára nú, que produziu a nao pequena modi
ftcar;ao do typo original, o brazilio-guarani, no typo actual o 
tapuio. Forr;ados a assimillar costumes, crenr;as, idéas, lingua, 
tudo, enfim, inteiramente diversos dos seus, o resultado das 
unioes entre indivíduos da sua rar;a, dentro já do nosso meio 
social e sob a sua influencia, foi um typo diff erente d' ella. O 
mesmo facto deu-se também aqui com os crioulos, os quaes, 
r~sult~ntes de unioes entre indivíduos da mesma rar;a, vindos 
d Afrzca, apresentam todavía notaveis diff erenr;as das rar;as mlzes 
(Idem: 299-300). 

. José Verís~imo. ad~ert~ para. o fato de que a domina\ao pela 
soc1edade colonial 1mpoe as sociedades indígenas um processo de 
desgaste, cujo resultado final é o índio genérico, empobrecido e mar
ginalizado: 

" .. : as ~erseguir;oes, a falsa catechese, todos os crimes que a 
cubzr;a batxa engendrava, fizeram de uma rar;a selvagem, mas 
tal vez aperf eir;oável, uma gente abastardada, dissimulada, odian
do a civilisar;áo ou amando unicamente os vicios que fata/mente 
ella acarreta consigo, a bebedice, a rapina e a hypocrisia" (Idem: 
302). 

. . F~nalmente, V~ríssimo, depois de acentuar a importancia da par
t1c1p~~ao d~s !~putos na Cabanagem, considera que o resultado da 
rebe!l?O tena Stdo bas.tante diverso, nao fosse a desconfian~a e a 
hostthdade que ele registra entre tapuios e negros escravos: 

"O que é cerio é que esse ódio - entao o era - influio para 
que no sangrento e estúpido movimento revolucionário da Ca
bqnagem, os brancos, e portanto a civilisar;áo que elles bem ou 
mal representaram, náo fossem, embora por um momento, 
supplantados, porque os escravos furiosamente confundidos pelos 
tapuios e mamelucos cabanos com os seus senhores e com elles 
atacados, de/enderam-nos corajosamente. Se nao jóra esta ani
madversao das duas rar;as, fácil aliás de verificar ainda boje, 
ellas se poderia1n ter entendido, e entao outras haveriam sido 
as consequencias daquele motim . .. " (Idem: 314). 
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A inadequa~ao economica e social do tapuio decorre do fato de 
pertencer a urna categoría social até certo ponto alheia ou marginal 
ao sistema colonial amazonico. A despeito da perda da identidade 
étnica, o tapuio conservava um mínimo de nexos comunitários, e nao 
parecía ser tao dependente da sociedade regional quanto as outras 
categorías mestifas. Se nao conseguía mais viver em comunidades 
tribais, podia, ao menos, pretender viver sem patroes. A luta pelo 
domínio das povoa~oes de tapuios, exercidas pelas inissoes religiosas 
pós-pombalinas (carmelitas, franciscanos, capuchinhos etc.) , por agen
tes oficiais ou comerciantes, seja pela presen\a direta ou pelo con
trole através de capitaes e outros prepostos, provocaram freqüentes 
revoltas, que indicam que os tapuios, do mesmo modo que os índios 
misioneros do sul do Brasil, buscavam sobrcviver como urna socie
dade independente. 

É possível correlacionar a Cabanagem co1n um 1novimento indí
gena gestado em condi~oes históricas e sociais bastante semelhantes, 
no sul do México. Trata-se das Guerras de Castas do Yucatan (circa 
1846-1900), de que aparecem agora os primeiros estudos sistemáti
cos. Parece que, tanto no Yucatan quanto na Amazonia, macehuales 
e tapuios lutaram para romper OS vínculos de subordina\aO a socie
dade colonial, tentando reconstruir suas vidas em comunidades nas 
selvas, mais ou menos distantes dos centros brancos. A similitude 
de situa~oes entre os índios brasileiros revoltados de certas regioes 
(como a Amazonia e o Nordeste) e os yucatecos nao escapou a um 
atento parlamentar brasileiro, representante da ideología mais conser
vadora e antiindígena do país, o senador, por Alagoas, Antonio Luís 
Dantas de Barros Leite que, num discurso de 1846, invocava aqueles 
e outros exemplos de rebeldía indígena em vários países para demons
trar sua insanável incompatibilidade com a civiliza\:ao: 

"Porque em verdade é um contrasenso querer colonisar o Bra
sil . .. e salpicá-lo ao mesmo tempo de aldeas, que sempre forao, 
sao e hao de ser colónias de ladroes, e assassinos. Isto é querer 
armar o barbarismo contra a civilizafao, é reunir em um corpo 
milhares de selvagens, e dar-lhes fórfa para perturbarem a socie
dade cont suas inctinaf oes f erozes . . . Na minha província haviao 
set e aldeas de Indios, digo que haviao, porque algumas es tao 
abandonadas; essas aldeas foram, e sáo outros tantos depósitos 
de ladroes. . . os terrenos ao redor daquellas aldeas, onde existe 
ainda grande quantidade de Indios, como Jacuípe, e Barreiros, 
estao no maior atrazo por causa da pouca seguranfa que nelles 
há e contínuos sustos que causao aqueles Indios, que tanto se 
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tém distinguido nas mortes, nos incendios de engenhos, e estra
gos que tem aparecido nessas guerras de Cabanos. Sr. Presidente. 
- O que tenho dito a respeito de Indios nao se observa unica
mente entre nós. O I ndio, em toda a América, mostra inclina
fOes ferozes, traifoeiras, indomitas e anti sociaes. . . Na Penín
sula do Yucatan, no México, o ano passado, Indios com alguma 
civilisafáo, que comerciavao com Y ucatecos, invadiram diversas 
cidades; incendiarao e forao ultimarnente desbaratados na Mé
rida com o auxílio do governador de Cuba" (Leite, 1859, v. 2: 
471-472). 

Antes e depois da Cabanagem, o desenvolvimento dos núcleos 
mais importantes da Amazonia se fez a custa da transferencia, fre
qüentemente for~ada, dos habitantes de comunidades indígenas do 
interior. Os relatórios dos presidentes das províncias do Pará e Ama
zonas fazem men~ao freqüente a esses descimentas, quase sempre rea
lizados diretamente pelo poder público ou por sua inspira\:ªº e coni
vencia. Tal processo atingia, ao mesmo tempo, os grupos tribais 
autónomos e as comunidades tapuias. Naturalmente, os tapuios eram 
preferidos aos primeiros, por sua maior proximidade ao mundo dos 
brancas e por sua suposta docilidade. Várias das comunidades do 
Río Negro, extintas antes da Cabanagem, tiveram nesse procedimento 
a causa de sua decadencia. 

Quando as tensoes económicas, sociais e políticas da Amazonia 
finalmente conduziram a eclosao da Cabanagem, os tapuios, como 
grupo mais oprimido e marginalizado, passaram em massa para a 
rebeli~o, que procuraram conformar a natureza radical de suas aspi
ra~oes sociais. Sao eles, portanto, que dao ao movimento o seu 
caráter revolucionário, diverso em natureza e intensidade de todos os 
outros que ocorreram na história do país. Entretanto, o radicalismo 
tapuio é urna postura que aliena . o movimento de seus seguidores 
brancas, mamelucos, caribocas, cafusos, e, inclusive, como nota José 
Veríssimo, com alívio perceptível, dos escravos - mulatos e negros. 

Se sao consideráveis as distancias e conflitos entre os tapuios 
e as várias categorías de mesti~os e negros, nao menos expressivas 
sao suas diferen~as com os grupos tribais. Fernandes de Souza de
dica alguma aten~ao as contradi\:oes e rivalidades entre duas cate
gorías de índios, que chama índios gentíos ou gentílicos e indios 
crioulos. 

As categorías classificatórias que definiam os vários grupos étni
co-raciais, socialmente significativos na Colonia e no Império, deno-
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taro posi~oes relativas de proximidade e de subordina~ao face a 
minoría dominante, que se autodefine como branca e civilizada. O 
significado e o uso desses termos tem importancia para esclarecer 
as rela~oes sociais e economicas de índios e mesti~os com a soc1e
dade dominante na Amazonia nos séculos XVIII e XIX. 

O conceito do gentilismo, de uso corrente desde os primeiros 
momentos de expansao colonial européia, na acep~ao de nativo bár
baro ou nao civilizado, é bastante claro. Mas o de crioulo pode 
induzir a confusao, pelos vários significados que lhe sao atribuídos 
no Brasil e em outros países americanos e europeus. O termo parece 
ser de origem portuguesa e, no espanhol, é registrado pelo menos 
desde 1590, segundo Corominas: ". . . significó primeramente escla
vo que nasce en casa de su señor y negro nascido en las colonias ... " 
(Coro minas, 1961 : 17 4) . Coro minas indica também o significado 
atual de brancos nascidos nas colonias, o que corresponde ao uso 
corrente do termo em frances e em ingles. No início do século pas
sado o dicionário de Moraes registrava crioulo: "o escravo, que nasce 
em casa do senhor; o animal, cría, que nasce em nosso poder: v.g. 
gallinha crioula; que nasce e se cr1a em casa nao comprado ... " 
(Moraes, 1813, v. 1: 396). 

Pica claro que o significado original do termo refería-se a con
di~ao colonial e servil do indivíduo nomeado. lndio crioulo seria, 
portanto, aquele submetido ªº domínio colonial, ou afeito as ma
neiras de ser do mundo do colonizador. Esta defini~ao nos aproxima 
bastante do conceito de tapuio. Joao Henrique de Matos introduz 
um terceiro termo, que parece assemelhar-se aos anteriores, .o de 
índio ladino o que sugere a terminología em uso na América espa
nhola, embora, nessas áreas, ladinos e índios sejam, a rigor, categorías . , . 
an t1 tetlcas: 

". . . promovendo os necessários meios para chamarem e faze
rem reunir as mais Nafoes desconhecidas, separando de dentre 
elles os Indios ladinos, que foragidos ao Servifo Nacional vivem 
refugiados, e que f azem persuadí-los de que nao se devem su
jeitar, nem trabalhar para os brancas . .. " (Matos, 1979: 170). 

Pode-se estabelecer urna rela~ao próxima entre o significado 
original de crioulo (o escravo que nasce na casa do senhor) e o 
de uro vocábulo indígena, de uso corrente na Amazonia nos séculos 
XVIII e XIX - canicurú - que, segundo Stradelli, significa "trahi
dor, passado ao inimigo. Nome que no rio Negro davam aos índios 
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que se tinham submetido e acceito o jugo portuguez. É talvez a 
palavra manáo ou baré; todavía a tenho notado por ser palavra, 
para assim dizer, histórica" (Stradelli, 1929: 395). 

Por volta de 1878 Im Thurn visitou os índios da Guiana Ingle
sa, sobre os quais deixou obra clássica. Como percorresse as zonas 
em litígio entre aquela possessao britanica e o Brasil - a mesma 
área visitada e descrita por Henrique de Matos em 1842/1843 -, 
seu testemunho foi invocado, repetidamente, nas memórias oficiais 
apresentadas por ambas as partes, na discussao da questao de limites. 
Em vários trechos, Im Thurn refere-se a existencia, na fronteira, 
de uma categoría de índios mesti~os cujo designativo é uma adul
tera~ao do termo canicurú: 

" ... Un soir, nous arrivames sur les bords du ruisseau Paripie, 
qui appartient a des Indiens métis brésiliens. Ces Indiens, appe
lés Nikari-Karus, sont de race brésilienne et de race de diverses 
tribus indiennes. Leur vraie patrie est sur la frontiere des ter
ritoires britannique et brésilien; et le petit nombre qui s' est 
établi sur l'Essequibo se compase de déserteurs des forts de 
frontiere et des fermes a bestiaux, ou, ;usqu' a une époque ré
cente du moins, le travail qui y était fait était forcé" (Nabuco, 
1903, JI, v. 1: 219). 

". . . Auparavant, il faut mentionner la rencontre, sur la route 
de l' établissement de Enwari-Manakuroo, d' Indiens qu' il appelle 
Nikarikarus, groupe mal défini de métis de Portugais brésiliens, 
d' un coté, et d' Indiens, peut-etre des W apianas, de !' autre, 
parlant' une espece de portugais fort corrompu, devenu incom
préhensible pour ceux qui parlent le portugais pur' 'J. (Nabuco, 
1903, 11, v. 1: 221). 

A existencia do mesmo termo é documentada em outra área 
cultural indígena do Alto Amazonas, entre os Maué e os Curuuay, 
como registra Accioli Silva, que escreve por volta de 1824: 

" ... Na ocasiáo das suas festas, tempo também do commércio, 
sao frequentes as martes e desordens, causadas pelos Indios da 
tripulafáo das embarcafoes de traficantes, aos quais os Indios 
chamam Canicurus, e pelos mesmos traficantes que, para pros
seguirem na negociafáo, praticam as maiores baixezas, indigni
dades e delictos de toda qualidade, contando sempre infalível 
a impunidade" (Silva, 1833: 274). 
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Coro base no Vocabulário da Língua Brasílica, dicionário Tupi 
do século XVI de origem jesuítica, Cunha define tapuio com o signi
ficado original de escravo (Cunha, 1978: 332). O termo passaria 
mais tarde a significar o índio colonizado, submisso aos costumes 
dos brancos. Como se viu em Réclus, na Amazonia os termos tapuio 
e caboclo eram, em certa medida, intercambiáveis para designar ·O 

índio destribalizado. Sobre o conceito de caboclo, diz Cunha: 

"Como se depreende da documentafao histórica adiante trans
crita, com o termo caboclo os autores dos sécs. XVII e XVIII 
designavam, em princípio, o índio em geral - e, mais parti
cularmente, · o que iá estava semi-aculturado, o que iá convivía 
com o branco, que morava na casa do branco (T. kari . uoka, 
'casa do branco' ). Os cinco primeiros textos do séc. XVII alu
dem aos índios semi-aculturados a servifo dos holandeses nas 
lutas 'travadas contra os portugueses. . . esses índios eram ini
migos terríveis e odiosos. . . razáo por que o termo caboclo 
assumiu o sentido pejorativo. . . Posteriormente, e ainda com 
sentido iniurioso, o termo passou a designar o mestifO . .. " 
(Cunha, 1978: 80). 

Ambos os vocabulários, tapuio e caboclo, usados para definir o 
índio genérico, aproximariam inevitavelmente desse conceito o índio 
que havia aderido as maneiras dos brancos, com o abandono de seus 
hábitos e lealdades tradicionais, isto é, o índio crioulo. Também por 
esta razao, além dos motivos anotados por Cunha em rela~ao a 
caboclo, ambos os termos seriam, de modo quase necessário, con· 
taminados por urna conota<;ao depreciativa e discriminatória como, 
sem dúvida, parece ter acorrido na Amazonia e nas demais regioes 
do país . . No que se refere a similitude com índio crioulo, é inevi
tável a compara~ao de ambos os termos com o significado de cani
curu, antes discutido. 

Todos esses termos classificatórios, relativos a grupos ou cate
gorías sociais, que definiam os diversos modos de inser<;ao dos índios 
na ordem colonial, tem um elemento essencial comum, que os apro
xima e iguala. Trata-se, como parece claro na defini~ao dos vários 
termos, da condi~ao de sujei<;ao ao domínio dos brancos, estatuto 
colonial comum a todos. 

Por volta de 1768, o vigário-geral do Río Negro José Monteiro 
de Noronha mostrava que os estágios sucessivos por que transitavam 
os índios da Amazonia, da plena autonomía tribal ao grau intermédio 

54 

da semiliberdade e, daí, ao estado final de total servidao, definiam
se por dois termos antinómicos que introduziam um novo conceito 
de distancia naquelas rela~oes sociais: 

"Os indios, que habitao nestas villas (Santarém e outras do 
T apajós) e em todas as mais povoafoes que ficáo do T apajós 
para baixo, se chamáo vulgarmente entre elles canicaruz; em 
distincfao dos que assistem nas povoafoes de cima, aos quaes 
appellidáo por yapyruára; e vale o mesmo que gente do sertao, 
ou parte superior do río" (Noronha, 1862: 23). 

No início do século seguinte, Martius encontrou, em plena ope-
ra~ao, esses conceitos distintivos em Santarém: 

"Em semelhante animosidade, embora sob forma mais suave, 
tambem se baseiam os nomes que adotam os índios que vivem 
entre os brancas, para se diferenfarem. Presunfosos, chamam
se de canicarús, o que deve significar 'gente vestida, civilizada'; 
as tribus de alem, a oeste, sobretudo as que vivem ao longo 
do Amazonas, chamam-se, ao contrario, de ipiruara, 'gente de 
río acima, da selva'" (Martius, 1938, v. 3: 144). 

Páginas adiante, ao descrever a realidade social da ilha de Tupi-
nambarana, o naturalista volta a se referir ao conceito: 

"Aqueles primeiros habitantes tanto se cruzaram com os res
tantes índios, ou com a populafao meio européia, que somente 
lhes ficou, como lembrete da antiga origem, maior facilidade 
no mane¡o da língua geral ou tupi. Ademais, foram ainda aldeia
das aquí, durante os quatro últimos decenios, alem daqueles 
índios ladinos, nativos, ou quenicarús, umas tribus dos parave
lhanos, mundurucús e maués. Florescia entáo o lugar, quando 
era empório dos viaiantes vindos do Amazonas, e que seguiam 
pelo río Madeira para Afato Grosso ... " (Idem: 174). 

Difícilmente haverá conceito mais adequado que o de ipiruara 
para definir, a um só tempo, o estado de liberdade e a estratégia 
para alcan~á-Io. A única op~ao, aliás, que resta aos índios face a 
situa~ao colonial: a busca de regioes de refúgio nos altos cursos 
dos ríos, caminho necessário por que seguiram todos os grupo5, ou 
quase todos, que conseguiram sobreviver as agressoes do século XIX 
e das primeiras décadas do atual, principalmente durante a expansao 
dos seringais. Assim, a mobilidade, a fuga para as regióes mais ina-



cessíveis pela distancia e pelos obstáculos naturais, é a única estratégia 
viável para os grupos que teimam em continuar vivendo como índios. 

Este procedimento de autodefesa, desenvolvido pelos índios desde 
a mais recuada época colonial, tem sido freqüentemente anulado, no 
indigenismo de nossos dias, pela interven~ao dita protecionista de 
missionários ou agentes do SPI e da FUNAI, que iniciam habitual
mente seu trabalho descendo os índios para junto de povoados ou 
ríos navegáveis, invalidando, assim, todas as defesas criadas pelo en
genho indígena e submetendo-os, novamente, a toda a sorte de mi
sérias e espolia~oes. 

Outro termo que aparece com certa freqüencia na documenta
~ªº sobre a Amazonia, no período considerado, e cuja significa~ao 
é necessário precisar, é a dos capitaes ou tuxáuas que sao colocados 
na dire~ao de grupos ou povoa~oes indígenas por autoridades oficiais, 
por missionários ou por simples particulares, como seus delegados. 
A substitui~ao de líderes tradicionais indígenas por prepostos dóceis 
aos interesses do colonizador é, naturalmente, urna prática que exis
tiu desde os primeiros días da colonia. No século XVIII surge, entre
tanto, urna nova figura de chefe, a que se atribuí o qualificativo 
abalizado. Esse termo será usado, com freqüencia, pelo menos até 
meados do século XIX, principalmente na regiao do rio Negro. 

Em várias comunica~óes do comandante da fortaleza de S. Joa
quim no Rio Branco, em 1784, a Joao Pereira Caldas, aparece o 
designativo abalizado, sempre em associa~ao com líderes indígenas 
que tem contato ou sao intermediários entre seus grupos e as auto
ridades coloniais: 

" ... trouxe mais novamente descido hum Indio, e. . . suficien
tes guias, e hum abalizado, que logo se resolveu a tratar este 
negócio com outro Principal ·da mesma Nasfáo Macuxis, que 
domina o maior numero daquella Gentilidad e. . . e a qui f ora o 
aprezentadas a 13 do corrente mez ;unto com o Principal e 
Abalizado que tudo acompanhou a nossa Gente athé a este Por
to . .. " (Nabuco, 1903, 1, anexo 1: 190). 

". . . O Principal que esperava no Rio Etacutu aquí chegou os 
dias passados com hum Abalizado e mais tres Indios todos da 
mesma Nasfao Uapixana . .. " (Idem: 192). 

". . . promete com brevidade enviar huma porfao de Indios 
para abrirem o lugar da nova Povoafao, que ha de ser na mesma 
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Cachoeira, de que hum Abalizado da Povoafao do Carmo fez 
eleifáo, e a sua pratica de muito nos tem servido . .. " . 

" . . . e todos ;untos partem no dia de hoie para se situarem 
em o Sitio da Cachoeira, de que o Abalizado do Carmo por 
nome Manoel Antonio tinha feíto elleifao como a V.Ex~ par
tecipei: e devo dizer a V.Ex~ o bom servifo que tem feíto o 
dito Abalizado, praticando com o maior fervor toda esta Gen
tilidade, sendo huma parte della ao mesmo Abalizado perten
cente por ser legitimo filho do Principal Cuidáes que faleceo 
na Povoafáo do Carmo" (Idem: 195). 

O termo é freqüente nos informes e relatórios do período, como 
se pode ver de urna memória de Lobo d' Almada sobre o Río Branco 
em 1787: 

"Uapixanas: esta nafáO he a mais numeroza de todas, contáo
se-lhe até quinze pricipaes além dos que iá tém descido para 
as povoafoes do Río Branco, e maior número de abalizados 
Tapuios que tem authoridade sobre os mais. Habitáo as serras, 
que decorrem das vertentes do rio Mahú, até a do Parime. 
Tém por inimigos os Macuxis, os Peralvilhanos, e os Caripunas. 
Da nafáo dos Urpixanas ha bastante gente nas nossas povoa
fOes" (Nabuco, 1903, 1, anexo 1: 265). 

Em 1820, o governador da capitanía do Rio Negro, Manoel 
Joaquim do Pa~o, nomeava o índio Raymundo José principal dos 
Uaupés do lugar de Sao Jerónimo: 

"Fafo saber aos que esta minha Carta Patente virem, que tendo 
me requerido o Indio Abalizado Raymundo José da Naráo 
Uaupés, que o provesse no cargo de Principal dos Indios da 
Nafáo Uaupés situados no Lugar S. Jeronimo, no Río Negro, 
tendo para isso mostrado Documentos authenticos ser agil e 
sufíciente; e attendendo eu ser justo o seu Requerimento: Hei 
por bem prover o referido Indio Abalizado Raymundo José da 
Nafáo Uaupés como por esta o fasso no mencionado cargo . .. " 
(Arch. Am., 1906: 29). 

Sao muito raros os testemunhos, registros, memórias, histórias 
de vida e outros textos similares que contenham informac;oes pes-
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soais de/ ou sobre indígenas brasileiros. Nada, allás, caracteriza me
lhor o estado colonial do nativo que esse anonimato e impessoali
dade. Mesmo os registros das épocas de maior eficácia da a\ao 
indigenista, ou de maior interesse pelo índio, sao impessoais e ano
tam pouco mais que nomes e dados elementares de bioestatística 

' 
quando o fazem. A despeito de tudo há, em rela\ao aos índios da 
Amazonia, algumas fontes potencialmente promissoras. Informa\oes 
sobre os hábitos individuais, o comportamento social, as esperan\as 
e revoltas de indivíduos de classes socialmente desfavorecidas sao 
matéria de interesse permanente para as agencias oficiais dedicadas 
ªº controle social e a ª\ªº repressiva. 

Institui~6es históricas (ou que permanecem atuais), como o Tri
bunal da Inquisi\ao, os juízos militares e de exce\ao, os cartórios 
judiciais e policiais etc. contem urna surpreendente quantidade de 
informa\6es importantes sobre índios, n1esti\os e seus movimentos 
de freqüente rebeldía as normas da civiliza\ao. 

Um documento existente na Torre do Tombo representa adi\ao 
importante ao que se sabia sobre a condi\ao social dos índios da 
Amazonia, nos anos imediatamente seguintes a expulsao dos jesuítas. 
Trata-se do Livro para a visita que por parte do Santo Oficio da 
Inquisifao se há de fazer nesta cidade e todo o Estado do Gram-Pará 
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Belém, 1763. O visitador é Giraldo José de Abranches. Os documen-
tos da Inquisi\ao no Pará referem-se a grande número de índios e 
mesti\os e constituem contribui~ao importante para melhor conheci
mento do universo de cren\as e valores dos índios egressos das mis
s6es e daqueles que já estavam em contato direto com a sociedade 
colonial. 

O Livro para a visita . . . do Gram-Pará, mesmo numa leitura 
muito superficial, evidencia a importancia do indígena, que permeia 
todos os níveis e ca tegorias da sociedad e e da cultura amazónicas. 
Bastam dois exemplos para caracterizar esta contamina~ao nativa da 
cultura colonial, a despeito dos esfor\os de ocidentaliza\ao da vida 
amazónica pela administra\ao pombalina. 

Em todas as visita\6es do Santo Ofício ao Brasil sao relativa
mente freqüentes as denúncias ou confiss6es de práticas mágicas ou 
de feiti\aria. Essas práticas sao comuns e de tradi\ao imemorial na 
Europa. No Pará, entretanto, a diferen\a está em que o especialista 
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que performa estes atos, benignos ou malignos, é quase sempre um 
índio ou tapuio. Deve ser observado que a distin\ao entre estas duas 
categorías de indígenas - do mesmo modo que entre as várias clas
ses de mesti\os - está sempre perfeitamente estabelecida nas atas 
da visita~ao de 1763. 11esmo nos casos em que o vidente, curandeiro, 
feiticeiro ou pajé era branco, como a viúva Ludovina, denunciada 
como feiticeira, todo seu saber e domínio técnico sobre as opera~6es 
mágicas eram de na tu reza indígena, no caso particular, afirmados com 
eloqüencia por um maracá e por um assistente índio, que lideravam 
boa parte dos atos de pajelan\a. 

Por outro lado, nenhuma categoría social está isenta de conta
mina\ao ou de comprometimento: no caso da índia Sabina, "fina 
bruxa e feiticeira", o próprio denunciante confessa que a levou a 
visitar, no palácio, o governador do Pará, Joao de Abreu Castelo 
Branco, doente e sob suspeita de ter sido vítima de feiti\aria. O 
comportamento subseqüente da índia mostra os níveis de credibili
dade e de ascendencia que os pajés haviam conquistado na sociedade 
paraense da época: é encontrado um feiti\o dentro de um em
brulho mas 

" . . . nao f ora ali metido para f azer mal a aquel e governador 
mas sim a outro que já tinha morrido que f ora o governador 
José da Serra e logo entrando com ele denunciante no quarto 
e1n que o dito governador eslava doente depois de f alar com 
ele e de lhe dizer que nao tinha cara de f eiti~os mandou vir 
um fogareiro ... e acendendo um cachimbo de pau que pediu 
a ele denunciante com ele faz muito fumo em uma perna ... " 
(Abranches, 1763: 74-75). 

A defuma\aO do governador, em ritual de pajelan<;a, nao seria 
urna a<;ao demasiado insólita na sociedade paraense de meados do 
século XVIII. Pelo menos nao chamou a aten<;ao de cronistas da 
época, -~mpre prontos a criticar os hábitos da terra e a denunciar 
abus6es, como o hispo D. Freí Joao de Sao José Queirós, que viria 
a set, afinal, outra vítima dessa visita\ao do Santo Ofício ao Pará. 

Mas nada documenta melhor a natureza essencialmente indígena 
da cultura paraense da época pombalina que a denúncia, ao visitador 
do Santo Ofício, da mulher de um oficial da guarni\ao de Belém 
que atraía e fazia aparecer, com encantamentos e cantigas, demonios 
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na figura de "tres pretinhos ou diabretes ... e que era voz constante 
e pública nesta cidade e principalmente pela vizinhan~a. . . de que 
ela tinha comércio e comunica~ao com uns xerimbabos ou demo
nios" ( Idem: 88) . 

Chamar ou traduzir por xerimbabo o conceito de familiar, espí
rito da mais alta significa~ao na demonología judeu-crista, expressa, 
com eloqüencia, o caráter fundamentalmente indígena da visao do 
mundo dominante naquela época na .. ~mazonia. 
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Tapuios, mesti~os, 
negros e brancos 
na Cabanagem 

DocUMENTA<;A.O certamente menos detalhada em rela~ao a his
tória pessoal, mas de importancia social nao menor, é representada 
pelos inquéritos, atas e relatórios de órgaos oficiais e das agencias 
especiais de repressao, civis e militares, na época da Cabanagem. 

Os Motins Políticos, do barao de Guajará (Domingos Antonio 
Raiol) , sao a principal cronica da rebeliao, exaustivamente documen
tada. Infelizmente, a obra limita-se aos aspectos mais aparentes e 
exteriores do movimento. Para sua correta inteligencia seria indispen
sável um trabalho sistemático no Arquivo Público do Pará e em 
outras institui~oes, como o Arquivo Nacional e o Arquivo do Exér
cito, onde estao os inquéritos e relatórios militares, para reconstituir 
as origens e tendencias étnicas, sociais e ideológicas da rebeliao. 

Como se verá, acima de tudo é indispensável recuperar, a res
peito da Cabanagem, a informa~ao ainda disponível sobre o seg
mento especial que dela participou majoritariamente, os tapuios. 

Entre os muitos documentos oficiais que existem no Arquivo 
Nacional sobre a Cabanagem, há um relatório manuscrito mandado 
elaborar por Francisco José Soares d' Andréa, presidente do Pará, _____________ ..... -

-- - ----
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que o assina. Trata-se da Rellafao dos Prezos Rebeldes, Fallecidos 
a Bordo da Corveta Defenfora desde 4 d' Agosto do 1837, the 31 • 
de Dezembro de 1838. 

A prisao a bordo, em barcos apinhados e submetidos a terrí
veis condi~oes carcerárias, agravada ainda pelo contágio da varíola, 
pelo escorbuto e pelas disenterías, significava urna virtual senten~a 
de morte. A tragédia do brigue Palhafo, em 1823, nesse mesmo porto 
de Belém, aconselhava alguma prudencia no envio indiscriminado de 
prisioneiros para os navios-prisao. O que fora urna norma geral ou, 
pelo menos, urna solu~ao imediata para o recolhimento do número 
crescente de cabanos prisioneiros, transformou-se numa espécie de 
instancia última dos vários estágios de puni\ao reservada a cabanos, 
singularizados pela enormidade ou pela natureza particularmente odio
sa de seus crimes ou, ainda, por outras particularidades que os tor
navam irrecuperáveis aos olhos das autoridades. 

A visao do mundo e dos problemas sociais dominantes na Ama
zonia, durante e imediatamente depois da Cabanagem, particularmen
te em rela~ao as rafas de cor, incorporava elementos básicos da 
política colonial portuguesa, tradicionalmente áspera e brutal, como 
a escravidao e a servidao enquanto instrumentos de domina~ao sobre 
os índios, como característica mareante herdada dos governos de D. 
J oao VI e de Pedro l. A Independencia sornen te acentuou certos 
temores coloniais e sua conseqüente rea\ao contra os servos, mas 
manteve intocadas as bases do sistema e a composi~ao do poder na 
Amazonia, mais portugues que brasileiro. As tensoes nativistas de 
1832 sao um ensaio da Cabanagem; nessa época, a classe dominante 
impediu a continuidade e o sucesso do governo de um político 
(e indigenista) de méritos, oriundo de Sao Paulo, Machado de 
Oliveira. 

Um pretenso patriota escreveu nessa época um livro, O Pará em 
1832, editado em Londres, que define as posi\oes, interesses e 
perspectivas daquela classe dominante de grandes proprietários e co
merciantes. Na verdade, o autor é o professor e poeta portugues 
José Soares de Azevedo ( cf. Blake) . A sociedade paraense (que 
entao incluía toda a Amazonia brasileira) estava dividida, segundo 
Azevedo, em duas classes ou partidos, que se op6em e se comple
tam. Urna terceira fac\ao, a lusitana (que compreenderia os ultra
montanos e restauradores do domínio colonial) é um 1nero artifício 
do autor para mimetizar sua própria origem. O primeiro partido 
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" é o da ordem constituicional, composto de proprietários, 
comerciantes, grandes agricultores e da flor da mocidade da pro
víncia. . . o 29 é o da for~a bruta. . . A milicia deste partido 
é composta de negros, de mulatos, de pobres iludidos de todas 
as cores. As suas armas sao cace te, faca e punhal: a sua divisa 
é morte e latrocinio" (Azevedo, 1832: 8-10). 

Depois de narrar as revoltas ainda localizadas (Maué e outras 
áreas) de índios contra os senhores brancas, na maioria portugueses, 
Soares de Azevedo tenta mobilizar contra esses levantamentos os 
temores e ódios de p~oprietários e políticos conservadores: 

"Por entre as senzalas e ajuntamentos dos escravos, quer na 
capital, quer no interior da província, fez-se derramar a doutrina 
d' um des/orfo próximo, e nutriram-se todas as esperanr;as d' um 
nivelanzento de fortunas, que deveriam acabar d' uma vez toda 
a idea de ordem social no Brazil" (Idem: 24). 

Esse tipo de advertencia jamais deixou de produzir efeito no 
animo repressivo do governo com o endurecimento deste, principal
mente contra atos sediciosos praticados por popula~óes servís ou de 
cor. Ao contrário de urna tese muito cara a historiografía oficial, 
as lutas, repressoes e extermínios em que se envolveram ou a que 
foram submetidos, durante o período colonial e pós-independencia, 
índios, negros e mesti~os, 

" . . . mostram o inconformismo do povo, o radicalismo da lide
ranfa popular e a violencia e crueza da repressao pela minoría 
dominante. A fase colonial nao valida a tese da tradifao polí
tica pacífica, que uma historiografia oficial vem sustentando para 
abater os impulsos de revolta e para satis/ azer as esperanr;as 
da minoria dominadora. . . Mas, em conclusáo, pode-se dizer 
que foi a massa indígena e negra, mestir;a e cabocla, a que mais 
lutou e a que mais sofreu a repressáo violenta, pois era a que 
tinha maiores reivindicafoes sociais" (Rodrigues, 1965: 29-30). 

O hrigadeiro Francisco Soares d' Andréa, portugues como seu 
a~tecessor na presidencia do Pará, Mal. M. Jorge Rodrigues, já havia 
sido comandante das armas na província, em 1831, e conhecia os 
problemas e tensoes daquela sociedade. O brigadeiro nao era menos 
experiente no controle de sedi\óes populares; em 1817 participara, 
como secretário do governador de Pernambuco, da repressao aos 
rebeldes. 
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Nao é de admirar, portanto, que Andréa desde logo possuísse 
idéias definidas sobre a natureza da Cabanagem e os meios adequa
dos a seu domínio e extin~ao. Embora as explica~oes que elabora 
e repete amiúde em sua correspondencia oficial destinem-se mais a 
justificar a~oes indiscriminadas através das prisoes sem culpa e sem 
causa, das execu~oes sumárias, das expedi~oes punitivas contra co
munidades de tapuios e de mesti~os e contra aldeias de índios e 
quilombos de negros, poderiam fornecer, com um mínimo de infor
ma~ao adicional, urna visao menos externa que a de Raiol. Mas o 
desinteresse e aversao em rela~ao aquelas popula~oes - e o volume 
das violencias e arbitrariedades que era necessário minimizar -
terminaram por impedir que os governos que combateram a Caba
nagero (Andréa, Souza Franco, Miranda), inclusive o governo cen
tral, formulassem urna espécie de balan~o histórico ou análise oficial 
da sedi~ao e de seus efeitos. 

De qualquer sorte, é indispensável ter em mente que Andréa, 
a despeito do auto-reconhecimento público das ilegalidades que come
teu (Relatório, 1838) e da avalia~ao contundente que o sucessor, 
Bernardo de Souza Franco, fez de sua administra~ao, teve carreira 
posterior plena de sucesso e de prestígio. Nos vinte anos seguintes, 
Andréa foi presidente das províncias de Santa Catarina, Minas, Bahía, 
e, por duas vezes, do Río Grande do Sul; barao de Ca~apava; mem
bro do Conselho de Estado, além de oficial general do Exército. 
Faleceu em 1858. 

A posi~ao de Andréa em rela~ao aos índios e outras categorías 
de cor envolvidas na Cabanagem tero cstreitos pontos de contato 
com a de outros ideólogos antiindígenas de seu tempo, como Varnha
gen, e o senador Dantas de Barros Leite, de Alagoas. Com o his
toriador, comparte a idéia de que os índios, além de bárbaros e 
incivilizáveis, sao estranhos ao país, em cujo território seriam intru
sos recentes. O julgamento de Soares d' Andréa sobre as ra~as servís 
sugere urna visao radicalmente maniqueísta do universo social ama
zonico na época da Cabanagem: urna classe dominante, fortemente . 
minoritária e branca, racial e culturalmente diversa das demais cate
gorías, amea~ada por urna conspira~ao geral das gentes de cor, a 
semelhan~a das revoltas da ilha de Sao Domingos e da Martinica. 

A massa nativa é incapaz de civiliza~ao e, certamente, nao con
fiável como portadora de armas. Como em outros projetos de fundo 
racista e colonialista, surgidos em diferentes épocas e regioes brasi
leiras (Cf. Moreira Neto, 1969, sobre von Ihering e outros), Andréa 
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sugere que a transferencia de recrutas do sul para a Amazonia se 
fa~a tarobém coro propósito de melhorar a qualidade biológica e, 
portante, as oportunidades de aperfei~oamento moral e civiliza~ao de 
suas popula~oes: 

ªQuanto ao recrutamento, convém saber-se que esta Provincia 
nao deve ter soldados filhos d' ella, e que o melhor partido a 
seguir-se he troca-los constantemente por outros das Provín
cias do Su/. Todos os homens de cor nascidos aqui es tao ligados 
'em pacto secreto' a darem cabo de tudo quanto fór branco. 
Náo hé huma história, he /acto verdadeiro, e a experiéncia e 
tem mostrado. He pois indispensável pór as armas nas máos 
de outros; e he indispensável proteger, por todos os modos a 
multiplicafáo dos brancos. Se o governo concordar com esta 
medida, enviarei sempre aonde, quantas recrutas possa desta 
Província, a troco de igual número das outras" (Hurley, 1936: 
284). 

Reflexao muito semelhante é feíta por Eligio Ancona, gover
nador do Yucatan e autor de urna história da regiao, ao dizer que 
o erro dos brancos foi utilizar índios e treiná-los em a~oes militares: 

«The caste war would have happened sooner or later . .. If the 
rebellion anticipated it, it was because imprudence placed arms 
in the hands o/ the Indians . .. " (Bricker, 1981: 92). 

Pode-se compreender a nenhuma valía ou préstimo das comu
nidades de negros, índios e mesti~os em geral aos olhos do briga
deiro Soares d' Andréa, a nao ser para as tarefas mais cansativas, 
elementares e servis do esfor~o de produ~ao, de resto paralisado, 
em larga medida, pela rebeliao e suas conseqüencias. O índio, negro 
ou mesti~o, que associe sua condi~ao de desvalia social ao estigma 
de cabano, pode considerar-se um virtual condenado a morte. A 
mesma visao rancorosa da sociedade colonial amazónica justifica a 
impossibilidade de conceder quartel a um cabano, mesmo ferido, 
como explica o caudilho legalista de Curu~á, Joao Antonio Martins: 

«. . • me apresentaráo hum Cabano, náo só reconhecido por 
muitos senhores de fé na legalidade, como pelo signa/ de huma 
balada que tinha, confessando recebe/la no dia 4, assima decla
rado, por este conhecimento o mandei d' huma vez acabar, jul
gando que embora tivesse cura náo seria sem muita despesa 
e jamais de perder o seu sistema Cabanal, porquanto tinha dito 
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que só elle no fago do Pará matára para mais de dez alemoes 
- mandando eu fazer o que devia a similhante inimigo da 
legalidade ... " (Hurley, 1936: 111). 

Creio que tudo isso contribuí para o entendimento das circuns
tancias objetivas e do clima psicológico que determinaram, além da 
brutalidade tradicional na repressao a movimentos· populares no 
Brasil, a extensao e dureza das ac;oes de extermínio desenvolvidas 
contra combatentes cabanos e suas comunidades. 

A participac;ao macic;a dos tapuios na Cabanagem, determinada 
em certa medida pelas dificuldades de relacionamento e de integra
c;ao com a sociedade regional, tornou o nome tapuio um sinónimo 
freqüente para cabano, como se pode ver nos relatórios do presi
dente Manoel Jorge Rodrigues e em outros documentos do período. 
Pode-se entender, assim, por que os tapuios - pelo menos aos olhos 
das autoridades e da classe dominante - transformaram-se no para
digma do revoltoso bárbaro e irrecuperável, o malvado da linguagem 
oficial. 

Sabe-se que no período inicial da Cabanagem, ainda no governo 
do marechal Manoel Jorge, os navios-prisao eram usados para abrigar 
indiscriminadamente os presos cabanos, principalmente os mais impor
tantes ou perigosos. Em setembro de 1835 havia 247 presos a bordo 
do Defensora, inclusive o ex-presidente cabano Francisco Pedro Vi
nagre. Em fins de outubro do mesmo ano, o navio recebeu mais 
17 presos de Cametá. Em compensac;ao, a varíola, o escorbuto e as 
enfermidades intestinais haviam matado 139 prisioneiros e, no mes 
seguinte, esse número subiu para 163. 

Pouco depois assume o governo o brigadeiro Andréa que decide 
retirar dos navios-prisao os cabanos de menor culpa ou mais dignos 
de considerac;ao. Assim, envía para o Rio de Janeiro um primeiro 
lote de prisioneiros, entre os quais um menino de 13 anos, irmao 
do líder cabano Angelim. No decorrer de 1836, em várias levas, 
sao remetidos ao Rio cerca de 190 presos, que se encontravam no 
Defensora. Sobre a maioria, Andréa informa que sao "d' aquelles que 
menos culpa tem e de quem nao sabem maiores" e sao enviados 
"para ahi terem o des tino que v. excia. julgar a proposito, segundo 
as suas idades e officios" (Hurley, 1936: 176). 

Para os demais, que se conservam a bordo do Defensora, a 
morte parece ser desígnio menos acidental do que esperado, como 
antecipa o próprio governador Andréa: 
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"perto de trezentos e quarenta prez.os, a ferros, mettidos na 
Curveta Defensora, vivendo em um verdadeiro Inferno. . . A 
todos estes homens, com muito poucas excepr;oes, pertence a 
morte pelos seus enormes crimes. . . Se o número boje se apro
xima de trezentos e quarenta, em dois mezes mais excederá a 
siscentos, que há muitos malvados prezos. . . caibao ou nao 
caibáo hao de hir para dentro da 'Defensora' e ali acabará o 
asphixiados por falta de ar bastante para respirarem, ou adqui
rirao molestia pelas quaes vao acabar seus miseráveis días no 
hospital" (Idem: 176-177). 

No documento, já referido, sobre as martes no Defensora entre 
agosto de 1837 e 31 de dezembro de 1838, Andréa produz ~II?ª 
cuidadosa relac;ao que incluí o nome dos mortos, rar;a, es.tado civil, 
rol de delitos, situac;ao face a justic;a (a maioria sequer fora indi
ciada em qualquer processo) e datas de entrada no navío e do fale
cimento. Do total de 229 cabanos mor tos no Defensora nesse pe
ríodo, 91 ou 39,7% sao tapuios; 36 ou 15,7% mulatos; 21 ou 
9,1 % mamelucos; 18 ou 7 ,8% ca/usos; 16 ou 6,9% sao brancos; 
14 ou 6,1 % mesti~os; 13 · ou 5,6% sao índios; 10 ou 4,3% sao 
pretos; 9 ou 3,9% pardos e, finalmente, um nao tem ' in~ica<;ao de 
cor. Como ·se ve, as popular;oes de cor sao a quase totahdade dos 
cabanos presos, a exce<;ao dos 7% de brancos. Os tapuios repre
sentam, como seria de esperar, a categoría mais numerosa. 

A importancia numérica dos tapuios na Cabanagem nao deve 
fazer supor um peso correspondente nos foros de decisao do movi
mento, posi<;ao que eles definitivamente nao parecem ter atingido. 
Constituíram a massa mais numerosa da rebeliao e, provavelmente, 
seu setor mais radical. Mas, pela própria peculiaridade do espa<;o 
e das func;&s económicas e sociais que ocupavam em relac;ao · as 
demais populac;óes amazónicas, nao parecem ter tido condi<;oes de 
discutir e de formular seu próprio programa político, de modo explí· 
cito e coerente, e muito menos de faze-lo discutir e aceitar pelo 
movimento. Mas isso nao quer dizer que a Cabanagem nao tenha 
tido di-ssensoes internas, sob a pressao de grupos ou fac<;oes social 
e economicamente mais conscientes ou mais preocupados com as ques
tóes que as afetavam específicamente. 

Angelim, o último presidente cabano, narra a dura repressao que 
exerceu contra alguns desses grupos, dos quais uns tantos provavel
mente seriam tapuios, embora haja men<;ao mais explícita a luta dos 
negros escravos por sua libertac;ao. As tentativas de radicalizac;ao do 
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movimento, expressas nas a~0es e expectativas dos grupos étnicos 
e de suas lideran~as, encontrariam, provavelmente, firme oposi~ao 
do presidente cabano Angelim, branco e proprietário de terras, como 
a maioria dos outros dirigentes. 

A rea~ao de Angelim aquelas pressóes define exemplarmente a 
situa~ao social da Amazonia, dividida entre urna minoria de colo
nizadores que se superp6e a massa de colonizados de vários origens. 
, . . . 
e trucas e rac1ais: 

"Foi fuzilado em frente ao palácio do governo o célebre ]oa
quim Antonio, oficial da milícia rebelde, que tinha o comando 
de uma forfa de mais de 500 homens e proclamavam uma liber
dade a seu ¡eito, incluida a de escravos em geral. Isto depois 
de provado o seu crime em conselho de guerra. Foi fuzilado 
em frente ao palácio do governo um preto, che/e da insurrei
fao do rio Guamá logo que chegou a capital. Foi morto a surra 
em frente ao palácio do governo um mulato, escravo do por
tugues Nogueira, dono da fábrica de urucu em lgarapé-miri, por 
ter traído a seu senhor e levado as maos em seu sangue ino
cente. . . U m celebre patriota por tal conhecido e da seita de 
Joaquim Antonio, foi morto em Muaná. lnsurgindo-se os escra
vos no Acará e noutros distritos, ordenei a meu irmáo Geraldo 
Francisco Nogueira para que os fizesse conter até entrarem na 
obediencia e ordem. Em atos de resistencia foram mortos alguns, 
e outros surrados e entregues aos seus senhores . .. " (Raiol, 
1970: 934). 

As informa~oes constantes do documento de Andréa sobre os 
mortos do De/ ensora demonstram que os tapuios ali presos nao exer
ceram fun~oes de lideran~a destacada no movimento. Dentre todos, 
o que esteve aparentemente maís perto do centro de comando dos 
rebeldes foí um certo Antonio Joaquim, tapuio, solteiro, preso a 
bordo desde 6 de outubro de 1837, "que acompanhou o Eduardo 
(Angelim) e lhe servia de ordenan~a com o posto de sargento, se-
gundo sua confissao". É verdade que a rela~ao incluí também José 
Cezário, tapuio, casado, a ferros desde 20 de mar~o de 1837, "re
mettido prezo pelo J uiz de Paz da Bahía do Sol por ser um dos 
principaes da rebeliao desta Provincia ... " Mas as culpas do prí
sioneiro, declaradas a seguir, de modo nenhum justificam tal impor
tancia: ele foi "hum dos que entrarao na Villa da Vigía, e que matou 
o Correio da Villa de Cametá, que vinha com officios ao Exmo. 
Presidente Manoel Jorge Roiz, e por haver desobedecido as ordens 
do mesmo Juiz de Paz". 
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A nota de culpa mais freqüente refere-se a prisao "com as 
armas na mao"; muitas vezes os tapuios presos como caban~s eram 
também acusados de participa~ao em sedi~óes e outros mov1mentos 
do passado recente. Vejam-se alguns exemplos: 

Thomé Raymundo, tapuio, viúvo, "criminoso de morte e tem-se 
achado em todas as comu~s passadas ... ". 

Simao Francisco, tapuio, casado, "pertencente ao ranch~ do re
belde Antonio Manuel, que além de terem perpetrado assaanos. em 
Igarapé Mirím e Cayarí e nos campos de Murabá, cometeo ~uma
mente no Destricto de Anapú o attentado de roubar a familia de 
Izidoro Correa de Miranda". 

Raymundo Antonio Barbosa, tapuio, casado, "criminoso de mar
te e tem-se achado em todas commu~oes passadas". 

Jozé Miguel, tapuio, casado, "rebelde'. exístio sem~re ~~ arm~s 
no GovQ de Eduardo, foi bater a Freguezia de lgarape Mir1m, ulu
mamte, espalhou pelo Rio Capim boatos de terror, como consta da 
d . " enuncia. . . . 

Joao Antonio de CarvQ, tapuio, solteiro, "foi pr~zo. pela tropa 
legal no ponto dos rebeldes do río Cu~ary, onde existla com _em
boscadas e guerrilhas q. fizerao a differentes Soldados legaes ... "· 

Francisco Romao Soares, tapuio, solteiro, "prezo em Cu~ary 
pelo Alferes Domingos J. da Costa Ferreira com as armas na mao 
quando se attacou aquelle ponto". 

Também está presente na rela~ao de mortos do Defensora .o 
tapuio Antonio Carlos, casado, rebelde, remetido pelo comandante 
militar de Bragan~a por ser um dos que assinaram a trípula~ao do 
Pataxo inglez nas salinas e o roubaram. O registro impessoal das 
culpas e da morte dos prisioneiros tapuios a bordo do navio-prisao 
abre exce~ao para urna advertencia insólita em rela~ao a esse caban~: 
"Nao se enterrá em cazo de morte sem que S. Exa. tenha especial 
conhecimento". O acusado morreu em 2 de maio de 1838 e "foi 
reconfiecido pelo próprio Consul lnglez". A ocorrencia tem prece
dentes ainda mais odiosos, por revelar a antecipa~ao da morte do 
tapuio, esperada em prazo curto, e o modo pressuroso com que 
Andréa se dirige ao cónsul ingles em 14 de abril, "para que o mand~ 
ver e tome conhecimento delle, a fim de que, no caso de fallea
mento, se possa verificar se he ou nao o próprio" (Hurley, 1936: 
204). 
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O caso dessa embarca~ao inglesa, o Brigue Clio, havia come
\ado dois anos antes no litoral do Pará, quando fora atacada e sa
queada por populares. Em conseqüencia, veio a Amazonia e fundeou 
em frente a Belém um esquadrao naval britanico, com o claro pro
pósito de .intimidar o governo. O presidente cabano Angelim recusou
se a aceitar as exigencias do comandante ingles. A atitude de Andréa, 
descrita por ele próprio na correspondencia oficial ao ministro da 
Justi\a, em l? de agosto de 1836, revela a contraface servil de sua 
visao do mundo: 

"Está aquí huma Curveta Ingleza para ser o seu commandante 
testemunha do suplicio dos malvados que roubarao o Brigue Clio 
e assasssinarao a sua guarnifao. . . Por enquanto vae o negocio 
bem, . . . mas dia virá em que pretenda uma decizao defini
tiva. . . e nao será muito milagre que elle me tire os prezos 
violentamente e os fara enf orear nas suas vergas; e f ará muito 
bem, porque nao tem obrigafao de estar pelas nossas leis, que 
parecem feítas unicamente para proteger criminosos e perten
cendo a ht1ma Naráo poderosa; nao tem perigo de ser forfado 
a dar-nos satisfaroes" (Hurley, 19 36: 202). 

Sobre as ocupa~oes anteriores dos tapuios rebeldes, mortos no 
Defensora, nada foi registrado, a nao ser quando militares, como 
os seguintes: 

Alexandre Lopes, tapuio, solteiro, "rebelde, prezo pelo crime 
de se haver amotinado no Destacamento da ilha do Curuá ter assas
sinado o seu Comme. o Tene. Joao Teixeira Alves e dezertar per
tendendo passar-se para o estabelechnento dos Francezes. Respondeo 
a Conc9 de Guerra . . . ". 

Antonio Pio da Silva, tapuio, solteiro, "rebelde, remetido de 
Cametá pelo Chefe Civil e Commandante Geral da mesma Villa. 
·Desertor do Bm. 25 de la. linha. Diz ter dado babea no tempo do 
Come. das Armas Seára, achava-se envolvido na rebeliao e massacre 
do Río Mujú, de onde depois d' allí emperar a legalidade, evadio-se 
e 'foi unir-se com os rebeldes de Oeiras e Breves". 

Segundo Hurley, com a tomada de Belém pelos cabanos, um 
certo Angelo Custódio foi comandante do forte do Castelo. Entre 
os mortos do Defensora figura um tapuio homónimo, que talvez seja 
o mesmo "rebelde, pronunciado a prizao e livramento pelo J uizo de 
Paz e Bem-fica por ser accuzado de cumplice das martes das Au
toridades, de se ter reunido para a tomada da Villas da Vigia, e 
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da Capital, tendo antes, estragado no Rio Maguari muitos Ciclos, 
como praticado roubos e assacinios no rio Mutuim, constaQte do 
processo que fica archivado na Secreta. do Governo". 

Entre os muitos tapuios mortos a bordo do Defensora e cu jos 
nomes e atividades foram registrados no relatório de Andréa, <leve 
ser lembrado mais um, suspeito de participa\ao no ataque que di
zimou a expedi\ao do caudilho governista Bararoá, no lago dos 
Autazes: 

"Elizeu Jozé de Souza, tapuio, solteiro, rebelde, remetido pelo 
Com. Expedifao do Amazonas por ter sido prezo por huma 
partida da Villa de Serpa e deu noticia da morte do Capitao 
Ambrozio Pedro Ayres o q. faz persuadir que fosse do número 
dos q. o assacinou" (Ms AN 2). 

O referido Ambrozio Pedro Ayres, considerado por uns degre
dado e por outros estrangeiro, talvez alemao, gozou de grande noto
riedade pelos ataques que dirigiu contra pontos Cabanos no Tapajós, 
no Maués e no Madeira. Nao menos notória era sua fama ·pelo 
massacre sistemático dos rebeldes aprisionados ou, mesmo, das povoa
c;oes que suspeitava dar-lhes ajuda. No curso dessas ac;oes, vários. 
grupos indígenas foram por ele perseguidos, especialmente os Maué 
e os Mura. As violencias cometidas contra este último grupo causou 
sua morte, narrada em ofício do presidente Soares d' Andréa, em 
23 de outubro de 1838, dirigido ao ministro da Guerra Sebastiao 
do Rego Barros, de que adiante se dará notícia. 

· Sejam quais forem os excessos cometidos durante o governo 
do brigadeiro Soares d' Andréa - e eles foram suficientemente am
plos e graves para merecer de seu sucessor, · Bernardo de Souza 
Franco, urna avalia~ao severa - o futuro barao de Cac;apava nao 
estava só na desconfianc;a e temor com que encarava as populafoes 
de cor da Amazonia de sua época. Ainda durante a Cabanagem, as 
normas que ordenou para a organiza\ao do trabalho de reconstruc;ao 
da economía regional sao de inspirac;ao absolutamente colonial, senda 
em geral bem recebidas pelos proprietários de terras, exploradores 
das drogas do sertao e comerciantes. 

As Instrufoes para a organizaráo dos Corpos de Trabalhadores 
~parecem como apendice de seu relatório de 1839, tendo íntima re· 
lac;ao com o documento que as precede, Instrufoes gerais para os 
Comandantes Militares da Provincia do Pará. Através dos comandos 
militares, Andréa intervém discricionariamente em todos os aspectos 
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da vida da província. Mesmo depois de pacificada a maior parte do 
território, como ele próprio declara, "o estado de guerra tem auto
rizado até agora atacar o inimigo por todos os meios até lhe ani
quilar a for\a, e para isto ter efeito foi preciso prescindir das for
malidades com que a Lei escuda os criminosos. . . A prisao de quan
tos revolucionários tem aparecido, feita a despeito das Leis exis
tentes e continuada contra todas as regras de seguran\a individual ... 
pode dar lugar a que sejam taxadas de despóticas muitas dessas me
didas ... " (Relatório, 1838). 

Entretanto, eram indispensáveis, a seu ver, para restaurar o sis
tema, nas condi~oes peculiares da Amazonia, urna ordem social esta
belecida pela classe dirigente de brancos e assentada sobre a massa 
de servos índios, escravos negros e seus descendentes mesti\os. En
quanto os comandos militares extinguiam os focos rebeldes e os 
descontentes, além de, freqüentemente, estender a a\ao até aldeias 
de índios tribais, alheios as !utas ou que, em certos casos, até colabo
ravam com os legalistas, os Corpos de Trabalhadores com~avam a 
ser formados segundo o modelo da reforma de 1798. 

. É preciso lembrar que este e outros atos da legisla~ao repres-
s1va de D. Joao VI come\aram a ser revistos e abolidos em 1831, 
pela regencia. Os brancos de cada regiao foram organizados em mi
licias policiais, segundo os desígnios de Andréa de por as armas nas 
maos certas. Através da a\ao conjunta dos comandos militares e das 
milicias sao recrutados os índios, negros, tapuios e mesti\os, espe
cialmente os sem-terra, deslocados cu que nao trabalhem para patrao 
conhecido (sao quase todos, após anos de tensoes, fuga e luta arma
da). A massa nativa assim organizada, recrutada e disciplinada sob 
rígido regulamento militar, representava toda a for\a do trabalho 
disponível da Amazonia, que seria canalizada para as obras e ati
vidades julgadas prioritárias do Estado e particulares. Em vários 
viajantes e em relatórios oficiais da época, sao freqüentes as críticas 
contra esses recrutamentos violentos e indiscriminados. Urna quanti
<lade ponderável de grupos indígenas do Negro, do Branco, do Uaupés 
e do Solimoes, transferiu-se para territórios estrangeiros. O mesmo 
<leve ter ocorrido com muitas comunidades tapuias do rio Negro e 
de outras áreas. 
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IV· 

Repressiio, trabalho servil 
e depopula~iio indígena 

NAS revolu~6es de que é tao fértil o Brasil da primeira metade 
do século XIX, raras foram as ocasi6es em que a dir~ao do mo
vimento, ou parte significativa de seus seguidores, dispuseram-se a 
adotar medidas práticas e imediatas em rela\ao a gente de cor, atrain
do sua colabora\ao e prometendo reformas sociais e jurídicas pro
fundas, como a aboli\ao do estado servil. 

Viu-se que a visceral aversao antiindígena que aproxima Andréa 
de um político conservador, como o senador Dantas de Barros, tero 
rela~ao direta coro a forma~ao e coro a visao colonial de ambos; o 
fato de que os dois tivessem participado da repressao a Revolu~ao 
de 1817, em Pernambuco, é episódico, mas expressa de forma ade
quada aquele comprometimento. O fato é que, naquela revolta, se 
registrou urna "explosao de igualdade insultuosa" na frase de Oli
veira Lima, que transcreve trechos da correspondencia de um cidadao 
conservador, morador do Recife, coro um amigo do Rio, sobre a 
rebeliao: "cabras e creoulos andavam tao atrevidos que se diziam 
iguaes aos brancos e nao haviam de casar senao com brancas das 
melhores". Depois do desembarque das tropas da esquadra legalista 
e das centenas de af¡;oites, os indivíduos de cor "andam muito mur
chos agora . . . já tiram o chapéu aos brancas e nas ruas apertadas 
passam para o meio para os deixar passar" (Lima, 1971: 863). 
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O próprio ouvidor de Olinda, Antonio Carlos Ribeiro de An
drada, cujas simpatias pela revoluc;ao .de 1817 o levaram a ter que 
explicar-se perante os juízes da alc;ada, fez profissao de fé, a um 
só tempo antidemocrática e racista: "como nao odiaria eu. . . um 
systema que, derrubando-me da ordem da nobreza a que pertencia, 
me punha a par da canalha e ralé de todas as cores ... " (Idem: 864) . 

Oliveira Lima conclui, <liante do movimento de 1817, com urna 
reflexao que poderia ser estendida a todas as sedic;oes acorridas no 
Brasil: "A revoluc;ao carecia apo1ar-se no povo, mas tinha receio da 
plebe" (Idem: 864). 

Essa frase resume a posic;ao de Angelim em relac;ao a índios, 
tapuios e demais gentes de cor. A heranc;a de um passado colonial 
ainda muito próximo que, como sistema ordenador da vida econó
mica e social da Amazonia, nao havia sido substituído por outra 
ordem mais dinamica e aberta, impunha a Angelim e a outros ca
banos brancas urna visao pouco criativa do futuro a ser conquistado 
pela rebeliao. Vários desses líderes, como o próprio Angelim, eram 
acomodados ou prósperos proprietários rurais e nao pretendiam alte
rar substancialmente a teoría e a prática do direito patrimonial, que 
incluía terras mas também escravos (negros) e a liberdade tradi
cional de utilizar, com grande autonomía e pequenos gastos, os ser
vic;os de índios e tapuios. 

·· A despeito de todas as diferenc;as de caráter, formac;ao e histó
ria de vida, parece claro que, por muitas razoes, Angelim está de
finitivamente mais próximo do universo de idéias, valores e interesses 
do brigadeiro Soares d' Andréa, que da visao do mundo de qualquer 
cabano de cor, índio, tapuio, negro ou mestic;o. Vicente Salles, que 
escreve sobre a participac;ao de negros e mulatos na Cabanagem, tem 
a mesma opiniao sobre a postura dos líderes do movimento em 
rela~ao. as rafas servis: 

"Empolgados pelas pregafoes liberais, negros e mulatos tiveram 
sem dúvida atuafáo de relévo na guerra popular. No auge dos 
acontecimentos, alguns dos líderes da massa escrava tentaram 
impor suas reivindicafoes. Cometeram certamente abusos no 
conceito daqueles dirigentes supremos da rebeliao. Eduardo An
gelim, que nao allcanfava os ideais da supressao da escravatura, 
escravocrata também, como seus antecessores, teve de enfrentar 
frontalmente os negros que agitavam a bandeira da abolifllo. 
Para deter os 'abusos' e as 'transgressoes de suas ordens', viu-se 
abrigado a mandar prender e frequentes vezes aplicar castigos 
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. aos mais turbulentos, entre os quais figuravam os escravos que 
se alistavam como livres. Dos trés che/es cabanos, foi Angelim 
o que mais contribuiu para frear a marcha da idéia abolicionista 
e republicana, mandando fuzilar os dois maiores líderes dos es
cravos, ]oaquim Antonio e Patriota... Estava traído um dos 
ideais da revolufáo. Em consequéncia os negros se voltaram 
contra o caudilho. Um deles, ]oao do Espírito Santo, vulgo 
Diamante, organizou clandestinamente o grupo denominado Guer
rilheiros, uma f acfáo independente, cu jos objetivos náo ficaram 
devidamente esclarecidos. Sabe-se contudo que Diamante foi 
denunciado por um delator" (Salles, 1971: 270-271). 

Se os cabanos, divididos por tantos interesses e aspirac;oes con
traditórias, por suas oposic;oes étnicas ou de classe, tinham um ini
migo comum, claramente discernível, este seria, com seguranc;a, a 
casta dos comerciantes e proprietários portugueses, sediados em Belém 
e em outros centros reitores da vida amazónica. A ocupac;ao de Belém 
pelos cabanos, em 1835, motivou, de imediato, a intervenc;ao ativa 
de . navios de guerra portugueses, franceses e ingleses surtos no porto, 
nao só em defesa de seus interesses nacionais, mas a favor da civi
lizac;ao contra a barbárie, "a bem do servic;o Nacional e Imperial e 
da humanidade", como consta da petic;ao do presidente legalista Ma
noel Jorge Rodrigues ao comandante da corveta portuguesa de guerra 
Elisa (Raiol, 1970: 1027). 

O ·comandante J ohn T aylor, que seria promovido . a chef e de 
esquadra por servic;os prestados na repressao a Cabanagem, dirigiu
se também ao comandante da Elisa, capitao Isidoro Francisco Gui
maraes, agradecendo a "valorosa coopera~ao que das forc;as de co
mando de . V. Sa. recebeu a legalidade nesta infeliz provincia, aonde, 
como V. Sa. tem visto, se há declarado urna implacável guerra a 
cor branca ... " (Idem: 1024). 

A Memória Histórica sobre os Sucessos .do Pará em 18)5, pu
blicada pelo capitao Isidoro Guimaraes e transcrita por R~ot des
creve as ac;oes bélicas da corveta Elisa como "urna franca, generosa 
e . eficaz protec;ao a seguran~a individual, propriedades e comércio 
dos leais súditos de S .M. F. . . expostos ao furor e perseguic;ao de 
urna populac;ao rebelde e vingativa ... " (Idem: 1014). 

A repressao a Cabanagem é urna operac;ao militar e policial que 
nada tem de comum com identicas ac;oes de for~a contra as insur
rei~oes de que é tao fértil esse período da história brasileira. A ac;áo 
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contra a Cabanagem assumiu, desde o início, o caráter de urna cru-
.. zada civilizatória de for~as coloniais, nacionais e estrangeiras, contra 

os nativos rebelados. Neste sentido, o movimento e as for~as que 
a ele se opuseram assumem, desde logo, o caráter de guerra colo
nial, a semelhan~a da interven~ao expedicionária européia na Guerra 
dos Boxers, ou das várias a~Oes punitivas desses mesmos países contra 
popula~é>es africanas. O caráter de guerra colonial é dado também 
pela explora~ao explícita das diferen~as étnico-raciais que opunham 
colonizadores e colonizados. 

Para os portugueses, em particular, essa guerra tinha um sabor 
de desforra pela perda recente do Brasil e, de modo particularmente 
sensível e doloroso, por nao se ter aí completado o processo de 
liberta~ao, a perda do dominio sobre a Amazonia. O capitao Isidoro 
Guimaraes define, a um só tempo, a origem bárbara dos cabanos, 
a oposi~ao entre a massa rebelada e os chefes do movimento e a 
a~ao da for~a expedicionária européia: 

"A populafáo armada, isto é, os tapuios, tentavam um saque 
geral; mas o presidente rebelde nao o consentiu ;amais, e até 
porque ele sabia que no caso de se verificar que eu e os co
mandantes franceses e ingleses tinhamos acordado em f azer des
eer a terra as nossas guarnifóes . .. " (Raiol, 1970: 1015 ). 

Nao faltam, no turvo quadro dos desmandos dos nativos revol
tados; os argumentos usuais da chacina indiscriminada dos civilizados 
e de amea~as mais específicas e odiosas as mulheres brancas: 

"A cidade estava em uma terrivel agitafáo, e a maior parte dos 
portugueses, e mesmo brasileiros achavam-se todos no mar . .. 
pois a canalha se mostrava cada vez mais desenfreada. . . para 
dar o saque que se havia prometido e assassinar tudo que fosse 
branco, inclusive o mesmo sexo feminino. Esta era a sua pro
fissao de fé política. . . A hist6ria do Pará é riquíssima em 
crimes e atrocidades; os portuguéses encher-se-ao de horror, 
recordando-se que, desde 1823 até ho;e, mais do 800 de seus 
compatriotas tem sido assassinados pelos brasileiros e pelas gen-: 
tes de cor . .. » (Idem: 1017, 1020). 

Chamados a testemunhar os agravas e persegui~oes sofridas desde 
a época da adesao do Pará a independencia do Brasil, "os súditos 
portugueses residentes na cidade e provincia do Grao-Pará, fugidos 
a cruel e feroz persegui~ao feíta pelos tapuios, negros e carafuzes 

76 

contra toda a qualidade de brancos ", atestam o socorro e bons ser
vi~os prestados pelo capitao-de-fragata Isidoro Guimaraes. Num do
cumento anexo, impresso em Lisboa no mesmo ano de 1835, os 
negociantes estabelecidos no Pará protestam e reclamam, ao governo 
central do Brasil, "por toda as perdas e danos que acabam de sofrer 
em todos os seus bens e propriedades, em razao da bárbara e cruel 
invasao dos tapuios, negros e carafuzes, nesta cidade. . . que nao 
poupam pessoa alguma nem sexo nem idade, senda a causa de tantas 
desgra~as e da perda mesmo desta bela provincia somente o governo 
central do Brasil" (ldem: 1030). 

Como movimento insurrecional de massas, a Cabanagem condi
ciona-se, nao obstante, ao caráter da sociedade paraense de entao, 
dividida entre colonizadores brancos e colonizados de cor, índios em 
sua imensa maioria, mas também negros escravos e libertos, mulatos 
e castas de mesti~s dessas rafas cruzadas. Esta polariza~ao étnico
racial estende-se aos próprios personagens do movimento e de sua 
repressao: o fato de que os principais protagonistas da fac~ao oficial, 
como os presidentes Manoel Jorge Rodrigues e Francisco José Soares 
d' Adréa, fossem de origem portuguesa e brasileiros adotivos, tem 
significa~ao mais que incidental pelas lealdades conflitantes que sus
cita e pela proximidad e de passado colonial que revela. 

Do mesmo modo, o próprio início da rebeliao é marcado por 
atos de violencia fatal contra as principais autoridades da província 
através de agentes que, por sua própria condi~ao étnica e social, 
definem o movimento: o coronel Joaquim José Santiago, comandante 
das armas, é morto por um caboclo conhecido por Máe de Chuva, 
enquanto o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, morre 
as maos de um tapuio chamado Domingos On~a. Nao é necessário 
acentuar a origem e o significado indígena dos apelidos, particular
mente do primeiro (Amanacy que, na língua geral da Amazonia, de
signa urna espécie de sapo) (Cf. Stradelli, 1929: 253). 

Quiz a sina que o coronel Santiago tivesse de sofrer, mais 
de urna ocasiao, as maos dos cabanos: antes de seu fim violento, 
no Parí-, o coronel havia sido o comandante das armas em Pernam
buco, onde dirigiu, com rara incompetencia e brutalidade, a repressao 
ao movimento da Cabanada, que teve início em 1832, no interior 
dessa província e de Alagoas. Tantos foram os erros militares e os 
prejuízos políticos causados pelo arbítrio indiscriminado do coronel 
Santiago, que ele foi transferido para o Maranhao, pelo ministro da 
guerra, de onde seguiu, finalmente, para Belém (Cf. Andrade, 1965: 
60-78). 

77 



A tradi\ao de transformar a a\ao repressora contra qualquer 
grupo ou comunidade indígena, negra ou mesti\a rebelde, e.m urna 
cruzada sem quartel, para escarmento das popula\óes servis - he
ran~a colonial que o Brasil incorporou permanentemente ao arsenal 
de suas práticas civilizatórias - convive e coexiste, sem contradi\ao 
aparente, com dois axiomas muito caros ao humanismo luso-brasi
leiro: a democracia multirracial e o caráter incruento de sua história. 

Num estudo mais extenso sobre a política indígena do Império 
fiz considera\óes sobre o tapuio como exemplo paradigma! do índio 
genérico da Amazonia (Moreira Neto, 1971). Naquele texto, a su
cessao de revoltas indígenas e mesti\as na Amazonia, de que Caba
nagern é o evento mais importante, embora nao único nem final, era 
correlacionada com as varia\óes do rigor repressivo na política rela
tiva a índios e outras populafoes de cor, antes e depois· da inde
pendencia. · · 

A continuidade de urna política de descimentas e trabalhos for
\ados, de expedi\óes punitivas e de medidas compulsórias. _para redu
zir o gentío a vida civil, fosse através de missoes ou de ~stabeleci:
mentos oficiais, levava, inevitavelmente, a revoltas locais, que se . , 
comun1cavam a outros grupos e areas. 

Seja relembrado, a propósito, que a independencia do Brasil 
foi um evento relativamente tardío na Amazonia, nao produzindo 
aí transforma\óes significativas na organiza\ao económica e social 
além de extremar os antagonismos e choques entre fac\oes políticas. 
líabitada por urna definida maioria de índi<?s e mesti\os, a Ama
zonia viu consolidar-se, depois da independencia, os velhos . padroes 
da sociedade colonial, controlada, como sempre, por portugueses 
natos e seus aliados mazombos, e ligada ao resto do Império por 
la\os frágeis e pouco freqüentes. 

A permanencia do sistema operado pelo trabalho servil da massa 
nativa, fundado na natureza tradicional da situa~ao colonial e atuali
zado pela reforma introduzida por D. Francisco de Souza .Coutinho 
em 1798, continuava gerando condi\óes sociais de desvalimento, de 
opressao, de desorganiza\ao e de marginalidade das populafoes de 
cor, dos tapuios em particular. Mas, como foi dito em outro lugar, 
a desapari\ao do tapuio como categoría social distintiva nos quadros 
da sociedade amazónica nao deve ser atribuída, unicamente, aquelas 
lutas e aos surtos de repressao em todos os domíniás que inevita
velmente as · seguiram. 
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O tapuio pode ser definido · como · membro de um grupo indí
gena que perdeu socialmente o domínio instrumental e normativo 
de sua cultura aborígine, substituindo-a por elementos de urna ou 
várias outras tradi\óes culturais, que se misturam aos tra~os residuais 
da língua e da cultura originais. 

Ao contrário da experiencia histórica vivida por certos grupos 
indígenas brasileiros que, sob um conjunto desfavorável de condi
\Ües externas, foram levados a extin~ao pela dispersao física de seus 
membros ou pelo seqüestro de segmentos inteiros da comunidade 
(mullieres_ em idade de procriar, crian~as, homens), os tapuios sem
pre se esfor\aram, ao máximo, para preservar a unidade e a fun
cionalidade de suas comunidades de origem. Eis por que os descimen
tas e. a, presta\ao de servi~o pessoais, por largo tempo, distantes dos 
seus, representavam amea\a tao presente e grave na consciencia dos 
tapuios e os levavam, inevitavelmente, a urna situa\ao de margina
lidade económica e sociaJ e de revolta em f ace da sociedade regional, 
terminando em fuga ou sedi\ao. 

Qq.ando se disse antes que as comunidades de tapuios eram em 
essencia instáveis, a . afirmativa deve ser entendida como o registro 
dé tendencias dissociativas devidas, principalmente, a causas exóge
nas. Ao lado dos poneos grupos indígenas tribais mansos, suficien
temente numerosos e civiliiados (como alguns do río Negro, os 
Mundurucu, os Maué e outros), os tapuios constituíam toda for\a 
de trabalho disponível no alto Amazonas . Contra essas comunidades 
pesaram sempre, desde o regime das missóes, as exigencias do for
necimento - em número cresc.ente, segundo o progresso e a ex
pansao da empresa colonial - de bra~os para sustentar e ampliar 
o domínio da sociedade dos brancas. Durante o predomínio das mis
sóes, a despeito da espolia~ao empresarial do trabalho dos índios 
missioneros, tao bem caracterizada por Lúcio de Azevedo ( 19 30) , 
as comunidades nativas tinham asseguradas, pelo menos, a continui
dade de sua vida social e económica e a certeza da permanencia 
na área que ocupavam, além de urna relativa prote\ao contra agres
sores e .€-a\adores de escravos, brancas ou a servi~o deles. 

Após a reforma pombalina, que extinguiu, em meados do século 
XVIII, o predomínio das miss6es na Amazonia e, principalmente, 
após as leis antiindígenas de 1798, que amea~avam gravemente as 
bases materiais e comunitárias da vida indígena da regiao, todas as 
pópula~óes nativas ficaram muito vulneráveis a livre ª~ªº dos inte
resses coloniais. 
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Mesmo antes da Carta Régia de 1798, mostra inicial expressiva 
do que seda a escola severa de D. Joao VI em rela~ao a índios, a 
situa~ao nas comunidades indígenas era de intranqüllidade e, mesmo, 
de revolta aberta quando os nativos eram amea~ados em seus bens 
ou em sua liberdade. 

Num texto de 1787, Descripfáo relativa ao Rio Branco e seu 
T erritório, Lobo d' Almada analisa as causas pelas quais os índios 
Sapará haviam-se revoltado naquela regiao, em 1781, abandonado 
suas aldeias e atacado urna patrulha militar, matando seus membros 
e "soltando huns poucos de paren tes seus que vinhao em ferros 
remettidos prezos para a capital . . . e depois amotinando as povoa
~6es, dezertarao todos quazi inteiramente, a excep~ao da aldeia do 
Carmo". O essencial, a largo termo, considerava o experiente go
vernador do Rio Negro, era convencer os índios das boas inten~6es 
dos colonizadores e das vantagens que aqueles poderiam alcan~ar com 
os descimentos ou com a transferencia para aldeamentos secundários, 
mais acessíveis aos portugueses: 

"Para descer este tapuios do matto, onde elles a seu modo 
vivem com mais commodidade do que entre nós, he necessario 
persuadilos das vantagens da nossa amizade, sustentalos, ves
tilos, náo ás fatigar querendo-se delles mais servifos do que 
elles podem . . . O sustento deve consistir em rofas de man
dioca adiantadamente f eitas. . . Estas rofas devem ser repartidas 
por todas as familias que descerem, de sorte que cada família 
ache entre nós o mesmo que tinha no matto . .. Para que elles 
tomem amor as povoafoes e f afáo conceito de nossa probidade, 
convem nao puxar nunca a servi(o algum estes primeiros ho
mens descidos. . . Os filhos, que nao fizerem falta as suas fa
mílias, sejáo muito embora puxados ao servifo publico . .. " 
(Nabuco, 1903, I, anexo 1: 266). 

Todo o texto da reflexao merece leitura pela luddez com que 
considera a natureza e a importancia da economía e da organiza~ao 
social indígenas para a sobrevivencia do grupo, casada com a visao 
utilitária, mas nao menos clara e racional, segundo a lógica do colo
nialismo, de que bem vale poupar a gera~ao dos velhos para melhor 
explorar a dos jovens índios. 

Nao que esses exercícios ocasionais de inteligencia pudessem ter 
qualquer efeito concreto sobre a política tradicional de recrutamento. 
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da for~a de trabalho indígena, brutal, inutilmente dispendiosa de 
vidas e de recursos materiais e sempre manipulada por interesses 
pessoa1s de governantes ou de seus protegidos. 

De modo semelhante aos índios Sapará, todos os grupos que 
tiveram condi~6es reais de refugiar-se nas selvas o fizeram, a despeito 
das condi~óes de isolamento, que os privava de todos os implemen
tos e bens civilizados a que os tinha acostumado a experiencia de 
contato com os centros coloniais. Outros refugiaram-se além-fronteira, 
prática tradicional nas regié>es do Negro, do Branca e de seus 
afluentes. 

Como um complicador da situa~ao, já em si suficientemente 
complexa, operavam, nessas áreas de fronteiras móveis e mal-defi
nidas, interesses territoriais de vários países ou possessoes, todos 
tentando manipular o índio ou infundir-lhe apressados sentimentos 
de identifica~ao política, de cidadania e de orgulho nacional. 

Todas essas questóes e as teses inversas - da autonomía e da 
soberanía indígena sobre seus próprios territórios - ensaiadas pela 
memória inglesa sobre direitos indígenas na questao de limites da 
Guiana com o Brasil e contestadas com azedume por Nabuco (que, 
no caso, assume postura surpreendentemente colonial), estao presen
tes na vasta documenta<;ao reunida sobre a questao da Guiana. A 
despeito do lapso regressivo, isto é, da negativa em reconhecer as 
comunidades indígenas quaisquer direitos reais face aos interesses 
nacionais em expansao, a col~ao de documentos, mapas históricos, 
referencias bibliográficas, mem6rias e textos legais, jurídicos e diplo
máticos, reunidos por Nabuco para apresentar as raz6es do Brasil 
na questao de limites com a Guiana Inglesa, constituí um extraor
dinário acervo de informa<;óes históricas sobre a Amazonia, especial
mente os vales do Negro e do Branco e suas popula<;oes. 

Como Lobo d'Almada parece ter claramente percebido, no 
trecho citado acima, as comunidades indígenas e tapuias nos mé
dios e altos cursos dos rios amazónicos puderam manter-se en
quanto·-conservavam operativas um mínimo de institui~óes, de rela
~oes sociais e de atos que davam um sentimento de co-participa<;ao, 
de solidariedade, de permanencia e de reciprocidade entre seus mem
bros. Isto quer significar que o tapuio pode sobreviver a despeito 
de ter sido historicamente despojado de sua cultura original, a ponto 
de nao ser mais possível determinar - com base na língua e nas 
maneiras de viver de que participa - a matriz cultural de origem. 
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Mas tim" tapuio - tantó.'quantó ·um índio tribal, vivendo uma exis.: 
tencia: autónoma numa. aldeia da selva - nao pode sobreviver sem 
sua comunidade de origem. 

Aqui está. a diferenc;a e.ssencial, creio, entre o indígena (incluin
do o tapuio) , e o sertanejo da Amazonia. Este pode chegar a ter, 
etn sua subcl}ltura peculiar, urna percentagem de elernentos indígenas, 
tao ou. mais elevada que a. freqüencia de trac;os da forma particular. 
(~~mpre compósita) de vida cultural do tapuio. Por exefI?.plo, talvez 
seja possível .encontrar, mesmo hoje, no alto . rio Neg~o, um serta
nejo que viva de estrita economía de subsistencia, utilize-se unica
mente de in:tplementos indígenas para a cac;a, a pesca e outras ati
vidades produtivas, procure a ·pajelanc;a ou outros rituais para seus 
probleniás · de saúde ou má sorte, fále habitualmente ou quase só 
a língua geral como instrumento de comunicac;ao, nada mais conhec;a 
do mundo que seu trecho de rio, seja absolutamente analfabeto, nao 
tenha qualquer noc;ao coerente da extensao geográfica; da grandeza 
nµmérica e da . diversidade cultural e t~cnológica do Brasil e de 

, . ' . . ;., .. . . . . 
~utras ~ac;~es .~te;. 

A despeito . de todos esses fatores, aquele sertanejo, apesar .. de 
participar . de urna das · extensoes últimas, mais distantes, isoladas, 
pobres e elementares ·da sociedade nacional, · é um membro desta 
sociedade e, ademais, .tem ·clara consciencia, se nao desse fato, ªº 
menos . da essencial dif~ren.c;a . ·que o distingue, intransponj:velmente, 
dos indios (·"bichos", "caboclos ") . 

· ... O cruci~l, no e.ntanto, nao é demonstrar que o sertanejo ama
zoniéo, 'mºesmo o das áreas; mais distantes dos centros reitores da 
sociedade nacional e mais próximo, ·espacial e culturalmente, do mun.: 
do · indígena, é capaz de reconhecer e de reafirmar seus vínculos 
imprecisos com a cultura nacional, mas compreender que ele: a des
peito de todas as ·distancias, tetil ºseu destino ligado; necessariamente;· 
a sociedade nacional. 

Um corolário importante dessa constatac;ao permite 'supor que 
o . sertanejo amazonico. . - a despeito da rápida transformac;ao das 
condic;óes ecológicas, demográficas,· económicas e sociais da Ama
zonia, do rápido devassamento· e ocupac;ao de seu território, da 
amea~a contra grupos indígenas e da transforma\ao caótica .da vida 
das comunidades sertanejas, tal como vem ocorrendo boje, enfren- . 
taria de modo provável tensoes e crises adaptativas sérias, mas aca" 
baria talvez por encontrar urna forma . viável de ajustamento as novas 
cond¡c;oes, independentemente da sorte r~serv~da a sua comunídade 
de origérri. . ' . 
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Pode-se dizer, ao contrário do -1apuio ou. do indígena, em rela
\ªº a seus próprios grupos sociais, que o sertanejo só . tem viabilir. 
dade ou interesse para a sociedade nacional . na medida em que 
emerja e se liberte de sua origem e de seus condicionamentos co
munitários e se deixe integrar, individualmente, como fornecedor 
de for\a de trabalho. Isto quer dizer que os sertanejos da , Ama~ 
zonia, como os participantes de outras subculturas sertanejas . ou 
rústicas existentes .no Brasil, podem ser, cqm relativa . facilidade, 
deculturados e desorganizados socialmente . e depois, sem atenc;ao a 
experiencia vivencia! anterior' recondicionados por U:ma et.ihura na
cional de massa· e reintegrados, já ·sem muitos dos atributos · sodo
culturais que os singularizavam, na classe so~ial genérica do proleta-
riado utbário e rural. · 

Pode-se agora avaliar a distancia entre os mundos nacional e: 
indígena, pelo fato de. que neste -nijo existe uma socied~d~ ,. global, 
que é a soma· de cert~s características dominantes em nível n¡J,cional,, 
com o caráter particular e diferenciado das subculturas e das . socie
dades regionais. O mundo indígena é composto de urna constelac;ao 
de sociedades e de cu1turas particulares e relativamente: autónomas, 
coexistentes e competitivas. A esse universo de n1ieroetnias opoe-se 
a face múltipla, mas perfeitamente integrada, dé um sistema nacional 
de técnicas, normas, interes~es e valores. Submetidas ao domÍnio 
(sempre colonial, a despeito da natureza do · Estado qu~rito a sobe-· 
rania) nacional, . as corrtlinidades e culturas indígenas' compo.rtain:-se 
sempre - enquanto existirem, a despeito do processo de · domina: 
c;ao·: ou · descaracterizac;ao de :cada . tradic;ao tribal ~pe~ífica ::-·.- ·como 
pequenas· sociedades-, perfeitamente distintas ·da· sociedade· .dominante 
e, quase sempre, também diversas entre si pela· língua, . cultura· e 
história particular do grupo, em que pesem processos de . nivelamento 
e descaracterizac;ao semelhantes aos descritos para as coro-unidades 
sertanej?-s, . operados pela sociedade nacional. 

- · A difereni;a entre os dois mundos, o· Jndio e .o sertanejo, está 
em que o primeiro ·é um sistema historicamente anterior ' e social
mente ,exterior a sociedade nacionaL Esta, por sua vez, tem várias 
faces, urna das quais é a variante sertaneja da Amazonia. Ninguém 
objetará o fato de que a última, a despeito de seus múltiplos· con
teúdos indígenas, só se tornaría real a partir da implanta\ao da 
situac;a9 col9nial, de que é produto bi~lóg~c9 .e cultural. 

Finalmente há que estabelecer urna distinc;ao operativa entre. 
tapüios, como índios genéricos (que substituíram sua cultura ori-
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ginal por um agregado de trac;os de diferentes origens, dentre eles 
a contribuic;ao significativa- da cultura nacional, seja por sua difusao 
mais geral e eficaz, seja pelo prestígio óbvio de cultura dominante), 
e os sertanejos da Amazonia, portadores de urna cultura genérica 
básica, elaborada a partir de perceptível contribuic;ao indígena, uni
formizada e transformada, e de elementos formativos da cultura 
rústica brasileira ( europeus e africanos) . 

Em relac;ao aos tapuios, pode-se dizer, com alguma certeza, que 
muitos dos elementos mais característicos de seu patrimonio cultural 
(Hngua, relac;óes económicas, sociais e políticas no nível da família 
extensa, posse e uso comunal da terra, ajuda mútua, controle social 
interno, com exclusao e desconfianc;a em relac;ao a autoridades ex
ternas, fortes vínculos interpessoais de parentesco e casamento in
cluindo todos os membros ·da comunidade etc.) ou suas normas de 
vida comunitária, tem origem direta e demonstrável no aldeamento 
missionário ou na organizac;ao anterior das comunidades simples da 
floresta tropical amazónica. 

Em virtude das pressóes externas de autoridades e recrutadores 
de mio-de-obra servil, aliada as tensóes internas, geradas em comu
nidades que difícilmente teriam populac;ao étnica ou racialmente ho
mogenea e que, ao contrário, teria mum pequeno número de bran
cos ou mestic;os agindo como instrumentos locais de controle da 
povoac;ao, essas aldeias seriam, quase sempre, centros de tens0es e 
de conflito. 

É de se supor possível que aquilo que se poderia chamar o 
sistema tapuio de organizac;ao comunitária, poucas vezes tenha che
gado a funcionar com um mínimo de normalidade, por período de 
tempo razoável e continuado, envolvendo um número ponderável de 
comunidades. 

Mas a evidencia histórica indica que esta ou aquela coinunidade 
particular, característicamente tapuia pela origem e maioria absoluta 
da populac;io - menos vulnerável ao assédio da sociedade colonial 
- sobreviveu por certo período, com relativa estabilidade, a base 
de urna economía de subsistencia, complementada por um sistema 
limitado de trocas ou comércio de excedentes de produc;ao agrícola 
e artesanal. 

Em relac;ao as comunidades tapuias engajadas na produc;ao mer
cantil, as freqüentes crises económicas de produc;ao e comércio tive
ram antes efeito de estabilizac;ao e desafogo para a maioria absoluta 
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de seus membros, que podiam entao voltar-se, com maior tempo, 
ao cuidado de suas roc;as e outras atividades produtivas tradicionais, 
como a pesca e a colheita de que resultavam também excedentes 
comerciáveis. Por esta razao, os tapuios eram freqüentemente acusa
dos de abandonar ou descurar a produc;ao mercantil, em prejuízo dos 
patróes brancos. 

No que tem de geral e esquemático, o quadro acima pode-se 
ajustar a descric;ao genérica e sumária das vicissitudes vividas por 
grupos indígenas, por tapuios ou por comunidades de negros e mes
tic;os, que tentaram conservar ou recriar, em momentos históricos 
favoráveis e em áreas pouco acessíveis do território brasileiro, con
dic;óes de vida social e económica autónomas. Sao exemplos clássicos 
os mocambos de negros escapados a escravidao, como Palmares, a 
área de refúgio indígena da Serra do Ibiapaba ou os Tupinambá 
do litoral de Pernambuco e Paraíba, refugiados na ilha de S. Luís. 
Como exemplo significativo. permanece ainda, nos días atuais, a des
peito de todas as amea~as e agressóes, um dos maiores e mais antigos 
santuários indígenas, nas nascentes do Xingu, onde se reuniram e 
convivem grupos das mais diversas tradic;óes culturais e lingüísticas. 

Nessas áreas de refúgio, comunidades de índios, de mestic;os e 
de negros construíram, a margem da sociedade colonial, nichos onde 
puderam desenvolver urna existencia social autónoma, por vezes de 
singular vitalidade e inventiva. 

Pode-se entender as dificuldades de integra~ao do tapuio, con
siderado individualmente, face a sociedade regional, de modo oposto 
mas complementar ao processo descrito para o sertanejo. A partir 
da visao esquemática do sertanejo e de outros segmentos da socie
dade colonial amazónica em rela~ao ao índio, desvendam-se alguns 
dos preconceitos e mais mecanismos de discriminac;ao e de exclusao 
que sempre impediram, na Amazonia ou em qualquer outra regiao 
brasileira, a integra~ao e assimila~ao do indígena, a despeito dos esfor
~os pretensamente integrativos da política oficial de certos períodos 
históricos - como na época de Pombal ou nos días de hoje. 

Embora os preconceitos e o padrao geral das atitudes da socie
dade regional (em áreas onde subsistiam índios ou tapuios, como a 
Amazonia) fossem, via de regra, extremamente agressivos e odien
tos, adequando-se a urna ideología negativa e exclusória dos índios, 
no caso particular dos tapuios o processo de sua exclusao de qual
quer estamento social que nao fosse servil, talvez nao se devesse, 
primariamente, a discrimina~ao racial strictu sensu, embora eles fos
sem puramente indígenas, segundo critérios genéticos. 
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Parece que os tapuios, do mesmo modo que os Macehuales 
Maya do Yucatan, os Guarani-misioneros do Paraguai-guairá e outros 
exemplos que se poderiam encontrar nas Américas, ao reconstruí
rem em bases novas e com elementos criativos sua vida económica 
e cultural, abriram também passagem para urna solu~ao social alter
nativa de seus problemas vivenciais que, de modo quase necessárío, 
conflitavam com o sistema colonial dominante. Os interesses colo
niais concretos puseram fim a tais experimentos, submetendo todas 
as comunidades ao papel em que lhes havia sido historicamente 
determinado, ou seja, o de fornecer e acumular, na quantidade re
querida, a for~a de trabalho desejável para as atividades particulares 
e públicas dos colonizadores. 

Ainda durante a Cabanagem, o colapso da economía da Ama
zonia, tanto em rela~ao aos generos comerciais e de exporta~ao, 
quanto a produ~ao de alimentos, havia provocado urna carencia cró
nica dos generos de subsistencia. No período que se seguiu a sedi
~ao, a debandada geral dos tapuios, porque eram cabanos ou porque 
temiam a repressao indiscriminada ou, ainda, simplesmente por nao 
quererem deixar-se agarrar pelos Corpos de Trabalhadores e outros 
órgaos de engajamento compulsório do trabalho da gente de cor, con
tribuiu para acentuar a importancia histórica do indígena e do tapuio 
na Amazonia como produtor de alimentos. Em rela~ao a isso o pe
ríodo da Cabanagem, do mesmo modo que a epidemia de sarampo. 
de 17 49, atrás referida, demonstrou que a popula~ao económica e 
socialmente dominante de brancas e mesti~os era absolutamente de
pendente do trabalho dos índios, dos tapuios e dos negros, nao só 
para seu enriquecimento mas também para sua própria sobrevivencia 
física .. A informa~ao que o brigadeiro Andréa presta ao ministro da 
Marinha, em 12 de junho de 1838, dá urna visao sombría do pre
sente e do futuro da província, no que diz respeito ao abasteci
mento de generes essenciais: 

"A f arinha de mandioca tem estado a qui a seis mil re is o at-· 
queire, boje está a trés, e algumas vezes a menos; mas nao 
pode tomar-se essa diff erenr;a por sin al de far tura, e muito 
menos por signal de fome acabada, que essa tarde acabará nesta 
provincia onde f oí morta tanta gente da que se occupava na 
lavoura e aonde a diminuir;áo da escravatura tem seguido a má 
sorte das outras provincias, com os acrescimos de suas desor
dens internas. Vae havendo por toda parte mais quem coma 
do que quem trabalhe, e por isto nunca mais esta provincia 
poderá ter farinha a duas e tres patacas o alqueire, como era 
regular em outro tempo" (Hurley, 1936: 281). 
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Em algumas instancias, a a~ao militar contra os cabanos tem 
urna indisfar~ável semelhan~a com certas práticas guerreiras indíge
nas, especialmente no que toca ªº trata1nento dado as mulheres pri
sioneiras que sao, quase imediatamente, reintegradas em sua fun~ao 
tradicional de produtoras e preparadoras de alimentos. O caudilho 
governista Raymundo Joaquim Pantoja, capitao da Guarda Nacional, 
reportava, em 29 de junho de 1836, ao comandante militar de Ma
capá, a tomada de Almerim e o controle de foz do Xingu: 

"T endo tomado o meu corpo todos os Pontos acima de Guru
pá. . . marchei para Almerim onde vim encontrar huma forfa 
de Anarquistas composta de 400 e tantos ladroens, de toda 
parte, e de todas as claces. . . no centro da Freguesia tinha um 
grande destacamento onde tinháo fabricas de f arinha . . . final
mente fugiráo os ladroes, cobardemente, desemperando asstm 
suas mulheres e filhos. . . f arinha tendo tomado a elles sen to 
e tanto alqueires e estou mandando fabricar mais, das rofas 
tomadas, pelas mes~as cabanas" (Idem: 74-76). 

Oito anos depois de finda a Cabanagem e a despeito da severa 
diminuic;ao do número global de habitantes da regiao, Osculati ainda 
registrava a presenc;a freqüente de pessoas fugidas, deslocadas e fa
mintas ao longo do Amazonas. Essas massas dispersas de índios e 
mestic;os eram perseguidas por aliciadores de novo tipo, suportados 
pela instituic;ao dos Corpos de Trabalhadores criados por Andréa em 
1838, destinada a recrutar a massa servil de "fndios, Mestic;os e 
Pretos, que nao fossem escravos e nao tivessem propriedades, ou 
estabelecimentos a que se aplicassem constantemente", encaminhando
os ao servi~o da lavoura, do commercio e d' obras publicas", como 
se le no texto da leí de criac;ao (Idem: 95). 

A reintroduc;ao promovida por Andréa das antigas práticas de 
reuniao e reparti~ao compulsória de índios e tapuios satisfaz a pro
vada vocac;ao colonial da Amazonia, e a atividade conservou-se e se 
estendeu, no decorrer do Segundo Império, nos governos do Pará 
e do Amazonas. Basta ler os relatórios dos presidentes dessas pro
víncias para perceber, de imediato, a continuidade e o significado 
dessa prática, quase sempre estimulada oficialmente - a despeito 
das leis - e que tem importancia até a década de 1870, pelo menos. 

Esta data representará a consolida~ao da produ~ao comercial da 
borracha e o início da migrac;ao em massa de cearenses e outros 
nordestinos para a Amazonia. A partir dessa época, os índios serao 
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excluidos como for~a de trabalho ponderável em qualquer projeto 
economicamente importante naquela área. Em alguns casos, sao man
tidos como produtores de alimentos e como fornecedores de mullie
res aos seringais e outras zonas de produ~ao, o que acelera o pro
cesso final de desintegrac;ao de suas comunidades. 

Os índios tribais e mesmo as comunidades de tapuios pagaram 
um prec;o terrível ao rápido processo de expansao da indústria extra
tiva da borracha e outros produtos florestais. Urna quantidade nao 
determinada, mas certamente grande de grupos indígenas foi dizima
da até a exúnc;ao final; muitos outros tiveram seu número dimi
nuído para urna fra<;ao da populac;ao original. A conhecida avaliac;ao 
de Darcy Ribeiro sobre o decréscimo populacional indígena brasi
leiro, entre 1900-1957 relaciona 87 grupos extintos no período. 
Pode-se afirmar, com alguma seguranc;a, que os de área extrativista 
vegetal (especialmente na Amazonia) desapareceram, na sua grande 
maioria, até o final do ciclo da borracha (1910/ 1915), pagando os 
que sobraram um alto pre~o a chamada batalha da borracha, por 
ocasiao da Segunda Guerra Mundial. 

Anteriormente, foi discutido o processo de extinc;ao de comu
nidades indígenas sitiadas pelo avanc;o colonial. O desaparecimento 
do indígena pela integrac;ao forc;ada de certas classes de sexo e idade 
a sociedade dominante é referido por Darcy Ribeiro como um me
canismo de integra~ao (compulsória)' através do qual os índios sao 
arrancados de seu meio social e passam a contribuir, com sua forc;a 
de trabalho, ou como matrizes de reproduc;ao biológica da espécie, 
para fortalecer ainda mais a sociedade colonizadora. Este foi o pro
cesso histórico através do qual, em todos os tempos e em todas as 
regióes coloniais, as mulheres indígenas deixaram de produzir filhos 
indígenas para produzir filhos mestic;os, os mamelucos, que, no caso 
concreto do Brasil, foram produto e instrumento necessário da do
mina~ao colonial. 

O processo, que envolve no seu desenvolvimento a transfigu
rac;ao do índio tribal em índio genérico, foi discutido por Darcy 
Ribeiro em sua obra mais geral sobre o índio brasileiro (1970), e 
retomado depois em simpósio internacional sobre política indigenista 
e colonialismo (1976). Para o autor, a sociedade dominante impoe 
as várias sociedades indígenas particulares um cerco, que acaba por 
tornar-se definitivo e que, por sua vez, gera relac;oes necessárias entre 
dominantes e dominados: 
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"Com elas comefa o longo e terrível processo de integrafao 
compulsória, através do qual transitam da condifao de índios 
específicos, com sua própria língua, sua cultura original, seu 
autogoverno e orgulho de si mesmo, a de índios genéricos, 
cada vez menos distinguíves pela língua que falam, pelos há
bitos de trabalho, pelos usos e costumes, das gentes do contexto 
novo em que se encontram imersos. Observe-se bem que, embo
ra tratando-se, de certa forma, do passo da condifao de selva
gem a de civilizado, nao se trata aquí da passagem da condi{áo 
de índios a de náo-índios, porque isto náo sucedeu em nenhum 
caso do qual se ten ha evidéncia. O pass o que ef etivamente 
ocorre é entre a situaf áo de índios específicos, armados de seus 
atributos culturais, sociais e psíquicos e a de índios genéricos, 
despidos deles, para se integrar a sociedade nacional como gru
pos marginalizados, vivendo o drama de sua entrega a civili
zafaO, de sua doida adesao a ela, mil vezes tentada e mil vezes 
rechafada e de sua própria e simultánea resistencia a transfigu
rafao étnica. Esta, que é a integra~ao praticável e observável 
em cada grupo de longo convívio com a civilizafao, nao cons
tituí nenhttm processo de assimilafao que dissolva o índio 
e o incorpore . .. O índio que nela conseguiu ingressar, de fato, 
f oi o f ilho de índia prenhada pelo invasor . . . ou f oi o des
cendente esquecido de seus maiores, de índios levados a extre
mos de deculturafao como escravos e out ras formas de com
pulsao que, destruindo a comunidade. . . e a f amília. . . nao 
deixa lugar para. . qualquer heranfa cultural, nem mesmo a 
identidade étnica" (Ribeiro, 1976: 478-479 ). 

A té a plena expansao da economía da borracha na Amazonia 
que introduziu na regiao novos interesses, técnicas, modos de 

ser e valores, além de levas cada vez maiores de migrantes nordes
tinos e de outras áreas, que devassaram e transformaram, de forma 
drástica, a feic;ao cultural daquele território - a presen~a indígena 
era aparente e impositiva em todos os níveis da realidade local. 
Entretanto, nao se pode confundir esta difusa presenc;a indígena, tao 
característica na fenotipia do sertanejo quanto na óbvia origem cultu
ral das técnicas, crenc;as e artes tradicionais da populac;ao, coro as 
diferentes culturas indígenas particulares da Amazonia, que continua
vam submetidas aos tradicionais mecanismos coloniais de rejei~ao, de 
repressao e que, em nível nenhum ou época alguma, encontrariam 
ambiente favorável a qualquer sorte de trocas de hens culturais. 
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É possível que, do mesmo modo que a difusao da língua geral, 
essa espécie de contaminac;ao da cultura básica da Amazonia por 
trac;os indígenas, fosse um subproduto do regime das missoes, que 
foram os grandes centros de transformac;ao de índios específicos em 
índios_ genéricos. Nenhuma outra instituic;ao teve o poder de des
caracterizar a natureza das instituic;oes sociais e culturais indígenas 
como aquelas. 

A despeito, portanto, de todo o processo de decultura<;ao a que 
foram submetidos os indígenas, através das missoes e dos vários 
intentos e programas voltados para a catequese e civilizac;ao dos 
índios, além dos esforc;os mais diretos, persistentes e brutais de 
integrá-los pelo trabalho servil, é inegável que, aos modos de ser dos 
habitantes típicos da Amazonia, se associou um estilo de natureza 
indígena genérica inconfundível. 

Tal cultura indígena, que tem n1uito de residual e de inespe
cífico se comparada com o patrimonio cultural das sociedades indí
genas tribais, mantenedoras de um mínimo de viabilidade existen
ci~I, é ca-participada tanto pelo tapuio quanto pelo sertanejo ama
zónico. Conforme se viu antes, as diferenc;as que separam essas duas 
categorías nao sao de natureza cultural e, sim, económicas e sociais, 
referindo-se aos níveis relativos de dependencia e de interac;ao que 
guardam com a sociedade nacional. 

Pode-se sugerir urna hipótese que explique a inadequac;ao cro
rÍica dos tapuios, que acaba por levá-los a extinc;ao como categoría 
sociai da populac;ao amazonica. O grande problema dos taptf-ios é 
que seu número os tornava o alvo preferido dos colonos. Se se 
admite que, antes da legislac;ao pombalina, as missóes controlavam a 
grande maioria da popula<;ao amazonica, é necessário que se conclua 
pela inevitabilidade do saque periódico das vilas, freguesias e luga
res que, como sucessoras das missoes, concentravam quase toda a 
forc;a de trabalho disponível na regiao. 

Essas comunidades de tapuios sao os grandes celeiros de servos 
e, como diz o dispositivo citado do Directorio pombalino, os inte
resses coloniais, mascarados de bem comum, prevalecem sobre os 
direitos particulares e contingentes dos próprios índios. O que se 
faz, portanto, a partir da reforma de Pombal, é saquear metodica
mente essas reservas de mao-de-obra. Note-se que nao se trata aquí 
de pequenas aldeias de tipo tribal ou núcleos, as vezes menores, 
de br:ancos e mesti<;os. 
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Quase todas as missóes reuniam milhares de catecúmenos, é 

os mecanismos de controle e ordenac;ao da vida económica e social 
eram bastante racionais e adequados para permitir que continuassem 
a viver, juntos, a única vida que conheciam, baseada em valores 
que acentuavam a interdependencia e a solidariedade dos membros 
da comunidade. É provável que muitas dessas comunidades conti
nuassem a fornecer certos produtos comerciais para o mercado, como 
peixes e tartarugas, produtos vegetais ( copaíba, cacau, salsa etc.) e 
mesmo artefatos indígenas (cuias, redes de dormir, ceramica, cestos) 
ou alimentos (farinha de mandioca), que tinham grande procura 
regional. 

É óbvio, no entanto, se observada com atenc;ao mínima a legis
lac;ao inspirada por Mendon<;a Furtado, que todas as atividades de 
significac;ao economica - além do nível de subsistencia - deviam 
estar sob o controle dos directores brancos de cada povoac;ao que, 
ao fim de complicados processos fiscais e comercias, pouco ou nada 
devolviam aos tapuios. 

Espoliac;óes dessa natureza (que nao sao estranhas a períodos 
mais recentes) somavam-se a outros abusos que atraíam, as povoa
<;oes de tapuios, intermediários, atravessadores, regatoes ou simples 
parasitas. Como resultado, mais e mais essas comunidades -se dedi
caram a produc;ao de alimentos que, em teoría, nao sofreriam dízimos 
e outras taxas se destinados ao mero consumo interno. 

A simplificac;ao da economía conduziu a diminuic;ao das popu
la<;óes das freguesias e povoados que, por outro lado, perderam 
muitas de suas func;oes sociais e administrativas: os grandes arma
zéns sao fechados e caem em ruínas; os registros, os funcionários po 
fisco e as guarni<;óes perdem toda a fun<;ao; as camaras deixam de 
reunir-se e os especuladores e assemelhados voltam para os . centros 
regionais mais importantes. O processo de depopula<;ao é acelerado 
após a queda de Pombal, principalmente porque transfere para as 
costas do índio e do tapuio todo o peso do esforc;o de recuperác;ao 
económica da Amazonia. 

Os tapuios se apresentavam muito mais vulneráveis que os índios 
tribais, pois a esses sempre resta o recurso das áreas de refúgio de 
difícil acesso ou, como soluc;ao final, a hostilidade aberta. É pro
vável que algumas comunidades tapuias, com mais esprit de corps 
ou contando com a alianc;a de um ou outro grupo tribal, tenham 
voltado a floresta para refazer, de alguma sorte, as bases culturais 
de sua vida indígena autónoma. 
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Do que foi dito fica claro que os tapuios, como espécie parti
cular dos índios genéricos, de Darcy Ribeiro, nao executaram o tran
sito completo no processo de integra~ao a sociedade dominante, como 
fornecedores de for~a de trabalho. E o que é mais importante: nao 
foi como resultado direto da integra~ao servil a sociedade colonial 
que se descaracterizaram da condi~ao de índios específicos, mas por 
efeito da opera~ao de um processo relativamente lento, deliberado 
e do qual se excluíram, vía de regra, atos desnecessários ou gratuitos 
de violencia e crueldade. 

O controle quase total desse processo esteve em maos de urna 
agencia ou institui~ao de tipo especial, a missao religiosa que, mesmo 
em seus momentos menos generosos ou inspirados, esfor~ava-se para 
garantir a sobrevivencia física e um mínimo de prote~ao e de conti
nuidade a institui~óes indígenas fundamentais, como a familia e outros 
grupos sociais dos nativos aldeados. 

Assim, do mesmo modo que era _indispensável organizar a ati
vidade produtiva da comunidade de catecúmenos, para o sustento 
da obra missionária e da própria comunidade local, nao menos im
portante era dar a massa desorganizada e confusa dos índios missio
neros, de várias origens, urna linguagem e um corpo de normas e 
valores comuns, pelos quais se deveriam comunicar e compreender. 
Isto simplesmente quer dizer que, num mesmo aldeamento missio
nário, sociedades indígenas autonomas, separadas urnas das outras 
por barreiras lingüísticas, culturais, e por preconceitos e ódios mú
tuos, sao homogeneizadas e tornadas congruentes e compatíveis pela 
decultura~ao, isto é, pelo abandono de cada tradi~ao cultural tribal 
que ali se representava. 

Após o regime das missoes, restou aos tapuios da Amazonia 
um elemento organizatório, compartido com os Guaraní-misioneros 
da bacía platina, e que por si só confere um padrao de excelencia 
a determinado aspecto da a~ao indigenista missionária, em particular 
a jesuítica, no período colonial: trata-se da capacidade dessas comu
nidades, recém-saídas de formas de organiza~ao elementares que nao 
ultrapassam o nível da aldeia indiferenciada de floresta tropical, de 
conservar - a despeito da ausencia de seus mestres e orientadores 
- a integra~ao, funcionalidade e controle de ponderáveis massas de 
popula~ao, as vezes de origens muito diversas, e de levá-las a con
tinuar unidas e solidárias em difíceis condi~oes de opressao ou de 
guerra ... 
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O que há de mais eficaz, portanto, na natureza dos tapuios 
como índios genéricos é o vigor de sua organiza~ao comunitária e, 
por conseqüencia, de sua capacidade de agir como membros de um 
grupo social consciente e solidário. Como ficaria demonstrado no 
decorrer de revoltas parciais ou locais em que se envolveram tapuios 
e, mais tarde, na Cabanagem, a composi~ao étnica de determinada 
área ou povoa~ao fornecia, quase sempre, indica~ao segura sobre a 
posi~ao que assumiriam seus membros. 

Nao é outro o critério que usa o Mal. Jorge Rodrigues para 
determiar o animo da popula~ao de várias vilas da orla marítima 
do Pará, como informa em documento oficial ao Ministro da Guerra, 
a 6 de fevereiro de 1836: 

"Pelas 3 horas do día de boje partiu para vila da Vigía o 19 Ba
talhao de Cafadores da Brigada expedicionária de Pernambu
co. . . com o fim de restabelecer ali a ordem; bater Colares, 
freguesia toda de rebeldes . . . e dali seguir a Salinas onde se 
deve encontrar as f orfas do di to major com as que váo da 
Vigía; porque nesse ponto como em Colares todos sao tapuios, 
mamelucos, curibocas e cafuzes ... " (Raiol, 1970: 895-896). 

A história social do trabalho na Amazonia entre 1790-1850 
revela que a cronica escassez de bra~os em que se debatía a socie
dade colonial foi enfrentada por medidas cada vez mais inadequadas, 
seja pelo anacronismo crescente das solu~óes, seja pela resistencia 
também montante das comunidades de índios e tapuios em suprir 
aquela demanda. 

Apesar das leis específicas sobre liberdades indígenas do perío
do pombalino, jamais cumpridas; da reintrodu~ao do trabalho servil 
para índios e mesti~os, obra da reforma de 1798; da franca permissao 
e do estímulo a escraviza~ao dos índios, que marca a administra~ao 
de D. Joao VI no Brasil, revogada só após a queda de Pedro I, 
a despeito de todos os atos legais ou ilegais que daí em diante se 
adotam --;té a segunda metade do século XIX, a verdade é que, 
embora mudassem homens e políticos, de Andréa a Bernardo de 
Souza Franco, de Francisco Ricardo Zany a Joao Henrique de Matos, 
todos se identificavam na defesa mais ou menos clara da servidao 
do índio e na antevisao pessimista de sua inevitável e próxima de
sapari~ao. 
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Quando -om duro político antiindígena, como o senador Dantas, 
chega a dizer que "no reino animal há ra\as perdidas; parece que 
a ra~a India~ por efeito da sua organiza~ao física, nao podendo pro
gredir no meio da civiliza~ao, está condenada a esse fatal desfe
cho ... ", ele nao está senao enunciando o óbvio, o consensual: Claro 
que o senador anota o fato com a feroz satisfa~ao dos justos. Entre
tanto, mesmo os melhores amigos dos índios, nessa metade do século 
vitoriano que ratifica e justifica todos os racismos e violencias colo
niais, como Couto de Magalhaes, estao basicamente de acordo sobre 
a inevitabilidade da extin\ao do indígena. Ao governo resta a tarefa 
piedosa de amenizar sua agonía final, como diz um presidente de 
província (a fim ·-de que nao pesem em demasía em nossa cons
ciencia, nao deixa de acrescentar, prudentemente, como convém a 
um comedido político do Império) . 

' ' . 
.. Par(!ce ter ficado cla.ro qu~ o tapuio constltuiu uma categoría 

especial en_ire os vári_os segmentos de popula~ao que aderiram a 
.Cabanageni. Demonstrqu-se que, a despeito disso, a situa~ao de des
valimento sociál e de marg¡naliza~ao do tapuio continuou, dentro e 
'fora do movimento se<;licioso. A luta interna na Cahanagem, aclarada 
pelo testemunho do próprio presidente cabano Angelim, mostra que 
tipo de resistencia deveriam encontrar os tapuios, dentro da própria 
rebeliao, caso chegassem a empolgar- alguma lideran~a ou área de 
decisao do movimento. · 

No governo de Andréa foi implantado um sistema geral de con
trole sobre os · grupos indígenas ou comunidades de tapuios e mes
ti\os, que agia radicalmente e sem os empecilhos das leis e da jus
ti\a, .. c~ntra grupos sociais considerados hostis ou inamistosos. 

.O ·que ocorreu foi que, ao lado das a\óes punitivas oficiais, 
operaram, com muito maior freqüencia e rancor, ·os grupos autono
tnos de caudilhos governistas que, em rela~ao a povoa~6es de índios 
~ mesti~os, definidos sempre como rebeldes; acertavam velhas pen
dencias . de tetras, satisfaziam rancores antigos ou, simplesmente, 
davam vazao as tensoes e temores sociais exacerbados pela Caba
nagem. O cronista Raiol, que nenhuma simpatía demonstrava pelos 
cabanos (seu pai fora morto no ataque destes a vila da Vigía), 
mostra que os excessos da repressao tornavam impossível a recons
tru~ao · da vida da ptovíncia em condi~oes mínimas de nortnalidade 
e de paz: 
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"~ra já t~1:1Pº de libertar a província do jugo com que. o re
gzme-m ':1~lttar avassalava por toda parte. . . Ninguém imagina 
os martirios de que foram vítimas os inf elizes que caíram em 
poder das _chamadas expedifoes! falam s,omente da selvageria 
dos cabanos, e esquecem a brutalid~de dos apregoados legais . .. 
Houve até quem considerasse como padrao de . gloria . trazer 
rosários de orelhas de cabanos! Conhecemos um celebre coman
dante dessas expedifóes, que desvanecía-se em descrever com 
ostenta(áo os seus f eitos de atrocidad e, e equiparando os ·rebel
des com as cobras venenosas, dizia que nao deviam · em caso 
algum ser perdoados ! Muitos dos encontrados ~as viagens por 
canoas lanfou · ele nos ríos, e outros tantos mandou espingar
dear nos calaboufos a pretexto de · quererem · arrombar as pri
soes. . . Calculamos que mais de trinta mil homens f oram 
imolados ªº furor da demagogia e a reafao ' dos emissários do 
governó. A dissensáo havia . degenerado em 6dio de rafas, e 
tantos sofreram os brancas como os tapüios e homéns . de cor. 
O morticínio deste.s seguiu-se ao morticínio daqueles. A mor
tandade foi geral e na rrzator parte ignora4a" (Raiol, 1970: 
999-1000). 

. . A ~orte ~o caudilho Ambrozio Ayres, que se. apelidava Bararoá; 
foi referida acima. Tenreiro Aranha, numa avalia~ao dos efeitos da 
Cabanage_m no Alto Amazonas, descreve a a~a~ desses autodesigna
dos patriotas, concluindo que "Taqueirinha e Bararoá se tornaram 
célebres praticando impunemente no nome da legalidade, os mais 
bárbaros, desumanos e canibais crimes por mera satisfa~ao dos seus 
instintos de fera" (Aranha, 1900: 20). Esse Taqueirinha nao é outro 
senao o ex-cabano que tramou, em Manaus, o assassinato do coman
dante cabano Francisco Bernardo de Sena, o degredado negro do 
Rio Branca, citado com freqüencia no relatório de Matos. Quanto 
a Ambrozio Ayres, parece que tinha especial desestima por índios. 
Sua continuada violencia contra os Mura já foi citada. Nao menos 
odienta foi sua a~ao contra os índios Maué. A teimosa resistencia 
dos cabanos na regiao de Luzéa, antiga aldeia Maué e última área 
rebelde a render-se, já em 1840, <leve ser atribuída as a~óes de 
extermí~io que Ayres desenvolveu na regiao e as quais faz men<;ao 
em ofíc10 de mar<;o de 1837 dirigido a Camara de Manaus. 

Ao transferir a administra~ao da província do Pará a Bernarao 
~e S~uza ~.ranco, em . abril de 1839, Andréa faz um balan~o da 
situa<;ao militar da reg1ao que, na maior parte, estava sob controle 
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legal, a nao ser em pontos específicos entre Breves, Gurupá, o Ta
paj6s e o Madeira, onde eram mais notórios os remanescentes ca
banos. Vale atentar para o fato de que, a esse tempo, pelo menos 
segundo a ótica particular do governante, os malvados que restam 
sao quase todos índios e mesti<;os. Andréa diz, por exemplo, que, no 
alto Amazonas, 

" ... só se pode conservar a paz com as armas na mao, parti
cularmente no rio Madeira, onde os indios nao estao comple
tamente obedientes . . . os que haviam sido repelidos para as 
cabeceiras do T apa¡ós atravessaram a terra firme e ameafaram 
novamente a Luzéa. . . Neste río precisa-se ainda de forfas em 
operafoes para sustentar a livre comunica{áo com Cuiabá, onde 
os rebeldes tem encontrado algumas simpatias favoráveis, por 
se ;ulgar talvez que tapuios, carafuzes e outros homens de baixa 
extrafáo, dados ao roubo e ao assassínio, sao vítimas in/ elizes 
da perseguifáo" (Relatório, 1839 ). 

O fim da Cabanagem representa, também, a extin<;ao de muitos 
dos lugares, povoa<;óes, freguesias e vilas habitadas por tapuios e 
mesti<;os. Ao documentar a decadencia da regiao, o relatório do coro
nel Joao Henrique de Matos, de 1845, em parte citado, mostra-se 
documento expressivo do pre\o pago por essas popula<;óes a soma 
de pressóes dissociativas e depopulativas, que já vinham operando, 
e as quais se juntaram os efeitos diretos e indiretos da rebeliao. 

96 

V . 
. . - , .. .. .. 

, 

O tapuio como índio genérico 

• 

A reintrodu<;ao por Andréa de urna das ma1s opressivas e detes
tadas normas coloniais sobre o trabalho nativo, o recrutamento 
geral ·de trabalhadores da reforma de 1798, agravada pela a<;ao simul
tanea das comissoes de sindicancia e das expedi<;oes punitivas mili
tares e de patriotas contra cabanos, aumentou, significativamente o 
~li~a, de insegu~an<;a e as fugas em massa de suspeitos ou de sim~les 
1nd1v1duos em 1dade de engajamento. A todas essas formas concor
rentes, que buscavam o índio ou o mesti<;o como suspeito ou como 
trabalhador - e a diferen<;a entre essas duas categorías nao era, 
realmente, crucial -, somou-se um novo tipo de engajamento for<;ado; 
o, re~rutamento militar. Osculati registra a rea<;ao unanime dos pr9:._ 
vave1s recrutas de Manaus a chegada de urna missao de sele<;ao: 

"Alcune settimane prima del mio arrivo era approdato a Manaos 
un piroscafo da guerra brasilianoall' oggetto di reclutare indiani 
pel ·-servizio militare. La comparsa di questa nave aveva cagiona
to tale spavento a que' pacifici abitanti, che la piu parte se 
n' erano fuggiti a precipizio nei boschi" (Osculati, 1929, v. 2: 
158). 

Na época da instala~ao da província do Amazonas ( 1852), um 
observador estrangeiro registrou a atitude marcadamente antiindígena 
de setóres dominantes da sociedade regional. Esse observador, o te-
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nente da marinha americana William Herndon, ouviu as opinioes e 
planos do presidente da província, Tenreiro Aranha, sobre índios e 
coloniza~ao. Por eles fica patente a permanencia das concep~oes auto
ritárias das décadas anteriores, segundo as quais índios e tapuios 
deviam ser controlados e postos a servir com o uso do poder re
pressivo do Estado: 

"The President, who is laboring for the good of the province, 
and sending for the chiefs of the Indian tribes for the purpose 
of engaging them in settlement and systematic labor, said to 
me: "How much I wish you could bring me a thousand of 
your active, industrious and intelligent population, to set an 
example of labor to these peo ple. . . Brazil would give titles 
to vacant lands to as many as came. Foreigners have some advan
tage over natives in being exempt from militar and civil ser
vices. . . T here is still some jealousy on the part of the less 
ed·ucated among the natives against the foreigners. . . This 
produced the terrible revolution of the Cabanos in the years 
from 1836 to 1840, when many Portuguese were killed and 
expelled. I have been told that property and life in the province 
are always in danger. . . and probably for this reason the Pre
sident reminded, in such grave terms, (to the provincial as
sembly), that laws must be made for the control and government 
of the sixty thousand tapuios, who so far outnunbered the pro
perty holders ... " (Herndon, 1854, v. 1: 264). 

Herndon encontrou em Gurupá um juiz municipal que ia assu
mir fun~é>es em Porto de Moz, na foz do Xingu. A opiniao do 
magistrado, sobre o futuro da nova província do Amazonas e sobre 
o que fazer dos índios, testemunha o animo punitivo que ainda do
minava a visao da classe dominante da Amazonia doze anos após a 
derrota final dos cabanos: 

"I met. . . with an old gentleman who. . . Seemed to be a 
man well informed with regard to all the river below Barra 
(Manaus).. . The judge asked me for accounts from Barra 
and. . . said. . . that nothing could be expected of a place that 
furnished nothing to commerce but a few oils and a little piassa
ba and where the population was composed of Muras and Ara
ras. He spoke bitterly of the Mura tribe of Indians, and said 
that they were lazy and deceitful. . . I conversed with the old 
gentlemen on some projects of reform as regarded the Indian 
population. He thought that a military force should be employed 
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to reduce them to a more peri ect system of subjection and that 
they should, by all means, be compelled to work. I told him 
that a Portuguese had said that the best reform that could be 
made would be to hang all the lndians. My friend seemed a 
little shocked at this, and said that there was no necessity for 
such root-and-branch work. He said he would grant that the 
old ones might be killed to advantage; but he thought they 
might be shot and not hung. T bis, 1 believe, was said bona 
fide. I was amused at the old gentleman' s philantropy, and 
thought that, as a iudge, he might have preferred the hanging 
process" (Idem: 324-325 ). 

Também as comunidades de índios tribais sofreram problemas 
de natureza semelhante, agravados pela rápida dissemina~ao da varío
la e outras enfermidades por cabanos e outros refugiados nas matas 
e que contaminaram grupos muito distanciados das áreas de ocupa
~ao nacional. Difícilmente terá ocorrido outro momento na história 
portuguesa e brasileira de ocupa~ao da Amazonia em que todos os 
onus, sacrifícios e culpas do sistema colonial, em crise total, fossem 
diretamente transferidos a responsabilidade da popula~ao composta 
por índios e mesti~os. Nao só essas ra~as de cor pagaram muito 
mais que outros integrantes da sociedade, com suas vidas e seus 
bens, pelas culpas reais ou supostas de participa~ao na Cabanagem; 
sobre elas recaiu, exclusivamente, a tarefa de reconstruir, com seu 
trabalho, a economía e a sociedade amazónicas. 

Os relatórios dos presidentes das províncias do Pará e do Ama
zonas informam rotineiramente - mas com algum detalhe - sobre 
descimentos periódicos de índios e tapuios dos altos ríos em dire~ao 
a Manaus, Santarém, Belém e outros núcleos import~ntes da regiao. 

O isolamento dos tapuios em rela~ao a sociedade nacional foi 
acentuado depois da Cabanagem. Em muitos casos foi-lhes impossí
vel retornar ou reconstruir suas comunidades de origem, arrasadas 
pelas for~as militares e, depois, bastante vulneráveis aos recrutadores 
de for~a de trabalho. 

Como mostra Osculati na memória sobre sua viagem a Ama
zonia em 1848, os tapuios mantinham antigos mecanismos de rejei
~ao e de oposi~ao a sociedade regional, preferindo sua vida "primi
tiva, selvagem e independente a todas as vantagens que lhe poderia 
oferecer o con tato civilizado". Ao observador europeu causava espécie 
essa sorte de rejei~ao obstinada contra a civiliza~ao que, nao obstante, 
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.ele· reconhece agir despoticamente sobre Ós tapuios e mais gente de 
cor. O texto de Osculati é também importante por descrever algu
mas atividades produtivas dos tapuios - pescadores, ca\adores, re-
"madores - além do fato, que o surpreende, de pertencerem. a classe 
-dos trabalhadores, mas que nao trabalham muito nem sao laboriosos. 

Por último, a constata\ao importante de que o tapuio nao tra
.balha para patrao, a nao ser for\ado pela necessidade: 

.. 

"La incuria del Governo ed il dispotismo che i suoi' delegatí 
· esercitavano su quei poveri tapuyos sono tali, che questi giun

gono a pre/ erire la loro vita primitiva selvaggia e indipendente 
.ª tutti i vantagi, che loro potrebbe offrire il civille consorzio. 

' Que' poveri tapuyos, minacciatiogni giorno nella loro liberta 
·sía, come gia dissi, per imbarcarsi a forza in qualita di marinai, 
o per arruolarli nella truppa, o incorporarli nella compagnia 
de' na lavoratori, quasi tutti si sono internati dopo aver sofferto 
tutte le privazioni e vessazioni d' ogni genere e maltrattamenti; 

·.. , .. e sarebbe pure facile ritenerli quando venissero trattati com 
dolcezza. Le autorita, in luogo di far prosperare il commercio 
e l' industria di quella vasta comarca, com leggi provide e adatte 
alla capacita di quelle popolazioni, pare che adoperino ogni 

-· ,. mezzo per peggiorarne la condizione, tormentandole senza .posa 
· .e opprimendole con angherie ed estorsioni. I tapuyos vivono 

sotto la dominazione della legge quali pescatori, cacciatori, batte
lieri; in un sol motto, f ormano la classe dei lavoranti, ma non 

. e laborriosa poiche il tapuyo non lavora pel padrone se non 

, 
.. 

· quando il bisogno lo forza. Vive com poco, bastandogli per suo 
nutrimento um pugno de riso, di f arin4 di mandioca o gualche 

.. ·· banana, ed un po' di pesce secco o testudine" (Osculati, 1.929, 
v. 2: 158-159). 

. -
Réclus considera que os tapuios procuravam defender sua pró

pria identidade, como grupo social, construindo urna vida autónoma 
~ - margem da- sociedade colonial, e atribuí aos esfor~os contrários 
-de dominá-los e de explorá-los a causa de sua adesao maci~a a 
Cab~nagem: 

"Reservados e taciturnos, mas brandos, · polidos, hospitaleiros, 
os Tapuios gostam do retiro; afastam-se das cidades em vez de 

- procurá-las. Entretanto debalde buscam subtrahir-se a invasáo 
européa: tiveram de acceitar chef es ou tucháuas. . . Cidad'áos 
e eleitores, nao tarda muito que se . digam 'Brasileiros', como 
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os filhos dos antigos invasores. Em 1835 todavía, enquanto 
certas tribus do interior concluiram tractados de alianfa com 
os Portuguezes, T apuios junctaram-se a pre tos escravos revol
tados e ajudaram-n' os a tomar o Pará, Santarem e outras cidades 
da provincia, onde por muito tempo se mantiveram contra /ar
fas respeitavéis. . . Os T apuios cultivam um pouco a terra juncto 
de suas chofas, e com seus barcos de vário tamanho - cobertas, 
bateloes, montarías, ubás, igaras e igarités - foram, antes da 
introdufao do vapor no Amazonas, os intermediários de todo o 
commercio local e do servifo de transporte de passageiros . .. 
Sentem-se alli no seu elemento, e quando nao tém cerimonias 
a guardar com algum extrangeiro altivo ou algum funcionário 
temido. . . Entretanto é geral a queixa contra a extrema pre
guifa dos T apuios. . . Mas também que meios empregavam para 
os civilizar? Em muitos districtos eram ou ainda sao obrigados 
a engajar-se como trabalhadores por tempo mais ou menos lon
go: dividem-n' os em esquadras, passam-lhes revistas como a 
soldados, enclausuram-n' os em acampamentos, sob pena de ca
deia ou de sentarem prafas . .. Por isso os Indios que escapam 
a acfaO do governo OU as extorsoes dos traficantes gosam com 
delicia o direito da ociosidade. . . Além dos T apuios, com as 
suas cem tribus confundidas, e dos mamelucos que se unem 
aos brancos em proporfáo crescente, mantendo-se sempre longe 
do río principal, a margem dos a/fluentes, numerosas hordas 
aborigines, ainda sem mescla de sangue extrangeiro, e nao tendo 
quasi relafao alguma com os filhos do V elho Mundo, brancos 
ou pretos" (Réclus, 1900: 86-88). 

No caso particular dos tapuios, o processo de integra~ao com
pulsória, descrito por Darcy Ribeiro, nao operou com a mesma po
tencialidade deculturativa e desorganizadora, porque é relativamente 
recente na Amazonia urna cultura de raízes predominantemente euro
péias ou nacionais (por oposi~ao a regionais ou indígenas) . A des
peito de todo o processo de decultura~ao indígena no seio das 
missoes,- é inegável que restou um substrato oriundo das várias tra
di~5es indígenas particulares, constituindo urna espécie de base co
mum ao modo de ser do habitante típico da Amazonia. 

_ _ Isso é verdade na Amazonia até, pelo menos, meados do século 
·xrx, quando as tentativas reiteradas de integrar índios e tapuios 
através de descimentos compulsórios para os centros de produ~ao 
provocaram urna série de revoltas. Algumas, de grupos indígenas tri-
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bais como os waimiri-atroari, dos kayapó do Araguaia e do Xingu, 
e dos parintintin do Madeira, prosseguirao até o século atual. 

Esse novo ciclo de tensües culmina com o movimento nativista 
e messianico dos Cristos do rio Negro (a partir de meados da dé
cada de 1850), que envolve praticamente todas as comunidades de 
índios e muitas de tapuios daquela regiao. A repressao ao movi
mento que, a despeito disso, continua a manifestar-se em ciclos de 
agudo fervor religioso que vao eclodir ainda no século XX, forc;ou 
a fuga de muitos grupos indígenas para regioes inacessíveis e mesmo 
para o exterior. 

A partir da década de 18 7 O, a migrac;ao em massa de nordes
tinos, estimulada pelo governo e pelas promessas da economía da 
borracha que comec;ava a expandir-se, contribuiu para a diminuic;ao 
significativa da importancia economica, social e política de indígenas 
e tapuios na vida amazónica. Até entao, a contribuic;ao mais perma
nente do tapuio a economía regional dera-se a nível da produc;ao 
de alimentos ou de certos itens da pauta comercial de exportac;ao 
que podiam ser cultivados ou extraídos nas proximidades de suas 
próprias comunidades (como cacau, salsa, copaíba etc.). 

o tapuio sempre reagiu a transferencia para outras áreas fora 
de sua regiao de origem, como trabalhador descido para algum po
voado, fazenda ou empresa. Nesses casos as deserc;ües e os conflitos 
eram contínuos e inevitáveis, e a permanencia da política de explo
rac;ao do trabalho de índios e tapuios em condic;oes servís e coerci
tivas os levou, inevitavelmente, a rebeliao e a marginalidade. 

O período posterior a 1870 assinala o início do fim do tapuio 
como categoría social específica e singular no quadro das comuni
dades indígenas da Amazonia. Até entao haviam sobrevivido preca
riamente, através de urna história tumultuada por urna série de ten
s5es e de conflitos que, nao raro, tendiam a luta aberta como na 
Cabanagem. 

A inviabilidade histórica dos tapuios) de certa forma, estava 
predeterminada pela natureza colonial do processo de dominac;ao im
posto a Amazonia, que se contrapunha aos ensaios de autonomía 
económica e social perseguidos teimosamente, mas em nível muito 
precário, nas comunidades de índios e tapuios. De qualquer sorte, 
enquanto durou na Amazonia a oposic;ao social, histórica e espacial 
entre a vila e a aldeia, os tapuios e outras categorías de índios tive
ram condic;oes de sobreviver pela possibilidade do contato transit6-
rio, sem grandes perdas ou permanente submissao, através dos estrei
tos limites que separavam as duas sociedades. 
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VI 

Decadencia 
dos grupos indígenas 

J\ auto nomos 

A situac;ao posterior a 1870 implica a final rejeic;ao do índio e 
do tapuio. Muitos grupos indígenas, com dezenas de anos de con
tato com a sociedade regional, retornaram a selva sob pressao de 
seringueiros e castanheiros que ocupavam áreas cada vez mais ex
tensas. Os grupos que sobreviveram só puderam faze-lo por seu 
retraimento extremo nas regi5es mais inóspitas, ou por sua hosti
lidade, o que lhes causou também muitas baixas, em decorrencia das 
expedic;oes punitivas. 

As comunidades tapuias) cujo espac;o físico e sociocultural dispoe
se entre os grupos indígena$ tribais e a sociedade regional, tiveram 
de suportar todo o peso da expansao civilizatória, terminando por 
extinguir-se ou descaracterizar-se como categoría socialmente reco
nhecível. 

Já em 1819, Martius registrava a rápida e intensa diminui~ao 
das· popula~oes indígenas da Amazonia, especialmente as aldeadas e 
destribalizadas pelo contato, e sobre as quais caía o peso da opressao 
dos colonos, dos missionários, das autoridades regionais e do flagelo 
das doen~as: 

"Essas condifoes explicam bastante o despovoamento que veri
ficámos quasi por toda parte onde estivemos no interior da 
província do Pará ou do Río Negro; e logo indicam que espécie 
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de observafoes podiam ser f eitas sobre as tribus que encon
trávamos nas aldeias. Aquí elas se náo apresentavam na sua 
vida primitiva, na plenitude de liberdade, com os seus costu
mes ~ linguagem pr6pria; antes, encontrávamos apenas restos 
de tribus, doentes e alteradas. . . as vezes existía uma s6 fa
mília de uma tribu inteira; de outras, s6 restava o nome e . . , 
as nossas investigafoes etnográficas consistiam em discussoes 
arqueológicas . .. Por esse motivo, mais nos importava o conhe
cim:nto de tribus poderosas, ainda no estado primitivo . .. Uma 
nafao numerosa, a dos muras, vive em liberdade, achando-se
lhes as famílias espafadas ao longo das margens do Amazonas 
do Solimoes e do Madeira. Essas, como ciganos entre os índios: 
náo tem '!'orada ~i~a .Ondios de corso), e podíamos encontrá-los, 
co.mo ª"!igos ou inimigos, segundo a ocasiao. As demais grandes 
tribus livres, os mundurucús, maués, miranhas, etc., se as que
ríamos conhecer, devíamos procurá-las nas suas tabas mais ou 
menos distantes do grande río" (Martius & Spix, 1938, v. 3: 
141). 

Este capítu.lo vai ~cupar-se do~ grupos citados, Mura, Mundu
rucu e Maue, v1vendo runda no periodo em estado de relativa auto
nomía tribal, sobreviventes do processo de extermínio cultural e bio
lógico que destruiu ou descaracterizoti (transformando em tapuios) 
tantas outras sociedades indígenas. 

. Em comentárío ao texto de Métraux sobre as migra~oes histó-
ncas dos grupos Tupi, Nimuendaju resume os dados da surpreen
dente ~x.pansao Mura durante o século XVIII, após a sujei~ao ou 
exterm1ruo dos grandes grupos indígenas que dominavam as margens 
do Amazonas: 

"On a de nombreux exemples de ce phénomene historique qui 
se caractérise de la .fa~on. s_uivante: une peuplade sauvage restée 
pendant lo~gtemps insignifiante occupe les territoires abandonnés 
par de~ tribus plus civilisées et sédentaires qui se sont éteintes 
pa~ suite de la ech~~se aux ese/aves et de la conquete missio
natre. A~ XVII siecle, les Mura etaient soit totalement inco
~nu~, s~it une tribu insignifiante désignée d' autre nom. Apres 
l aneantiss~ment d~s grandes tribus sédentaires que habitaient 
sur les rives de l Amazone et sur le cours inférieur de ses 
gran1s af f luen~s ou apr~s le~~ concentration dans quelques ré
ductions, la tribu des Mura s etendit brusquement d' une maniere 
f abuleuse au milieu du XVII le siecle. Du coté de l' ouest, leurs 
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bandes essaimerent ;usqu' au dela de la frontiere du Pérou (Lo
reto, 70º long.O.); a l' est, leur dernier établissement se trouvait 
a Oriximiná, sur le has Trombetas (56º long.O.); au sud, ils 
allaient sur le Madeira iusqu'a ]amary (8º30'lat.S.) et au nord, 
sur le río Negro, jusqu' a lºlat.S. environ" (Nimuenda;u, 1928: 
390). 

Desde os mais remotos tempos coloniais, os portugueses distin
guiram, na massa diversificada da popula~ao indígena brasileira, um 
cert~ número de grupos que, por sua condi~ao de extremada barbárie 
ou hostilidade, consideravam incivilizáveis. A estes se movía guerra 
de extermínio, na maioria dos casos. Os Mura sao um exemplo clás
sico dessa categoría durante os séculos XVIII e XIX na Amazonia. 

Sabe-se que urna das primeiras tarefas encomendadas ao natu
ralista Alexandre Rodrigues Ferreira, chegado a Belém em outubro 
de 1783, foi a formula\ao de um plano de a~ao militar contra 
aqueles índios e outros, como os Apinayé e Mundurucu. Esta a\ao 
repressiva deveu-se, provavelmente, a inspira~ao de Joao Pereira Cal
das, ex-governador do Grao-Pará, governador indicado de Mato 
Grosso e comissário da demarca~ao de fronteiras no rio Negro. O 
plano ficou pronto ero mar\O do ano seguinte e foi submetido a 
consídera~ao do governador Martinho de Souza Albuquerque ( Cf. 
Galvao e Moreira Neto, 1974: 15-18). Já no rio Negro, Rodrigues 
Ferreira registra, com alívio perceptível, que aquela guerra nao era 
mais necessária, pois os Mura haviam buscado espontaneamente re
la<;óes de paz com os portugueses em Maripi, no Japurá, em 1784. 

A rea~ao de Pereira Caldas a notícia da autopacifica~ao Mura 
define os valores e critérios do indigenismo da época. Os grupos 
pacificados deverao . ser aldeados em pequenos núcleos, afastados uns 
dos outros, pois 

". . . náo convirá que fique toda ;unta, ou as povoafoes muito 
vizinhas umas das outras, para !hes dificultar alguma futura 
sublevafao, a qual melhor e desde logo se precavería, se fosse 
possivel passá-los a algumas mais remotas situafoes da Capitanía 
do Pirá" (Notícia, 1873: 330). 

Um manuscrito anonimo que se conserva na Biblioteca Nacional, 
Illustrafao necessária e interessante relativa ao gentío da nafao Mura 
(1826), informa que, afastado o perigo com a pacifica~ao desses 
índios, nada se fez para aldeá-los ou assisti-los, ao contrário do que 
ocorreu com os Maué e Mundurucu. Abandonados e hostilizados, 
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os Mura voltaram a atacar os colonos, matando em 1820 dois sol
dados da guarni~ao de Crato, que lhes roubaram canoas carregadas 
com tartarugas. O autor da Illustrafao estabelece urna rela~ao de 
causa entre a pacifica~ao Mura, em 1784, e a alian~a com os Mun
durucu, mais ou menos a mesma data, e credita os dois eventos 
inusuais, a habilidade de Lobo d' Almada: ' 

". . . hum beneficio da Providencia importou a sua submissao 
a qual tao habilmente a concertou que permittiu se nos alliass; 
o Gentio Mundurucu Nacfao terrivel para a Guerra. . . Foi a 
subm.issao do Mura ~ ultimo acto que supós no Pará húa acfao 
motrzz do engrandeczmento do Amazonas e a illustrada capaci
dade de um Ga111a (Lobo d' Almada) nao servio senao para me
lhor fazer sentir a incontestabilidade dcsta assercfao. Foi d' entao 
que alguas Hordas de Mundurucús das que haviao atravessado 
o território de Maués em perseguicfao dos Muras) se estabele
cerao nos Ríos. . . (em branco, no original) e abacaxís entre 
o Madeira e Maués; o que explica a surpresa de quem observa 
Afundurucús /ora do Tapajós, no Amazonas. D' entao a acfllo do 
governo principiou a enfraquecer-se no Aniazonas e pouco lhes 
aproveitou a Submissao do Mura, nao em quanto do cabedal 
e sangue principiou a poupar, nzas quanto no proveito que delle 
poderia tirar ... " (Ms BN 1: 4). 

Como se verá adiante, no trecho relativo aos Mundurucu a 
participa~ao de Lobo d' Almada na atra~ao pacífica destes índios ge~ou 
acerba disputa com o governador do Estado do Pará, D. Francisco 
d~ Souza Co~tinho, com resultados desastrosos para o velho serta-
111st~, ?ersegu1do ~-=é os últimos días de vida, e piores, todavía, para 
os 1nd10~ e a reg1ao em geral, submetidos a urna política opressiva 
e ~eses~1mulante. Este novo estilo de governo, mais duro, foi insti
tu~1onahzado pela Carta Régia de 12 de maio de 1798, que extin
gu1~ a~ ~or~as . e as promessas ( quase sempre descumpridas) da 
leg1sla~ao mdigen1sta pombalina. 

O manuscrito citado é de grande importancia para a história 
~os .Mura. Ressaltam-se aquí, apenas, dois ou tres dados mais signi
ficativos: o autor da Illustrafao calculou o nún1ero total dos M r 
em cerca de 60 .000 índios, número que nao parecerá tao exager:d~ 
ao se levar em conta a enorme regiao que ocupavam. Os Mundu
rucu,. na mesma época, limitados ao território entre o Tapajós e 0 
~a?e:ra, levavam-se, segundo Martius, a "18.000 até mesmo 40.000 
1nd1v1duos" (Martius & Spix, 1938, v. 3: 409). No início do século 
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XIX, os Mura, aldeados no Río Negro, v1v1am sem qualquer assis
tencia e enfrentavam a amea~a dos colonos e as doen\as: em 1814, 
urna enchente particularmente severa do Río Negro "exhalou urna 
humidade fria, que causou geral contagio de sezoes, de que morre
ram muita gente india, nao só crian\as, senao adultos", como informa 
o autor anónimo da Illustrafao. A seguir, o mesmo texto fornece 
elementos sobre a resistencia cresccnte dos Mura e concluí que os 
erros -da administra~ao colonial, ccntinuados após a independencia, 
estavam extinguindo as povoa~6es do Rio Negro e de outras regioes: 

"Está este Gentío no Rio Negro em todas partes em malocas, 
e nao se querem unir as Vitas e Lugares) pela opiniáo que entre 
eles há, que os querem escravisar como os outros índios: opi
niáo que é necessário desvanecer por meio das persuasoes das 
vantagens que resulta da Sociedade. . . Dizem outros: as Vitas 
e Lugares devem instituir-se em Comandancias para assim con
servar os Indios debaixo da chibata. . . Ninguém ignora que 
este último sistema adotado pelos Governadores do Río Negro, 
fez reduzir aqueta Capitanía em esqueleto como está presente
mente dos moradores Indios que adotaram a emigrafam" (ldem: 
13-13a). 

Nao se limitaram ao registro oficial - extenso e informativo 
- os textos produzidos sob o impacto da autopacifica~ao Mura. Urn 
sargento-mor de engenheiros, comissário de urna partida de limites 
e comandante de Ega, Henrique Joao Wilkens, foi encarregado de 
... assistir aos Mura que se estabelecessem nas proximidades de sua 
vila. Desse envolvimento acidental nasceu urna extraordinária produ
\ao literária, o poema heróico composto em 6 cantos e oferecidos 
a Joao Pereira Caldas, Muhuraida ou Triunfo da Fé. O autor se 
omite por modéstia ou prudencia, mas figura no frontispício do 
manuscrito original a indica\ao de autoría "por um militar portu
gues em 1785" e as iniciais HJW seguidas do local, quartel-general 
de Ega, río Solimoes. A própria natureza do genero literário, em 
sua grandiloqüencia que só encontra similar no Uraguay de Basílio 
da Gama, publicado em 1769 para celebrar a vitória das armas 
luso-espanholas contra os guaraní-misioneros, dá testemunho expressi
vo da importancia, para os colonizadores, da pacifica~ao dos Mura. 
Ambos os poemas sao essencialmente apolo3éticos, louvando as vitó
rias, pacíficas ou cruentas, sobre os bárbaros. No capítulo que dedica 
as obras de Henrique Wilkens e Alexandre Rodrigues Ferreira, Mar
cio Souza, com justo rigor, chama ao primeiro "poeta do genocídio" 
e ao segundo "dentista do colonialismo" (Souza, 1978; 63). 
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Da situac;ao anteriormente descrita resultou que os Mura, já em 
... 1819, voltaram a dificultar as comunicac;oes fluviais entre o Pará e 

o Mato Grosso (Azevedo, 1885: 30). Ao mesmo te1npo que ten
tavam, através de urna política dúplice e dilatória, dividir e enfra
quecer os Mura, os portugueses mobilizavam contra eles os Mundu
rucu que, mais tarde, também se prestariam ao papel de persegui
dores dos cabanos, principalmente na regiao do Luzéa, território tra
dicional de seus inimigos Maué (Cf. Hurley, 1936: 165-166). 

. Do me~mo modo, os M~ndurucu foram lanc;ados contra grupos 
hostts ou slillplesmente arred1os do Canomá, do Maués e do Ma
deira, como os Parintintin, Arara e Yuma, além, naturalmente de . . . . ' 
seus 1n1m1gos ma1s rancorosos, os Mura. Já antes de 1820, informava 
Martius, e:a notório e valorizado pela populac;ao regional "o impor
tante serv1c;o prestado pelos Mundurucu, sustendo a rapinagem dos 
Mura e mantendo-os em respeito" (Martius & Spix, 1938, v. 3: 
432). A despeito, entretanto, das ótimas disposic;óes e dos servic;os 
prestados a causa da colonizac;ao, os Mundurucu nao estavam como 
índios, isentos dos efeitos da opressiva legislac;ao que pesav; sobre 
t?~º.s o,s. nativos. Martius, que se deixara contagiar pela vocac;ao 
c1vilizatona dos Mundurucu, anotando suas ac;oes no extermínio dos 
bárbaros, no acolhimento das missoes e no comércio com os brancos . ' registra que 

" ... com tais disposifoes para as atividades civis, era de esperar 
a rápida instalafáo de todos os mundurucu entre os brancos . .. 
Mas logo se anunciou esta imposi{ao: que todas as aldeias de
verim fornecer contingentes para as obras públicas de Barra do 
Río Negro e de Belém do Pará . .. " (Idem: 432). 

Os conflitos dos Mura com a sociedade regional culminaram 
com sua participac;ao na Cabanagem, ao lado dos rebeldes. Um de 
seus. f:itos mais expressivos e que haveria de lhes causar dura per
segu1c;ao, durante e após a rebeliao, foi a derrota e morte do caudilho 
gov~r~ista Ambrósio Pedro Ayres Bararoá, que liderava expedic;ao 
p~ntttva aos pontos cabanos no lago dos Autazes. O brigadeiro Soares 
d Andréa relatou a ocorrencia em ofício ao ministro da Guerra: 

"O Comandante. do. Río Negro, Ambrozio Pedro Ayres, tinha 
marchado no prtmezro do més (de agosto) com cento e trinta 
prafas e nove canoas para o lago dos Autazes para bater os 
rebeldes ali acoitados . .. No día seis as quatro horas da tarde 
ao pass ar entre duas ilhas, f oi atacado por set e canoas de re~ 
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beldes, a maior parte muras, e defendendo-se até quase noite, 
tentou salvar-se em terra; mas foi agarrado e morto cruelmente. 
Poi esta uma perda de muita conseqüéncia; porque há de custar 
a encontrar outro homem do valor, habilidade e inteligéncia 
desta vítima" (Andréa, of. de 23 de out. de 1838). 

Urna carta do comandante da expedic;ao militar ao Amazonas, 
tenente-coronel Joaquim José Luiz de Souza, que constituiu, certa
mente, a informac;ao original de que se valeu Andréa para o ofício 
ao ministro da Guerra, é parte da extensa e valiosa documentac;ao 
do Arquivo Público do Pará (Códice 5 56) e foi publicada no Bo
letim de Pesquisa da Comissao de Documenta~ao e Estudos da Ama
zonia. A carta fornece elementos adicionais ao texto citado. O teste
munho do coronel Luiz de Souza indica que a derrota da expedi~ao 
aos Autazes, a despeito da morte de Bararoá, foi bem menos de
sastrosa do que faz supor o documento de Andréa. Mas, nem por 
isso, a repressao aos Mura foi menos feroz ou indiscriminada. Os 
elementos essenciais da informac;ao de comandante da expedic;ao do 
Amazonas sao transcritos a seguir: 

({Com indizivel pezar comonico a V.Exlil a catástrofe acontecida 
no lago dos Autazes ao Capitáo Ambrózio Pedro Ayres, cuja 
perda julgo irreparavel. . . este Capitáo marchava para o lago 
dos Autazes, contra os rebeldes. . . com 130 prafas de Manáos 
em nove Canoas. . No día 4 sercou o lago do Soares aonde 
nao achou senáo mulheres e crianfas que informaráo terem os 
homens ido reunir-se no lago de Sampaio. No día 5 atacarao 
a trincheira des se lago e a tamarao com f acilidade, porque ali 
só estávao 5 ou 6 cabanos, que derao uma descarga e fugiráo. 
No mesmo día. . . ordenou ao official imediato que procurasse 
por quatro días os cabanos. . . Depois desta disposifáo partio 
para Manáos em huma Canoa com 12 prat;as armados, sem 
atender as advertencias. . . No día 6. . . foi atacado por sete 
Canoas dos rebeldes, a mor parte muras, e de/ endendo-se deles 
até as 6 da tarde foi preciso sucumbir procurando escapar em 
teria. . . os cabanos perciguindo em terra aos fugitivos voltarao 
logo gritando, que os mafoes f ossem buscar seu Comd. te em 
que tanto confiavao, que elles conduziáo amarrado. Nao posso 
contemplar sem amarga dor o estado lastimozo desse amigo da 
tranquilidade do Pará, entregue a vinganfa de barbaros inimi
gos. . . Huma partida de 70 prafas sahio imediatamente de 
Manáos em procura do Capitáo. . . mas eu náo tenho esperant;a 

109 



de o tornar a ver . . . Deos G.e a V.Ex,,. Q.ei do Comt.e da 
Exp.ªm em Santarém 21 de Ag. to de 1838» (Cedeam, 1983: 
54-55). 

Provavelmente nenhum dos grandes grupos indígenas da Ama
zonia pagou pr~o maior que os Mura ao esfor~o contínuo de dizimá
los e de expulsá-los de suas praias e lagos tradicionais. 

Osculati testemunha a eficácia deste conseqüente e deliberado 
programa genocida. Dez anos depois da morte de Ambrozio Ayres, 
o viajante italiano desceu o Solimóes, desde os países andinos, des
crevendo com certo detalhe as diversas popula~óes indígenas que ia 
encontrando. Desde a fronteira até a Barra do Rio Negro (Manaus), 
Osculati silencia sobre os Mura, a nao ser quando, em rela~ao a 
futura capital da província do Amazonas, diz que sua parca popu
la~ao, de uns 6000 habitantes, é de maioria indígena, composta por 
restos de vários grupos, entre eles os Mura. Menciona também os 
Mura no curso inferior e na foz do Purús, discriminados e odiados, 
"Vivono de sola pesca e di caccia, e passano per i piu famosi ladroni 
de quelle regioni; essi ricusano de applicarsi a qualsivoglia coltiva
zione ... " (Osculati, 1929, v. 2: 150). 

Ao cruzar a foz do Madeira, ao norte dos Autazes, provavel
mente a mais tradicional regiao Mura, em dire~ao a Belém do Pará, 
Osculati recolheu informa~ao significativa sobre a condi~ao dos índios 
dessa regiao. O dado expressa os níveis de violencia que se abateu 
sobre os Mura coma repressao que se seguiu a derrota da Cabanagem: 

"il giorno 11, sotto un cielo ingombro de folte nebbie, s' arrivo 
verso il matino al paranamiri di Marcello, e dopo aver rasentafa 
la grand' isola di Matavl, si tocco il villagio S. ] osé. Questo e 
abitato da indiani Muras, ma venne quasi interamente distrutto 
nella ritirata de Cabanos, all' epoca della rivoluzione. S' arrivo 
alle 4 pomeridiane alla f oce del Madeira ... " ( 1 dem: 17 O). 

Osculati refere-se a presen~a dos índios Mundurucu nesse ter
ritório, anteriormente Mura, e confirma o controle exercido pelo 
grupo indígena sobre toda a regiao: 

"Rimontando il Madeira per tre giornate, si arriva all' aldea di 
Canomi (sic), abitata dai Mundrucus che occupano tutto que! 
territorio" (Idem: 171). 
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É possível que a hostilidade entre os Mura e os Mundurucu, 
documentada desde p século XVIII, fosse ainda mais antiga, esten
dendo-se a épocas pré-coloniais. Os dois grupos competiam pelos 
mesmos territórios (pelo menos na regiao do Madeira) e tiveram 
ambos - desde que deles se possuem registros históricos - um 
extraordinário poder de expansáo territorial e de domínio sobre 
outros grupos. Entretanto, a natureza dessa competi~ao mudou fun
damentalmente depois que as autoridades regionais e os colonos pas
saram a capitaliza;, em seu proveito, as tensoes e rivalidades tradi
cionais entre os índios. 

A participa~a~ . dos Mundurucu na repressao a Cabanagem é 
exemplo adequado ~a conversao de velhas desaven~as e ódios tribais 
em estímulos e justifica~oes da agressao contra outros grupos indí
genas, a servi~o dos brancas. 

. A repressao aos Mura, após a Cabanagem, foi especialmente 
violenta, e dos sessenta mil índios, calculados em 1826, restavam 
poucos milhares em 1840. Os relatórios dos presidentes do Pará 
e do Amazonas testemunham urna acentuada redu~ao da popula~ao 
Mura que se ve, também, privada da posse da maioria de seus 
territórios. A partir de meados do século XIX, os Mura limitam-se 
cada vez mais ao vale do lvladeira onde, aliás, nao estarao a salvo 
dos . a.taq~es periódicos da popula~áo regional ou de seus inimigos 
trad1c1ona1s, os Mundurucu e Parintintin. O decréscimo posterior da 
popula~ao Mura acompanha as severas trucas que caracterizam a his
tória recente da maioria dos índios da regiao amazónica. 

Em 1852 o presidente da recém-emancipada província do Ama
zonas, Tenreiro Aranha, fez um balan~o das condi~oes de relativa 
normalidade e de paz social no território, depois dos "tempos cala
mitosos" de 1831 a 1840. Diz ele que os índios eventualmente tem-se 
revoltado, mas os resultados seriam mais dramáticos nao fossem 
"pacíficos por índole", porque as leis e as autoridades, "com poucos 
meios de a~ao nao os poderiam reprimir aquí" (Relatório, 1852: 22). 

O mesmo relatório dá notícia de ataques e correrías de bandos 
Macu no alto río Negro e dos Mura no Madeira. O estímulo as expe
di~?es punit~vas de particulares significa sempre a ado~ao de padroes 
ma1s repress1vos: 

". . . para serem coibidos todos ésses criminosos f oi que expedí 
as ditas ordens circulares as autoridades policiais e militares, 
e a todos os encarregados das aldeias de indios e dos trabalha-
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dores. Assim, irei fazendo restabelecer a afao policial por toda 
a parte, em virtude da ConstitUÍfaO e das leis do Império, a 
maneira dos Estados Unidos da América, com os próprios cida
dáos, que devem estar sempre dispostos e prontos a ocorrerem 
a conservafao da ordem e da tranquilidade pública, e da segu
ranfa individual; e, pelo que tenho observado, devo assegurar 
que até os Gentíos, ainda os de piores costumes, tém se apre
sentado com desejo de se tornarem mais úte(s a si e ao país 
por efeito do trabalho e da civilizafao" (Ide111.: 23). 

Em 1856, o presidente do Amazonas, Joao Pedro Días Vieira, 
informava que existía, na província, um total de 6.583 índios aldea
dos, de 24 tribos diversas, ocupando 494 palhofas em 102 povoa
~óes distintas. A multiplicidade dos aldeamentos e sua correspon
dente rarefa\ao demográfica, além do número relativamente alto de 
indivíduos por palhofa, tudo está a indicar a permanencia do padrao 
indígena na conforma~ao das aldeias e grupos domésticos e em outros 
aspectos da organiza~ao social. Por oposi~ao, os mesmos dados de
monstram o fracasso da política de concentra~ao e de integra~ao 
for~ada dos índios a economía e a sociedad e regionais' metas perse
guidas tanto pelo Directorio pombalino ou pela Carta Régia de 1798, 
quanto pelo Regulamento de 184 5. 

No mesmo ano de 1856, um Mapa Estatístico dos Aldeamentos 
de Indios, publicado em anexo ao relatório anual do Ministério do 
Império, indicava, em toda a província do Amazonas, nao mais de 
1.300 índios Mura, aldeados em 8 povoa~óes subordinadas as dire
torias parciais de Sapucaia-oroca (junto com os Mundurucu), Auta
zes, Tijuca-murutinga e Anibá. Esse número indica um rápido de
créscimo da popula~ao Mura que, ao mesmo tempo, tende a aban
donar seus territórios tradicionais no Japurá, no Negro, no Purus, no 
Juruá e no Solimoes, para concentrar-se, principalmente, no Madeira. 

O aviltamento das condi~óes de vida dos Mura aumentou e, 
com ele, a freqüencia de seus ataques. Wilkens de Matos, presidente 
do Amazonas em 1870, fez um balan~o dos conflitos com índios, a 
partir de 1853, concluindo que os Mura sao os reincidentes mais 
contumazes na perturba~ao da paz da província. No decenio 1853-
1863, os Mura envolvem-se em urna série de conflitos na foz do 
Aripuana, ·em Serpa e no alto Madeira, além de se terem concen
trado, com animo hostil, na Ilha das On~as, em 1855. A partir de 
1863 registram-se choques entre os Parintintin e os Mura. Assim, 
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em 1863, aquel~,:s · índios atacam os Mura no Paranapixuna, afluente 
do Puros, provii;.velinente em represália a agressóes anteriores (Rela
tório, 1870: '§1-tl-920). 

A partir ~ última data citada, os Mura nao comparecer.:i mais, 
senao incidentalmente, nos relatórios e nas preocupa~óes oficiais, 
prova de que foram finalmente dominados ou, pelo menos, sofreram 
tan~ baJxas ue optaram pelo isolamento em regióes de refúgio. 
Isto parece s confirmado pela situa~ao de uma subtribo Mura, 
os Mura-pirah que eram considerados, no século XIX, como os 
mais arredios agressivos membros do grupo e que permanecem, 
ainda hoje, m olíngües e em estado de isolamento. 

O decrés~o numérico da popula~ao Mura pode ser estimado 
pelo confronto das avalia\óes do século XVIII e inícios do século 
XIX (Martius t outros), com os números apresentados pelo gover
nador Albuquerque de Lacerda, em 1864, quando nao excederiam 
3.000 indivídll(I;, e pela contagem de Nimuendaju, em 1926, que 
relacionou 1.39, Mura em 26 aldeias do Madeira, do Autazes e do 
U~ubu, com ~ssao de um total máximo de 1.600 índios (Nimuen
da1u, 1948: ~l ). 

A histó~ antiga das rela~óes entre os índios Mundurucu e os 
núcleos colo · s revela que os governantes da Amazonia do século 
XVIII souben+n transformar a belicosidade desses índios, primiti
vamente ditlgi4~ contra os brancos, em instrumento poderoso de a~ao 
e de domina~,, sobre outros grupos indígenas. 

O vigárioJgeral do Rio Negro, padré José Monteiro de Noro
nha, parece te~ sido o primeiro a nomear os Maturucu, que localiza 
em 1768, j~mente com outros grupos indígenas, na regiao do rio 
Maués (N~~~npa, 1862: 27). O fato de que essa men~ao se fizesse 
sem o regis?! de tensóes e conflitos sugere que os Mundurucu, 
pelo menos n~sa área, mantinham animo pacífico. Segundo Nimuen
daju (citado r Horton, 1948: 272-273), em 1769 os Mundurucu 
deslocaram-se' elo Tapajós acima, fazendo guerra a quantos índios 
aí existiam, C<f10 os Jaguain, que foram dizimados. Dez anos depois, 
Almeida Seqai já anota va a presen~a de urna aldeia Mundurucu pouco 
abaixo da f1z do Arinos. 

Entre 780-1784 os Mundurucu fizeram duas sortidas infrutí
feras cont.r.a qurupá e Santarém. Atacaram também os Mura, no rio 
Madeira e; ... P9uco mais tarde, investiram contra os Parintintin, que 
se localizaJJ 1 ao sul daqueles. A principal fa~anha guerreira Mun-
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. 
durucu, registrada nas cronicas da época, teri~ sid(~) intentada por 
cerca de 2.000 guerreiros índios que atravessaraD:i' ~\1 ~ingu e 0 To
cantins, ... penetrando na província do Mara~hao; Se~lfldo a tradicao, 
foram a1 ?errotados e expulsos ~elos ~pmaye. Nt,uendaju, entre~ 
tanto, duvtda que os Mundurucu ttvessem chegado talt longe em suas 
incursóes. Coro maior certeza, sabe-se que uma expedi~ao punitiva 
foi enviada contra eles, em sua área de ocupa~ao do rio das Tropas 
(Tapajós), por volta de 1794. 

A pacifica~ao dos Mundurucu, que ocorreu u ou dois anos 
após os conflitos citados, foi em larga medida engend ada pelo genio 
colonial de Lobo d'Almada. A documenta~ao reunida publicada por 
Ferreira Reís, em Lobo d'Almada um Estadista C onial (1940), 
permite acompanhar, com grande detalhe, as demat .es e contradi
~oes desse caso particular que se presta, como n · · um outro, a 
compreensao dos valores e métodos do indigenismo a época. Mais 
que isso: a larga pendencia entre Almada, governadí C!o Rio Negro, 
e seu superior, D. Francis~o de ~ouz~ Coutinho, gov . ador e capitao 
general do Estado do Grao-Para, poe a nu, de me> · 'claro, a opo
si~ao entre o indigenismo pombalino e a nova pofíti'ca, mais dura, 
característica do governo do príncipe herdeiro, mais ta e D. Joao VI. 

Lobo d'Almada chegou a Amazonia entre fins de ·1fl69 e janeiro 
de 1770. Foi portanto, a sua, urna adesao tardia, .. ao indigenismo 
pombalino que, após o período fecundo de Mendon~a ~Portado (1753-
1758), decaíra na inépcia e na tiranía de directores .'ae índios igno
rantes. e corrompidos. Presente na comissao demarca~ra de limites 
do Río Negro, desde 1784, Almada foi nomeado go~rnador dessa 
capitanía em 1786, tomando posse em princípios de . 1~88. Já referi
mos, páginas atrás, a lucidez de Lobo d' Almada no 1 rtl'~cionamento 
com os índios do Negro e do Branca. Sua administna~-, 1 a despeito 
?o a~ravamento das questoes de limites e da desintel ~encía quase 
imed1ata com o governador do Estado do Pará, empossa o em 1790, 
foi extraordinari~~ente _ bem-su~edida, se comparada,. oopii o padrao 
corrente da adm1n1stra~ao colonial portuguesa na Ama71n1a. 

Em 1 O de julho de 179 3, Almada ve-se compelido a defender
se de intrigas que encontraram acolhida em D. Franoi Ó de Souza 
Coutinho: 

" muito abatido de credito /icaria eu dizerri -se aV.Ex"' 
facto~ de m_int, pelos qua~s V.Exi p~deria acredit'al, conforme 
V.Ex· me dzz, que eu querza que os Directores . :, . isassem aos 
pés a Justifa e a humanidade com que devem tratar Indios .. . 

l 
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Mal poderia eu querer que em despreso das Leys e das Ordens 
de S. Magestade fosse a Justifa ... pisadas aos pés pelos Di
rectores quando eu sou tam pouco parcial delles, que iá em 
Carta de 13 de Dezembro de 1790 disse aV.Exa., Que eu estava 
tampoucQ 'satisfeito de Directores, que os teria removido quasi 
todos, se eu náo visse por toda a parte os mesmos homens'. 
E como apagaría eu iniustifa e a deshumanidade para com os 
Indios, eu que considerando-os como porfáo do Estado a mais 
necessaria, e a mais perseguida, fallei iá tanto em favor delles 
dirigindo-me aos pés do Throno; u que na minha Visita dispuz 
que cessassem de ser atropelados com servÍfOS de Particulares 
a arbitrio dds Directores, devendo dar-se-lhes tempo para cuida
rem das suas ·Casas e Rofas para abrigo e Sustentafáo das suas 
Famílias?" (Reis, 1940: 220). 

! . 

No mes seguinte, Lobo d'Almada recebeu carta do governador 
do Estado, determinando providencias contra os índios Mundurucu: 

"Acabo agofa de receber do Commandante de Barba hua Carta 
em que me 

1
participa os insultos, que aquelles Moradores tem 

cauzado o Gentio Mondorucú, o susto em que estaváo vivendo, 
o re/orfo de Tropa, que pediao para os rebaterem, segurando
me o mesmo Commandante haver iá dado parte a V.S"' detodos 
estes acontecimentos. Estes mesmos tem havido nesta Capitania; 
no Xingú, , ttm Porte!, Melgafo, e athe Oeyras, em Tocantins, 
e ha dias aihe no Muiú tem descido commettendo as suas cos
tumadas atrocidades em ocasiao para ellas tao adequada como 
esta. . . Dizem-me agora que athe Obidos tem tambem chegado; 
e assim cómo expedi logo Ordem. . . que fizessem conter em 
respeito o :""mesmo Gentio, e obrigassem a retirar-se p~ra os 
Matos, do1J4e sabio. . . haia V.S. detomar o acordo mazs con
veniente n~ . inteligencia de que he indispensavel acodir, e reba
ter estes in~ultos antes que. . . fiquemos nas circunstancias de 
so/rer os seus tristes ef f eitos, eoutras mais temiveis ainda pelo 
excesso a que podem chegar ficando impunes. Junto a mesma 
Villa de Borba creio está a maior parte dos Muras que descerao 
com medo dos Mondorocús, eaquelles com outros seus inimi
gos unidos a outros Indios das nossas Povoafoens, etodos sosti
do; por algua forfa Regular tambem creio que será a mais 
propria a .empregar contra similhantes Inimigos . . . " (Idem: 
225-226). ·: 

A resposta de Almada oferece, prudentemente, alternativas a 
repressiio armada. Sua experiencia na dire\iio dos negócios coloniais 
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na Amazonia ensinou-lhe que a rebeldía indígena é um dado cons-
~ tante na história da regiao e que as for~as disponíveis, poucas em 

número e equipamento, seriam inevitavelmente absorvidas e anula
das numa guerra de desgaste contra o inimigo, que se multiplica 
em vários pontos e, ao mesmo tempo, foge ao confronto aberto: 

"Sobre o que V.Ex-9' mediz. . . a respeito de se dever rebater 
os insultos do Mondorucú, farei o que mefor possivel com as 
poucas fort;as que tenho . .. Nestes termos antes depassar abater 
o dita Gentío he o meu projecto, conforme tinha iá imaginado, 
e me dispunha a executar, ver se posso reduzir estes barbaros 
a mesma tranquilidade em que vivemos com os Muras. E se 
depois deste passo de moderat;ao elles se nao quizerem reduzir 
a paz que lhes offeret;o, e continuarem obstinadamente nas suas 
costumadas barbaridades, pertendo ver se posso afugenta-los 
para longe de nós, para que nos deixem por algum tempo . .. 
Nao he o Mondorucú o único Gentío que persegue estaCapita
nia. . . Enfim nao he de boje que esta Capitanía he perseguida 
deTapuyas bravos, que s6 afort;a Militar conservava em algum 
respeito esem a qual pouco se poderá emprehender de decisivo, 
sem grande risco" (Idem: 226-227). 

Sete meses depois da última carta, Almada comunica a Souza 
Coutinho o início de seu plano para estabelecer rela~oes pacíficas 
com os índios: 

"Enquanto aos Mundurucús, agora pertendendo largar hum de 
dous, que aquí se apanharao, que me promette trazer o seu 
Principal a faltar-me, ficando aquí o outro. Nao confío na pro
messa de similhante· gente,. mas tambem nada se perde · em se 
dar este passo. Informarei a V.Exg do rezultado" (Idem, 226-
227). 

Ciente da iniciativa de seu subordinado, a decisao do governa
dor do Estado do Pará é oposta aquela. Determina a~óes punitivas 
contra todas as regioes onde houve notícia da presen~a ou de agres
soes dos Mundurucu. Essa vasta opera~ao militar estender-se-ia do 
Tocantins ao Tapajós. Difícilmente urna campanha de tal enverga
dura seria bem-sucedida, embora as aldeias daqueles índios, no rio 
das Tropas, houvessem sido atingidas e atacadas (Horton, 1948: 
273). Souza Coutinho, provavelmente, estava se referindo a esse 
ataque quando menciona o sucesso da expedi~ao de Santarém. A 
despeito da vitória anunciada, o próprio governador reconhece que 
os índios nao se intimidaram e seguiam com suas agressoes habituais: 
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"Accuso recebida a Carta de V.Sg de 28 do mez passado, ficando 
inteirado do seu conteudo, e muito satisfeito pela esperant;a de 
resultado feliz na tentativa, que v.s{1 dispoz a respeito dos 
Mondorucús. Ultimamente deSantarem partio hua Escolta, que 
felizmente foi ter ás suas Povoat;oes, onde lhes fizerao bastante 
mal, mas bem longe de se intimidat·em, voltarao, e no dito 
Rio, e athe nos Tocantins tem apparecido e commettido as suas 
costumadas atrocidades. Para por termo a ellas he que ahum 
mesmo tempo mandei perseguí-los pelo Tapajós, Xingú, Paca¡az 
e T ocantins, e espero que ou se reduzao aviver em paz, ou nos 
nao inquietem, principalmente emqt" podemos recear pela frente 
Inimigos temiveis" (Reís, 1940: 227). 

Em 19 de novembro de 1794, Lobo d'Almada responde ao go
vernador do Pará, comunicando o sucesso de suas gestóes de paz, 
e nao hesita em pedir, incisivamente, que Souza Coutinho nao ponha 
a perder o programa de pacifica~ao com a~oes punitivas e massacres 
de índios, que condena em nome do interesse público: 

". . . ou parte aV.Exg, que he Deus Servido hir abenfoando 
as pacificas disposit;oens que Sua Divina Misericordia me inspi
rou para pacificar es tes f erozes e barbaras Ta puyos, por quanto 
despedindo eu os dous Mondorucús que aquí tinha, já bem pra
ticados emuito satisfeitos do bom tratamento que receberao, e 
dando-lhe alguns insignificantes mas adequados presentes, de 
que es tes mizeraveis muito se satzsf azem, resultou mandarem
me, como me tinhao promettido, outros parentes seus a trata
rem comigo, de sorte que boje se achao aquí já trinta ecinco 
pessoas dos ditas Mondorucús. . . Dizem abertamente que se 
conservao pacíficos comigo. . . E com esta confiant;a sou de pa
recer que para que se nao embarace o exito de tao util empreza, 
houvesse V.Ex{J de mandar por esta Capitanía suspender as di
ligencias que produsem mortandade contra o dito Gentío, nao 
se empregando afor~a armada contra elles, se nao em defensa 
propria. E sendo V.Sg servido ao mesmo tempo desculpar este 
meu parecer, que eu nao me intremetteria a dar aV.Ex"', se este 
n;gocio se podesse considerar como particular, e nao f os se como 
he de interesse público, e da Soberana" (Idem: 228-229). 

Pouco esperan~oso na rea~ao benigna do governador do Pará, 
Almada decide recorrer a instancia mais alta, confiando suas preo
cupa~oes ao experiente ministro Martinho de Mello e Castro, em 
Lisboa: 
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"A vantagem de pacificar estes Barbaras he de tanta importan-· 
cia, que nao devo deixar de f azer esta participaflzo a V.Ex<J. com_ 
as adiunctas copias. . . Por ellas se vé. . . o Parecer que det 
a S.Exa. para conseguirmos que estes Barbaras tenhlzo comnosco 
huma pacificaflzo geral; pois da 2<J. citada Carta de S.Exa. se 
reconhece, pelo que me communica nella que o f azer mal a 
estes Barbaras os nao pacifica; e pela larga experiencia que te
nho destes Sertoens e seus habitantes, tenho para mim que todo 
o mal que se lhes fizer nunca os afugentará de todo, elles ma
tarlzo, e nós mataremos sem outro pr.oveito que dar sangue por 
sangue . .. " (Idem: 230). 

A impertinencia da carta de Almada, mais o atropelo de sua 
autoridade pela comunica\ao direta com o ministro Mello e Castro, 
provocaram em Souza Coutinho urna inimizade, rancorosa e perma
nente, que perseguiria o governador do Rio Negro até sua morte. 
Souza Coutinho disfar\a sua aversao em carta aparentemente cordata, 
de mar\o de 1795, em que justifica a necessidade da guerra que 
ordenara e aprova as a~oes de pacifica~ao de Almada. Concluí, entre
tanto, sugerindo insidiosamente que dos índios pacificados s~ tomem 
reféns e que só urna política de terror pode torná-los subm1ssos: 

«Q grande fim quesempre tive em vista esempre me figura
rlzo dif/icil até que anecessidade me obrigou para prevenir maio
res males a/azer buscar, e investir nas suas proprias Povoafoens 
o barbaro Gentío Mondorucú para ou se reduzir, ou se esconder 
recebendo o castigo devido as atrocidades que incessantemente 
estavao cometiendo fosse, ou nao provocado como nao duvido 
tivesse sido de principio. . enao duvido oha;a v.s(t de concluir 
seguindo o Plano das suas dispozifoens ... com as noticias que 
teve deter o mesmo Gentío largado aquellas Povoafoens. . . e 
terse passado para o Río da Madeira onde aparefeo de paz, o 
que Bu em consequencia aprovei. . . Disponha V.S<' o que iulgar 
mais acertado ªº SerVÍfO de Sua Magestade, mas Bu requeiro 
que V.S(t me mande alguns rapazes filhos e filhas dos Principaes, 
e do Principal de todos elles assim como dos que náo o forem 
até ao numero de T rinta, ou Quarenta para nao só receberem 
educafao. . . mas até para servirem de refens. Isto mesmo re
comendo av.s~ haia defazer executar com os Muras . .. tao gran
de numero de Indios . .. , conservando-se . .. numa aparente ami
zade de que só o medo hé garante. . . sao mais temiveis . .. 
estando immediatos do que o forao embrenhados como estavao 
nos Mattos" (Idem: 232-233). 
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A resposta de Lobo d'Almada, em 15 de julho de 1795, tem 
o mesmo tom crítico das cartas anteriores, a que soma um estilo 
quase didático, que deve ter parecido insuportável ao governador do 
Pará: 

"Pelo que respeita aos lviondorucús que V.Ex(t quer que lhe 
remetta, como V.Exi.i nao manda que os fafa hir porforfa, espero 
com mais algum tempo pode-los áispor a que voluntariamente 
sem constrangimento, vao alguns ter com V.Ex{!; . . . preciso 
que com elles vá algum que possa servir de lingua . .. se bem 
que já alguns sevao explicando sofrivelmente pela Lingua geral, 
emesmo fallando alguma cousa portuguez. Esta Gente he preciso 
leva-la com muito geito, porque qualquer constrangimento os 
f ará desconfiar. . . Elles aquí principiao a estabelecer-se emhuma 
parage, entre Serpa e estaFortaleza; alguns ja allí se conservao 
existentes sempre, mas pela maior parte vem e tornlzo a hir . .. 
Visitáo-me aos centos. . . mas hé preciso, torno a dizer, deixar 
passar mais tempo para que acabem dese domesticar; pois Ta
puyas Silvestres nao selevlzo como os mais homens que enten
dem a razao. Emquanto aos Muras, como sao Nafáo mais estu
pida, emenos disposta areceber qualqr. bem que selhe queira 
fazer depende muito de tempo, e dos meios que se lhe propor· 
cionarem para os fins que V.Ex<' sepropoe" (Idem: 234). 

A partir daquela data e até sua morte, em novembro de 1799, 
a correspondencia e os papéis oficiais relativos a Lobo d' Almada 
contem urna série infindável de censuras, devassas e acusa\óes de 
toda a sorte, inclusive a de enriquecimento a custa dos bens públicos. 
No último ano de vida, já enfermo, era ainda acossado, no dizer 
de Baena, pela "inveja perfeitíssima" de D. Francisco de Souza Couti
nho, apoiado pelo irmao, D. Rodrigo, ministro do reino. A esses 
agravos somou-se, em 1798, com a Carta Régia de 13 de maio, a 
destrui~ao das bases da política indigenista pombalina, que Almada 
vinha aplicando na Amazonia. 

A pendencia entre Almada e Souza Coutinho teve, com toda a 
probabilidade, efeito decisivo na formula~ao das novas normas de 
a~ao indigenista. Certamente o governador do Pará foi um dos ins· 
piradores da nova linha, mais dura e repressiva em rela~ao aos índios. 
Também nao é acidental o fato de que esta Carta Régia, dentre as 
muitas "na~oens que estiverem em paz", singularize os Mundurucu, 
Mura e Carajá, como grupos passíveis de recrutamento para o ser
vi~o dos colonos. 
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Outro marco temporal, de grande significado para o agravamento 
das tendencias antiindígenas da política colonial portuguesa no Brasil, 
foi a definitiva ascensao de D. Joao ao poder, como Príncipe Re
gente, no mesmo ano da morte de Almada. O príncipe, por mca
pacidade da rainha D. Maria 1, vinha exercendo interinamente essas 
fun~óes desde 1792. 

D. Francisco de Souza Coutinho permaneceu no governo do 
Pará até 1803, sendo sucedido pelo conde dos Arcos. Iniciou-se com 
seu governo, pouco hábil e inspirado, a decadencia das atividades 
produtivas e dos núcleos de povoamento da Amazonia, a que fez 
referencia o cónego André Fernandes de Souza em seu texto clássico 
sobre o Rio Negro. 

Quanto aos Mundurucu, a despeito de todas as vexa~óes de 
sua história posterior, permaneceram invariavelmente fiéis ao propó
sito de conviver pacíficamente com os brancos, que passaram a utili
zar, sistematicamente, o animo belicoso <lestes índios contra grupos 
indígenas pouco dóceis ou arredios e contra movimentos populares 
como a Cabanagem. 

Em setembro de 1819, em sua grande viagem pelo Amazonas, 
o naturalista von Martius encontrou os Mundurucu do Tapajós em 
perfeita paz com a popula~ao branca e integrados a economía regio
nal. Seu papel de milicia contra grupos indígenas hostis já estava 
perfeitamente definido: 

''Vila Nova de Santa Cruz, a freguezia mais meridional do rio, 
tem como paroquianos quasi que só os mundurucús, e uma das 
capelas, por eles frequentadas, em Gurí, está mais adiante, rio 
acima. Esses índios entretém comércio de cacau, cravo e salsa
parrilha, que eles colhem a beira do rio, e, por esse motivo, 
sao procurados pelos habitantes de Santarem, os quais lhes ofe
recem, em troca, tecidos de algodáo, cachafa, pérolas falsas, 
gorros e ferramentas. Inimigos declarados dos portugueses outro
ra, esses mundurucús sao atualmente aliados seguros, pois, por 
sua coragem e seu grande número, protegem o imigrante contra 
os maus tratos de outros selvicolas" (Martius & Spix, 19381 

v. 3: 163). 

Páginas adiante, o naturalista fornece detalhes sobre as ativi
dades guerreiras dos Mundurucu, a servi~o dos colonos, especialmente 
contra os Mura do rio Madeira: 
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"Desde a partida de Vila-Nova, acompanhava-nos, na sua igara, 
um índio alí domiciliado, havia muito tempo, e pertencente a 
tribu dos mundurucús . . . A nafáo guerreira dos mundurucús 
que, nos anos 1770 e seguintes, dera devastadores assaltos as 
colonias portuguesas do T apajoz, já desde 20 anos, grafas ao 
trato benévolo, e aos presentes, mantinha rela~oes de amizade 
com os lusitanos e até, num pacto de paz, se haviam compro
metido a por as suas armas as ordens dos mesmos contra os 
muras, que, vagando em pequenos bandos, se tornavam peri
gosos, como ladroes e salteadores, para a navegafáo do río e 
para as colonias. Esta campanha dos mundurucús, auxiliada 
pelas armas portuguesas, prosseguiu durante anos, com crueldade 
sem exemplo, resultando daí o enfraquecimento dos muras, dos 
quais uma parte se dirigiu para o sul, para as cataratas do rio 
Madeira, enquanto outra parte permanecía, em pequenas hordas, 
no rio principal, onde se mostravam mais aborrecidos do que 
perigosos, praticando, todavía, pequenos roubos" (Idem: 181). 

Nos conflitos entre naturais do país e reinóis, que se estenderam 
dos anos da Independencia até o movimento nativista de 1832 e 
a Cabanagem, os Mundurucu tiveram freqüente participa~ao, sempre 
manipulados pelas autoridades regionais. Em 1824, por exemplo, os 
Mundurucu da aldeia do Juruti foram levados por seu missionário, 
padre Antonio Manoel Sanchez de Brito, para defender óbidos e 
Alenquer contra a amea~a do ataque de "rebeldes". Ocorre que os 
vereadores de óbidos passaram a fazer prisóes e deporta~óes em 
massa, segundo o interesse dos colonos portugueses que controlavam 
o poder local: 

"Sucede porém que o mtsszonário Antonio Manuel Sane hez de 
Brito, indignado com as prisoes, protestou. Abriu luta com a 
Cámara. Acusou-a de estar a servifo do estrangeiro. . . em fran
ca perseguifao aos que se haviam declarado, aos últimos tem
pos da dominafao lusitana, em favor da independéncia. Os in
djos Mundurucús, que trouxera para cooperar na de/esa da vila, 
ausentaram-se. A edilidade acusou-o de ter ordenado ti deserfao 
dos nativos e de andar em franco entendimento com os f accio
sos, de que possivelmente seria um agente" (Reís, 1979: 47). 

O mesmo autor acrescenta que as tensóes do período estende
ram-se a vila de Faro, onde os índios "levantaram-se exigindo a 
retirada de todos os reinóis, ao mesmo tempo em que gritavam a 
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necessidade de !impar a terra de brancos. A Camara farense inte
grada por nativos, cedera, ordenando a saída dos tidos e havidos 

.. como inimigos da na~ao" (Idem: 48). 

O padre Sanchez de Brito reaparecería como eficiente caudilho 
legalista durante a Cabanagem, na fun\ao de Juiz de Paz de óbidos, 
tendo comandado o ataque e a tomada de várias posi\oes fortificadas 
dos cabanos, inclusive Ecuipiranga, que assaltou juntamente com 
Ambrósio Ayres Bararoá. Num ofício longo e enérgico, dirigido ao 
juiz de paz e mais autoridades de Vila Franca, em setembro de 1836, 
refere-se ao engajamento dos índios na Cabanagem e antecipa 0 cas
tigo que os espera: 

". . . as ordens do Exm<.> Snr. Prezidente sáo náo dar Quartel 
a todos aquel/es que estiverem em Armas, e que se desenganem 
que eu para os en ganar nao me sirvo de pape is f alr;os como 
elles tem feíto para en ganar aos Pobres Indios, mas nao tar
dará muito que elles reconhecerao quem hé que os engana, isto 
mesmo aconteceo na America Hespanhola, onde a poucos annos 
ficaráo elles perdendo a sua liberdade'' (Idem: 125). 

O · brigade~ro Soares d'Andréa testemunha também a eficácia da 
participa~ao dos índios Mundurucus contra os cabanos do Tapajós e 
do Madeira: 

"As operar;oens pelo lado de Luzea tem hido bem. Todos os 
T axáu~s dos Mondurucús dos ríos Canuman e Abacaxy se apre
sentarao, e com os seus paren tes tém f eito guerra aos Cabanos 
e consta que o Gentío das campinas deo cabo de dois imissarios 
que o rebelde Gonsalo lhes mandou" (Hurley, 1936: 165). 

Nada, entretanto, expressa melhor a eficácia com que os inte
resses dominantes da sociedade regional se impunham as atitudes e 
a~óes dos índios Mundurucu que um comunicado insólito feíto de 
v~va voz ... na Camara de Santarém, em maio de 1836, por ~m conhe
c1do tuxaua desses índios, contra a Cabanagem. A mensagem foi pre
parada, ou reelaborada para registro, com arremedo da linguagem 
protocol~r ao g?sto da época. O exagero caricatura] das expressóes 
de re~pelto servil pela comunidade branca, na fala do chefe indígena, 
poder1a dever-se, por outro lado, ao desejo incontido de meter 0 
índio - mesmo o aliado ocasional - no ridículo que é próprio a 
sua condi~ao de colonizado: 
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"Logo se pos em pé o Sr. principal da nar;áo 1\f.undurucu, Joa
quim Frutuoso, e fazendo uma profunda venia e garbo, pediu 
a palavra e disse: - Ilustres Srs. e honrados cidadáos: pelo 
que tenho observado desde que cheguei a esta vita. . . ve¡o cla
ramente que a ínfima classe tenta impíamente contra as vidas 
dos mais nobres e esclarecidos cidadáos - como sao os brancos 
e mamelucos, com a mais refinada atrocidade; nao é tao dis
tanciada de nós a sa razáo para que deixemos de conhecer o 
abismo a que se ve propinqua esta vasta e rica província com 
tao bárbaros e iníquos pro;etos. . . contem com todo o corpo 
da nafa o Mundurucu para a def esa de suas vidas, f amílias e 
bens, que ao mais leve aceno de V. Sas. deixarao seus lares 
e rapidamente aquí se apresentaráo debaixo das suas ordens 
... seus mais fiéis aliados" (Raiol, 1970: 1040). 

Nao parece que os Mundurucu tenham recebido das autoridades 
da província retribuic;ao adequada por seus servic;os no combate a 
índios hostis e a cabanos. O presidente do Pará, Jeronimo Francisco 
Coelho, em seu relatório a Assembléia Provincial de 1849, descre
veu a situac;ao pouco satisfatória de tres aldeias desses índios no 
Tapajós, Santa Cruz, Cory e Ixituba, que estavam sob controle direto 
da missao confiada ao capuchinho frei Egídio de Gavézio. A' popu
la~ao é pequena, vivendo pobremente, acumulando mais de dez mo
radores por palho~a de barro, coberta de palha. As tres aldeias reu
nem um total de 1.152 índios Mundurucu, a metade dos quais vive 
em Santa Cruz, mais próxima de Santarém e, portante, mais vulne
rável ªº contato e a explorac;ao dos colonos. 

o quadro geral é depressivo, com os índios entregues a embria
guez habitual, ao servic;o mais ou menos forc;ado dos brancas e a 
desmedida ganancia dos regatees: 

"Em geral os indios destas tres aldeias, em suas reunioes festi
vais, entregam-se a excessos de entbriaguez e neste estado tor
nam-se momentaneamente insubordinados. T ambem pessoas es
tranbiJS vao frequentemente as aldeias plantar a desmoraliza~ao, 
seduzir e lesar os indios. Grande parte deles de ambos os sexos 
se acha /ora, a titulo de agregados em servifo de particulares, 
que com eles tem sempre abertas contas leoninas, dando-lhes 
retalhos de rnás fazendas pelo quadruplo do que valem, de modo 
que é sempre o indio quem deve; e por este título de credores 
perpetuos pretendem desconhecer a competencia do missionário 
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sobre os indios, e recusam entregá-los. . . e os prtnczpais corrup
tores dos indígenas sao essas esquadrilhas de canoas de regatóes, 
mascates ou quitandeiros dos ríos . .. " (Relatório, 1849: 80-81). 

Mesmo o tuxáua Joaquim Frutuoso, que fora espontaneamente 
levar a Camara de Santarém seu apoio armado na Juta contra os 
cabanos, nao parece ter tido sorte melhor. Herndon, que o visitou 
em 1852 numa aldeia acima de Itaituba, no Tapajós, descreve seu 
ressentimento pela ingratidao e pelo abandono dos aliados brancos: 

"Once friends of the whites, they yielded to them the lands 
they inhabited on the borders of the Amazon, between the 
rivers T apa;os and Madeira, and fled to live an independent 
life. . . in the deep solitudes of the T apa;os above the cataracts. 
I visited the old Mundurucu chie/, ] oaquim, who rendered 
himself so terrible to the rebels of Pará during the disorders 
of 1835. He is a decrepit old man, almost paralysed. He received 
me very well. . . (and) told me, in bad Portuguese, I am the 
Tuchao, Joaquim. I !ove the whites, and have never betrayed 
them. I left my friends, my cacoaes (cocoa plantations) and my 
house on the borders of the Madeira to defend them. How 
many Cabanos (insurgents) have I not killed when I showed 
my war canoe that never fled? Now I am old and infirm; but 
if I remain in the midst of these women, and do no soon leave 
for the fields to chase away these brigands of Muras, who lay 
waste my cacoaes, I will be bewitched and die here like a dog . .. 
I have heard af terwards that when he was fighting so generously 
with his Mundrucus for the cause of the white man, a Brazilian 
colonel, who commanded the expedition, ordered him to pul! ma
nioc roots in a field supposed to be in the power of the rebels. 
The chie/ was furious . .. This same colonel revenged himself for 
this refusal by calumniating to the Emperor the conduct of the 
brave Mundurucu. . . He remained poor as an Indian, when, 
according to the example of the Brazilian officers, he could have 
amassed wealth. He is old now, and has no heir, because he has 
only daughters" (Herndon, 1854, v. 1: 311-312). 

·Em 1862, Araujo Brusque registra a existencia de tres aldeias 
Mundurucu no Tapajós, abaixo de Itaituba, que serao as anteriormente 
referidas e cuja popula~ao havia caído para 852 habitantes. Anota ainda 
10 outras aldeias as margens do Tapajós, acima de Itaituba, com um 
total de 1.738 habitantes e 7.315 índios Mundurucu em várias aldeias 
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nas campinas. Este cálculo está muito distante dos quase 19 .000 Mun
durucu que Gon~alves Tocantins estima, por volta de 1875, só para 
os grupos do Tapajós. É provável, portanto, que a estimativa de Araujo 
Brusque se referisse, unicamente, aos indígenas aldeados e submetidos 
ao domínio de autoridade missionária ou leiga. Pode-se ler, ainda, no 
relatório desse presidente da província do Pará, as habituais e inócuas 
denúncias sobre vexai;óes, abusos e espoliai;ao continuada as maos dos 
colonos e regatoes. 

A despeito das condi~oes opressivas do relacionamento com a so
ciedade regional, conseguiu-se que índios Mundurucu aldeados, junta
mente com alguns Mura nas mesmas condi\óes, fossem mobilizados 
para atacar os índios Arara do río Madeira. Mas os servi~os prestados 
na repressao a outros grupos indígenas nao eximiram os Mundurucu 
da presta\ao de servi~os em obras públicas, através do recrutamento 
for\ado, reintroduzido na província do Amazonas, em 1870, como 
"o melhor e mais suave método de civilizá-los". Sabe-se, por exem
plo, que o diretor ger~l dos índios do Amazonas fizera transportar 
para Manuas um certo número de índios Mundurticu das aldeias de 
Canuma e de Abacaxís. O recrutamento nao se fazia com facilidade, 
pois, em 1871, somente a metade dos índios previstos da aldeia de 
Abacaxis pode ser enviada (Relatório, 1872: .353). 

Em agosto de 1872, o naturalista Barbosa Rodrigues, encarre
gado da explora~ao do vale do Tapajós, :visitou a aldeia Mundurucu 
de Boburé, onde encontrou um quadro de desola~ao e abandono que 
poderla, .provavelmente, ser estendido a outras comunidades indígenas 
da regiao: 

"Quase deserta ho;.e, a maloca de Boburé nao é mais que um 
pequen o centro de trés familias, compostas de vinte a trinta 
individuos de ambos os sexos, representantes da grande tribu 

. dos Mundurucus. Meio civilizados, nao fallam comtudo ainda o 
po~tuguez, e quasi todos deixaram .os seus usos primitivos·. Pou
cos sao os que sao pintados" (Rodrigues, 1975: 97). 

O mesmo naturalista encontrou ainda, na imediata vizinhan\a 
do río das Tropas, no alto Tapajós, área onde se localizavam as 
mais antigas aldeias Mundurucu, duas malocas abandonadas desses 
índios (ldem: 120). 

Gon\alves Tocantins, que escreveu sobre os Mundurucu . tam· 
bém em 1875, procura demonstrar que, ao contrário dos Mura, o 
grupo havia conseguido man ter, gra\as a alian\a com a sociedade 
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nacional, urna popula\aO bastante numerosa para a época e para a 
regiao. Baseado na informa~ao de um antigo diretor dos índios do 

" rio Tapajós, o autor calcula que só as malocas centrais dos Mundu
rucu, menos expostas ao contato, teriam cerca de 18.900 habitantes. 
Mas ele mostra também que, mesmo nas condi\oes de tratamento 
favorecido que conseguiram os Mundurucu e, nao obstante referirem
se os dados a grupos bastante isolados, as pressóes gerais desorga
nizativas e depopulativas atuavam também contra esse grupo indígena. 

É o que diz Tocantins, ao comentar aqueles dados ~ 

"A aldeia de Chacorao, por .exemplo, está actualmente aban
donada; a de Boburé quase extincta. Se é cert-0 que a popu
lafao mundurucu propriamente selvagem, nao atinge atualmente 
a cifra de 18000 ª'mas, por outro lado estou convicto que as 
antigas povoafóes d' essa tribu fixada em outro tempo nas mar
gens do Alto e Baixo T apaióz excediam muito por si sós d' este 
algarismo. Estas últimas populafóes, de que acabo de tratar, 
fixaram-se nas antigas missóes, ou fundiram-se pouco a pouco 
com a popula{ao christa, de tal sorte que seus descendentes 
nao comprehendem boje sequer o dialecto da tribu" (Tocantins, 
1877: 101-102). 

A decadencia dos Mundurucu aumentou nos anos subseqüentes, 
com a plena matura\ao e conseqüente expansao da economia da bor
racha, que ocupou seus territórios tradicionais com número crescente 
de seringueiros. Um dado expressivo desse declínio é fornecido por 
Doménico del Campana que, no início do presente século, calculou 
os Mundurucu do Tapajós em nao mais de 1.400 índios, divididos 
em 37 pequenas comunidades (Horton, 1948: 272). A história mais 
recente dos Mundurucu foi sumariada por Murphy: 

"Thus, by 1895 at the latest, the territory of the savannah 
Munduruci1 had diminished to its present confines between the 
Cururú and Tropas rivers, and the number of communities was 
no doubt correspondingly smaller. The rest of the region in 
which Mundurucú were scattered in rubber pr.oduction was 
occupied iointly with the Brazilians. . . By 1912-1914, depopu
lation, the demands of rubber economy, scarcity of nearby hostile 
Indian tribes, and mission influence had combined to end war
fare. This was a severe blow to the native culture, for one of 
its central foci had now disappeared. . . By 1930' s, permanent 
villa ges began to grow up on the river banks (do r. Cururú, 
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onde os frades franciscanos estabeleceram uma missao em 1911). 
This population shift proceeded so rapidly that by 1950 there 
were only about 360 Mundurucú le/ t on the savannahs, whereas 
the Cururú population numbered 700 )) (Murphy, 1960: 44-46). 

Enquanto os Mundurucu parecem ter-se expandido em sucessi
vas ondas de a\ao guerreira, a partir de sua área de ocupa\ao tra
dicional no río das Tropas, na margem direita do alto Tapajós (Hor
ton, 1948: 273), os Maué conservaram-se sempre nas vizinhan\as 
d.o curso princ~pa~ .. do Amazonas, entre o Tapajós e o Madeira, espe
cialmente no Mái.iés, no Andirá e em Tupinambaranas. Esta locali
za\ao os expos ao contato e ao domínio. de missionários e colonos 
já no século XVII . Menos belicosos que o~ Mundurucu a história 
ulterior dos Maué representa o esfor~o, sempre frútitrado, de urna 
acomoda<;ao com os brancos e de urna insistencia, nao menor, ~m 
permanecer índios. 

Produtores tradicionais de um produto agrícola de largo consu
mo regional, o guaraná, além de farinha de mandioca, e coletores 
de salsaparrilha, cravo, cera e fibras de palmeiras e, mais tarde, de 
borracha (cf. Martius & Spix, 1938: 412), os Maué jamais conse
guiram vencer a contradi\ao entre as rela\0es com os brancos e a 
preserva\ao de sua identidade étnica. Tal impasse os levou a nume
rosr s conflitos, que se estenderam do século XVII ao século atual. 

' Os jesuítas fundaram, em 1669, a missao de Tupinambaranas 
que reunía, principalmente, índios Maué. Um século depois, marcado 
por¡ urna sucessao de conflitbs e de expedi\oes punitivas, os Maué 
segyiam intratáveis, como tes~emunha a Carta instrutiva enviada, em 
3 'f outubro de 17 69, aos diretores do Pará e Rio Negro pelo go
verf ador Athaide Teive: 

1 
"Ao cabo da canoa dará V .Mee ordens em meu nome no acto 
da partida pa. o Sertáo de nao entrar em río aonde conste 

\que se poderá encontrar com Indios da Nafao Magues, porq. 
~~ndo mostrado a experiencia r¡_ue esses miseráveis homens re
sittem as praticas que se lhe }izer) para caírem nas trevas do 
P,aganismo. . . he necessário redJzi-los a necessidade, para delles 
tiremos os fructos de os descer . . . o q. ha de certamente vir 
a succeder, vendose destituidos d' socorro que thé aquí tncon
sid radamente lhe tem levado . .. " (Pereira, 1954: 34). 

Em 1796 o capitao de milícias JoS.: Pedro Cordovil reuniu em 
urna ald a na ilha de Tupinambaranas b m grupo de índios Maué, 
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a que juntou os restos dos Paraviana e Uapixana, desterrados do 
do Branco como puni\ao por revolta. Cordovil for\ou esses índios 
a um trabalho extenuante na coleta de produtos florestais, e, como 
r~sultado, a maioria abandonou a aldeia. Em 1804, novas amea\as 
se faziam contra a liberdade dos índios Maué, como se pode ver 
nas instru\oes enviadas ao mesmo Cordovil pelo governador do Grao
Pará, conde dos Arcos: 

"Ultimamente ordeno que apronte e expefa com a maior bre
vidade dez ou doze cazaes de Indios e todos os Homens ca
pazes de trabalho que f or possivel para S4o J oao do Crato, 
pois tenho rezolvido que essa PovoafaO ha de ser como um 
viveiro de Indios donáe devem partir pouco a pouco cazaes 
para engrossar a populafáo de Borba, Sao ]oao do Cr_ato, e 
talvez doutras Povoa~oens (do Madeira) supposto me seja bas
tantemente conhecida a difficuldade da observancia desta Ordem 
a julgo muito vencivel ao seo patriotismo que espero sempre 
teve em vista o bem geral do Estado, que na verdade ganhará 
muito com a breve e completa execufao desta medida . .. » (Reís, 
1944: 253). 

A.s tensóes causadas pela explora\ao excessiva do trabalho dos 
índios, somavam-se as divergencias entre Cordovil e o missionário do 
aldeamento Maué de Vila Nova da Rainha (atual Parintins), frei 
José Alvares, que escreve ao governador do Pará em junho de 18?6: 

"A dezordem que principiava a lavrar entre os novos descü os, 
e desgosto meo e delles, me obrJ,am a fazer-lhe hum · off,cio 
em nome de V.S~ do qual nem resposta teve nem fez caso .. 
eu t·emetto a copia para V.S~ ver, elle ditto Cordovil me dh em 
que já la vai com todos os Indios para a cidade, deixando em 
desgasto os mais e cheios de más praticas para suspirarem pelas 
suas terras, ro~as e liberdade e athe o mesmo Mameluco que 
me serve como de Principal, e que tem traba/hado basta*te, 
agora vive no maior desgasto que me custará a sustenta¡J/esta 
empreza athé V.S~ segurar e providenciar para que o Dialo náo 
fa fa mal a esta obra que be de Deus . .. " (ldem: 260)! 

Cabe urna observa\ao sobre a escolha de um mesti\o coni~ prin
cipal da aldeia, marca expressiva do indigenismo da época total
mente voltado para a dominafªº e explora~ao das comunidac es indí
genas. Ocorre. aquí, entretanio, um fato que talvez expliq e, mais 
que qualquer outro, a teimosa resistencia Maué: ao lado e a despeito 
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de quantos principais ou capitaes lhes foram impostos pela ·situa~ao 
colonial, os Maué continuaram fiéis a seus tuxáuas tradicionais. 
Alguns desses, como Manoel Marques e Chrispim de Leao, tiveram 
importancia invulgar na história regional, como se verá adiante. 

No Brasil, do mesmo modo que em outros países americanos, 
a independencia nao teve qualquer efeito benéfico para a sorte dos 
índios. Ao contrário, como mostra John Collier, em muitos casos 
a situa\ao desses agravou-se com a autonomía política: 

''En la mayoría de los países de la America colonial española, 
la independencia fue, desde el principio, un asunto privativo 
de los blancos de nacimiento y de algunos mestizos, cholos y 
ladinos; en cambio, la suerte de los indios, en esos países, fue 
análoga a la de México. Por doquier los indígenas no solamente 
no obtuvieron beneficio alguno, sino que su situación quedó 
mas deprimida aún" (Collier, 1960: 144). 

Na Amazonia, o poder colonial, firmemente controlado por co-
1nerciantes, grandes proprietários de terras, administradores e mili
tares portugueses, adiou a implanta~ao do domínio político nacional, 
que só viria a se concretizar em 1823. No ano seguinte, os cidadaos 
de Vila Nova da Rainha, num documento revelador, invocam · seus 
novas direitos, a sombra da Constitui~ao recém-outorgada, para re
primir os índios Maué e tirar-Ihes seus tuxáuas: 

"Dizem os habitantes do lugar.. . que instando o bem estar 
de suas vidas epropriedades. . . a vista dos males da mais alta 
cathegoria, muita vezes manobrados pela mao malvada do sanhu
do Gentío Maué em barbaridades sem par, nao podem sem a 
mais patente offenfa dos Direitos Naturaes, e das Gentes, e 
de huma Constituifao a pouco iurada sofocar obrado de J us
tifa que lhes assiste. . . O Gentío Afaué fluctuando entre o 
abrafar, ou nao, a sociedade religioza, epolítica deste Estado, 
embosca, e assalta. . . as vidas, e fazendas dos Habitantes bran
cas, s-em outro pretexto mais que a nívea cor com que a na
tureza os dotou. . . Quando, o mais Gentilismo antolha com 
peitos gratos a religiáo. . . com o intuito de estarem no vasto 
seio da Sociedade Christan, e Política. . . só o Gentío Maué 
voltando as costas a comum opiniáo . .. proficuo emtramas con
tra o Sér dos Habitantes Brancas deste Lugar. . . Mas damnos 
incalculaveis só podem ter remédio nas Sabias e Patrio tic as De
treminafoes (do). . . Prezidente da Provincia, que. . . tem libe-
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ralizado os poderes necessarios. . . Esperamos que af astando 
dentre os Gentíos os Tuxanas e outros Individuos que pertubao 
o socego deste Lugar pelo conhecimento deque tem a vista ini
migos que com razao se devem temer . .. " (Reis, 1944: 276-
277). 

Esta solicita~ao, muitas vezes repetida no decorrer do século 
XIX, atesta a fidelidade e combatividade dos chefes Maué em favor 
de seu povo. Por ocasiao do levante nativista de 1832 no alto Ama
zonas, que pretendia separar-se da província do Pará, mas que tinha 
também outr~s ~óveis, ~orno a oposi~ao a classe dominante de por
tugueses, os 1nd1os Maue rebelaram-se e ocuparam Luzéa. Esta vila, 
ant!gª. missao de Maués, seria, nos anos seguintes, um dos centros 
ma1s importantes e duradouros da resistencia rebelde durante a Ca
banagem. No ataque a Luzéa, em 1832, os Maué foram comandados 
pelo tuxáua Manoel Marques, 

" ... insuflados pelos acontecimentos do Logar da Barra (Ma
naus) e convencidos de que plane;avam escraviza-los se tinham 
rebellado, trucidando o destacamento local, de trinta prafas, e 
os moradores brancas (especialmente os portuguéses) que lhe 
cahiram as maos" (Reis, 19 31: 158). 

Em outro texto, o mesmo autor acrescenta que os índios "tinham 
tentado levar a sangueira a Vila Nova da Rainha e outros pontos 
do município de Silves. Foram castigados severamente, com o que 
a Comarca entrou em fase de absoluta calma" (Reis, 1965: 57). 

. O tuxá.ua_ Chrispi~ de Leao já aparece mencionado como prin
cz pal da Missao de Vda Nova da Rainha em um documento do 
governador José Joaquim Victório da Costa, em 1807 (Reis, 1944: 
270) . Nesta fase inicial, Chrispim de Leao parece man ter rela~oes 
razoáveis com os colonos, missionários e o próprio govemador a 
quem encaminha requerimentos em favor dos índios da missao (Ide~). 
A r~?,eldia fica. ~or conta .do "Indio Aldeao Ambrozio da Na~ao 
Maue , que res1d1ra, sucess1vamente, na vila de Silves, na Missao 
de N. S. da Concei~ao no río Maués e, por fim, na Missao de Vila 
~ova da Rainha, "congregando allí consigo outros da sua Na~ao, de 
igual ambulancia e malicia", como informa um documento de 1807. 
Em instru~ao de 8 de agosto do mesmo ano, enviada ao missionário 
de Vila Nova, o governador José Joaquim Victoria da Costa de
clara que 
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" estou persuadido, que o manhoso Indio Ambrozio sempre 
de Levante nesse ]ulgado da Villa Nova será arriscado seductor 
dos mais Indios da sua Nafao ahi domiciliados. Portan/o a nao 
querer elle ahi assentar domicilio he conveniente arranja-lo em 
outra parte a sua escolha enfreando-lhe porem a malicia . .. 
Neste sentido he que V.Rm9 deve fazer conceber aos Indios da 
NafáO Maué ahi congregados a separafao eventual do Indio 
Ambrozio desse ]ulgado de Villa Nova, segurando-lhes com toda 
a publicidade, qe, a onde este abuzar da sua distante domici
liafao amocambando, ou distrahindo para ali os mais dessa 
Missao, isto ;ustificado perante mim la me tem por inimigo" 
(Reís, 1944: 27 3). 

O intérprete oficioso dos interesses portugueses na Amazonia, 
José Soares de Azevedo, já referido, descreve, a seu modo, a subleva
~ªº dos índios Maué em 1832: 

''Estes dois padres, sob promessas do Cónego Batista (Campos), 
comprometeram-se a seduzir e armar os indios selvagens do in
terior de Maués, contra os lavradores e comerciantes dessa po
voafaO, em quem se desse a circunstáncia de haver nascido em 
Portugal. . . Persuadiram-nos de que os homens brancos ali esta
belecidos atentavam contra a sua liberdade, e obtinham o Go
verno Imperial o direito de seus senhores! Que o Cónego Ba
tista, defensor ardente da independencia dos indios, errava pelo 
interior perseguido por uma f acfáo lusitana, e que era miste1 
salvá-lo e aclamá-lo seu chef e. . . As hordas bárbaras, assim 
excitadas, invadiram em diferentes días a povoafáo de Maués, 
ao som de buzinas e d' alaridos horríveis. . . uniram-se a alguma 
gente ociosa e arremessaram-se com fúria sobre a populafáo, 
assassinando cruelmente trinta e tantos indivíduos, exigindo a 
expulsáo de muitos outros, roubando as casas mais abastadas . .. 
no meio de mil exercícios brutais! Enquanto isso assim se exe
cutava, desciam· pelo Río Negro e pelo Madeira 1.600 gentíos, 
e vi~am assassinando por essas águas quanios Brasileiros ado
tivos encontravam, dando-lhes antes da morte tratos abominá
veis" (Azevedo, 1832: 68-69). 

Urna representa~ao encaminhada em junho de 1833 a Camara 
Municipal de Silves, de que fazia parte o distrito de Vila Nova da 
Rainha, assinada por Chrispim de Leao e outros principais Maué e 
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Mundurucu, parece condenar, formalmente, aquele· ataque do grupo 
Maué liderado por Manoel Marques, em 1832, e os intentos de nova 
rebeliao, em junho de 1833: 

((Os Principaes, e seu Director das duas Nafóes Maues e Mun
durucus do Lugar de Villa Nova Districto dessa Villa de Silves, 
Submissos veem reprezentar a V.Sas. o estado melindrozo em 
que se achava este mesmo Lugar, cauzado pela influencia ma
ligna de alguns individuos que exorbitando dos deveres sociaes 
que deve caracterizar a tudos os Brazileiros, passaráo no dia 24 
do corrente com as suas malvadezas aperturbar o socego que 
os mesmos abaixo assignados promettiáo garantir: mas com a 
medida necessaria que no mesmo d'ia se tomou de que se devia 
retirar os perturbadores o que assim se realizou logo o socego 
e tranquilidade principiou a reinar e protestao os abaixo assigna
dos conservar e manter esta mesma harmonía aprovando V.Sas. 
exclusao de homens que aquí queriao representar as tristes cenas 
do execrando dia 7 de Agosto de 1832 .. . Os abaixo assigna
dos estao promptos em tudo a obedecer as legaes ordens de 
V.Sas. como Brazileiros e amantes do Sistema Constitucional. 
Villa Nova 25 de Junho de 1833. O Principal Chrispim de Leíio, 
O Principal Miguel, O Principal José Bento, O Principal Hilario 
José, O Principal Felippe Santiago, O Director Manoel Ant9 

Pereira" (Reís, 1934: 127). 

Esses bons propósitos sao, entretanto, formalmente desmentidos 
por um documento ao juiz de paz de Tupinambaranas que, ao des
crever a rebeliao de 24 de junho de 1833, identifica o cabe~a do 
movimento: 

"Neste calamitoso dia 24 de ]unho as seis horas e meia da tarde 
um terrivel e medonho vulcíio anárquico rebentou, e conculcou 
as nossas Sagradas Leis, desaparecendo de entre nós o socego, · 
a uniao e boa f é, menoscabando a éstes caros objetos a anarquía, 
desuniao e malvadeza, sendo as suas primeiras mólas os ·indios 
des ta Freguezia que tiveram por cabefa o intitulado T uxáua Chris
pim de Leao, o qual depois de atacar as nossas propriedades, 
decoro e existéncia política, dirigiu-se a essa Capital, iludindo 
as boas intenfoes do ex-presidente. . . É este individuo turbu
lento, Exm9 Snr., que nao cessa de procurar meios de nos lanfar 
em um profundo insondavel abismo de revoltas" . .. (Doc. envia
do pelo presidente Lobo de Souza ao ministro do Império, em 
13 de maio de 1834). 
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De tudo isso pode-se concluir que o comportamento de Chris
pim de Leao, face aos complexos problemas da política e dos con
flitos regionais, pauta va-se pelo mesmo padrao de duplicidade que 
caracterizava a rela~ao dos índios Maué com a sociedade branca, única 
atitude viável para o grupo, secularmente dominado por urna ordem 
social opressiva. Essas rela~oes exigiam freqüentes declara~oes ou, 
mesmo, demonstra~oes concretas de submissao e concórdia (como 
o documento a Can1ara de Silves), 1nas eram alternadas por atos 
individuais ou coletivos de rebeldía que, as vezes, evoluíam para a 
violencia aberta de tipo insurreicional. Isso fica claro no modo cam
biante como os índios Maué participaram da Cabanagem. Nunes 
Pereira, coro base em fontes da época, diz que a rea~ao a Cabana
gem no alto Amazonas, dirigida por caudilhos legalistas como Ambró
zio Ayres, Bararoá, Henrique Cordeiro e Miranda Jordao, teve a par
ticipa~ao de índios "que foram aliciados, para essa rea~ao, entre os 
das tribos Maués e Mundurucus" (Pereira, 1954: 157). Mas, acres
centa: 

'{Nao é menos exato, contudo, que os Cabanos tambem engros
saram suas tropas de guerrilhas com gente de idéntica proce
Jéncia. Segundo lemas, por exe1nplo, enz Antonio C.R. Bitten
court, os revoltosos do Pará, ao que parece, nao tocavam em 
Parintins, pelo Amazonas. Acometteram a povoafáo vindos do 
Andirá, conduzidos pelo director dos indios, indio tambem, de 
nome Chrispim Leáo. Os habitantes de Tupinambarana foram 
abrigados a fugir para óbidos e para outros logares" (Idem: 
157). 

Ferreira Reís refere-se aos freqüentes ataques dos índios, lide
rados por Chrispim de Leao, em toda a regiao de Tupinambaranas 
e do Andirá, onde o Tuxáua Maué haveria, finalmente, de morrer 
em combate: 

{'De Manáos os cabanos derramaram-se pelo Solimóes e Negro. 
Foram até T abatinga. . . Em T effé, a Cámara Municipal, a 19 
de Maio (de 1836) declarou-se integrada na cabanagem. Na 
Mundurucánia, os térmos, assaltados, foram cedendo. Borba so
freu investidas violentíssimas. No rio Andirá, o indio Chrispim de 
Leáo, que se destacava pelos desatinos em que era contumaz, 
levantou os nativos assolando a regiáo em correrías até Tupi
nambarana. Batido na freguezia de And'irá, incendiou-a, sendo, 
porém, morto a bala quando se retirava" (Reís, 1931: 168). 
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O conego Bernardino de Souza, que nao tinha simpatía por 
" cabanos ou por índios rebelados, escreveu urna curta nota biográfica 

sobre Chrispim de Leao em Lembranfas e Curiosidades do Valle do 
Amazonas, concluindo que "ainda hoje no Andirá fallam d'esse ho
mem com horror e repugnancia" (Souza, 1873: 87-88). Em obra 
posterior, Co11'lissao do Afadeira, Bernardino de Souza volta a ocupar
se do líder Maué: 

"Dividido em quarteiróes o districto da Villa Nova da Rainha, 
a que pertencia o Andirá, foi designado este rio como quartei
rao e nomeado inspector um indio chamado Chrispim de Leao. 
No exercício do cargo praticou este hontem, de índole perversa, 
actos de tanta barbaridade, que foi necessario destituil~o. Nao 
desanimou porém Chrispim com esta resolufaO e seguindo fur
tivamente para a capital, por tal forma illudiu o governo, que 
obteve deste, nao SÓ brindes para u1na povoafaO de indios, que 
elle phantasiou, como recommenda{áo as autoridades de Villa 
Nova da Rainha para o protegerem e lhe darem considerafao. 
Contando com elementos tao favoraveis, nao parou Chrispim 
de Leao no caminho dos desatinos; até que, envolvendo-se na 
revolufáo de 1835, conhecida pelo nome de Cabanagem, pagou 
com a vida os males que havia causado. A ultima f afanha desse 
máo homem foi o incéndio lanfado por sua propria mao a nas
cente povoafáO do Andirá. Antes porém que a immensa fogueira 
ateada por elle houvesse desapparecido, morria Chrispim de 
Leáo, atravessado por uma bala, lanfando um último e satanico 
olhar para a sua obra de destrui{áo . .. Ao mando de Chrispim 
de Leáo sahiram do rio Andirá os mais sanhudos cabanos, que 
atacaram Villa Nova da Rainha, abrigando os habitantes a pro
curarem refugio em Obidos. Poi ainda esse bando que forneceu 
muitos auxiliares para o famoso ponto do Curumucury, no dis
tricto de Obidos. Terminada a revolufaO, foi nomeado inspector 
um outro indio, tambem Chrispim de nome, com quanto de 
melhor índole: o qual entretanto nao deixou de praticar exces-
sos .. . " (Souza, 1875, v, 2: 87). 

Bertino Miranda transcreve ata da camara de Manaus, de 14 
de junho de 1836, que se refere a socorro dado por Chrispim de 
Leao e seus índios a freguesia de Tupinambarana, "contra hum par
tido de Mat;oes", de que resultaram choques armados com a morte 
de vários índios. 
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Nessa época Manaus estava dominada por cabanos, assim como 
Luzéa, de onde provém a informa~ao. A despeito disso, o temor e 
a desconfian~a em rela~ao aos índios, mesmo aliados, sao evidentes: 

"Neste momento achando-nos em Sessao foi-nos aprezentado 
pelo ]uiz de Paz desta Villa (de Luzéa) Felizardo Ferreira Gatto 
huma participafao ou exigencia dos Povos do Anderá em a quaÍ 
nos realiza terem sidos chamados sinistram.e pelos de Tuppyna
barana com o fim de os quadejuvar contra hum partido de 
Mafóes que figurarao estar de posse da Freguezia; e por que 
oCom.me Geral do Alto e Baixo Amazonas Miguel Apolinario 
Maparajuba e Firmeza (líder cabano) puzesse de inteligencia a 
aq~elles. Povos do dito Anderá p~ que se prestacem a qual quer 
extgencta a favor da Patria: reunio por isso o Principal Crispim 
de Leáo gente daquella Povoafao, e marchou a dar o Socorro 
exigido, e chegando na Freguezia citada, he quando sao atacados 
pelos mesmos e do combate rezultou morrerem tres· e sinco 
feridos mortalm.e alem de outros de pouco perigo: e~te proce
dimento inf alivem.e terá funestas concequencias; pois aquelles 
Pavos exigem já munifoes e gente e em breve teremus de ser 
incomodados pelos Indiginas: os 1nesmos individuos vindo em 
Corr9 daquella PovoafaO seguem para essa Villa a se entenderem 
com as authoridades a tal respeito '' (A1iranda, 1908: 53-54). 

A vila de Luzéa, no río Maué-assú, foi primitivamente a missao 
de Maués, fundada em 1798. Ainda por volia de 1850, com urna 
popula\ao de 3.400 indivíduos, a quase totalidade dos seus habi
tantes era de índios Maué, com um número menor de Mundurucu. 
Diz Araujo Amazonas, em seu Diccionário que "celebrisou-se esta 
Villa nao só pela heróica resistencia que fez aos rebeldes de 1835 
estabelecidos nas malocas dos Maués, como por ser nella que e~ 
Mar~o de 1840 fizerao elles a sua submissao" (Amazonas, 1852: 
179). A presen~a majoritária de índios nessa vila acabou por con
verte-la em um ponto cabano. Esta conversao se fez, provavelmente 
sob influencia de líderes rebeldes indígenas, como Chrispim de Leao: 
Como quer que seja, em 7 de mar~o de 183 7, o caudilho legalista 
Ambrózio Ayres comunicava a camara municipal de Manaus (já sob 
controle oficial), a derrota dos cabanos em Luzéa, ao pre~o da des
trui~ao da vila: 

"Participo a V.Sas. da inteira restaurafao desta Comarca a qual 
goza já do Socego desejado. O atrevido golpe contra os rebeldes 
de Luzéa e mais pontos decidía a Sorte dos malvados. Aquella 
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Villa, germe principal dos Cabanos, foi completamente batida 
e he boje um montao de cínzas; os rebeldes derrotados perderao 
a esperanr;a de reunirem-se, todos os seus pontos estao extinctos 
e guarnecidos pelas forr;as legaes, promptos para repellir alguma 
agressáo, e destruir qualquer nova reuniáo que os espiritas mais 
tenazes possao intentar. Os comprometidos na rebelliáo, nos 
fazem esperar que, entrando na ordem, vao recuperar novamente 
a confianr;a dos seus Concidadáos, tudo finalmente nos prognos
tica paz, socego; ainda que o Equipiranga alr;a todavía a Infame 
voz em número de 2.000 nos obrigáo a que nao nos deixemos 
da attitude hostil em que estamos" (Miranda, 1908: 61). 

Ao contrário do que esperava Bararoá, a derrota dos cabanos 
ero Ecuipiranga nao representou o fim do roovimento rebelde no Alto 
Amazonas . Em sua fase final nessa regiao (1837-1840), a Cabana
gem refugiou-se nos altos cursos dos ríos e nos igarapés e apoiou-se, 
cada vez mais, no bra~o e nas táticas de tapuios e índios. Como 
mostra Araujo Lima, o movimento deslocou-se, irresistivelmente, para 

a regiao dos índios Maués: 

"Desalojando os cabanos, os legalistas os haviam empurrado pelo 
T apajós acima. . . Mas a tática /ora defeituosa porque, do Alto 
T apajós, eram f áceis para os e abanos as comunicar;oes com a 
baia de Maués e, de Maués, f acílimo lhes era dominar o Baixo 
Madeira, que invadiram pelo canal de Canuma. T ornaram-se 
senhores de Maués e do Baixo Madeira. Luzéia, outrora tao 
ciosa de sua solidariedade a Regencia, adere a Cabanagem. A 
infiltrar;ao, a contaminar;áo dos ideais nativistas da Cabanagem 
váo sendo facilmente favorecidas. Aliciando indios, os cabanos 
conquistam malocas. Sao sutís e dissimulados . . . Perseguidos 
pela expedi(áo militar, evacuam a baía de Luzéia mas insinuam
se pelos afluentes do rio Maués. Entram entao num regime de 
!utas de guerrilhas e emboscadas, que cansam as f orr;as legais, 
forr;ando-lhes a resistencia. Ao contrário, pois, do que informam 
os mais acatados historiadores brasileiros, o general Andréa nao 
conseguiu extinguir a Cabanagem . .. " (Lima, 1975: 128). 

O sucessor de Andréa no governo do Pará, Bernardo de Souza 
Franco, informava a Assembléia Provincial, ero 15 de agosto de 
1839, sobre as regioes ainda conflagradas pela rebeliao. Nesse rela
tório fica clara a importancia da participa~ao dos índios Maué: 
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" no río T apajós, ou Preto, ainda existem malvados, e o 
Gentío Maué por eles sedu%ido /oge, incendeia as suas habita
fÓes a aproxim(lfáo de nossas forfas, ou lhes faz emboscadas 
e resistencia. Em Luzéia há receios de ataques de malvados, que 
se dizem ter atravessado o Rio Preto, e reunido dos distritos 
vizinhos ... " (Relatório, 1839: 5). 

Finalmente, em 15 de agosto de 1840, o governador Joao Anto
nio de Miranda, que havia substituído Souza Franco, comunicava a 
Assembléia Legislativa do Pará a rendi~ao dos últimos cabanos. Nao 
é desprovido de significa~ao o fato de que a última resistencia tenha 
acorrido na regiao de Luzéa, por homens que, na sua origem e em 
seus próprios armamentos, recordavam e acentuavam sua condi~ao 
indígena: 

"Novecentos oitenta rebeldes com as suas armas reúnas, arcos 
e flechas, apresentaram-se as Autoridades em Luzéa, e esse exem
plo tem sido sucessivamente imitado por outros de outros pon
tos que, conhecendo a boa fé com que o Govérno lhes acena 
e os recebe, tambem se tem recolhido aos seus Distritos. . . e 
talvez a esta hora já tenham tambem aparecido os que ainda 
viviam fugitivos" (Relatório, 1840: 7 ). 

O fim da Cabanagem naturalmente nao significou o fim das 
vicissitudes sofridas pelos índios Maué. A repressao que se seguiu 
atingiu, pesadamente, a generalidade da popula~ao tapuia e indígena 
da Amazonia, singularizando com rigor particular os grupos que par
ticiparam ou foram envolvidos pelo movimento, como os Mura e os 
Maué. Através dos relatórios dos presidentes das províncias do Pará 
e do Amazonas, tem-se alguns dados sobre a situa~ao dos Maué em 
meados do século XIX. Em 1846, por exemplo, o presidente do 
Pará, Joao Maria de Moraes, relatava a visita de tuxáuas Maué a 
Belém para queixar-se de maus tratos: 

"Em dias do més de ] unho apareceram nesta Cidade e apresen
taram-se ao Governo tres Indios, que diziam ser Principais da 
Nafab Maués, acompanhados de vários outros indivíduos da 
mesma Na~áo, residentes na Povoafao do Andirá, no Río Preto, 
queixando-se de violéncias, que so/riam eles e os seus, da parte 
de um lnspetor interino de nome Manoel José Plácido, t¡ue 
ali se achava; o Governo os acolheu com toda a benevoléncia 
e atenfoes, providenciou de acordo com o Diretor Geral que 
eles nao fossem jamais perseguidos, nem violentados; e os brin-
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dou com um f ardamento completo e apropriado para cada um, 
e várias miudezas entre eles muito apreciadas, além de porfao 
de instrumentos /abrís e de agricultura que lhes o/ereceu para 
distribuirem pela sua gente" (Relat6rio, 1846: 10-11). 

Recomenda~óes e brindes dessa natureza jamais conseguiram 
alterar ou, sequer, amenizar a sorte das popula~oes indígenas. Urna 
avalia~io menos ingenua da real situa~ao dos índios da Amazonia, 
feíta pelo presidente Jerónimo Francisco Coelho, em 1849, revela os 
níveis de abandono e de espolia~io a que estavam submetidos: 

"Missao do Andirá: no distrito de Vila Nova da Rainha. Seu 
missionário e diretor é o religioso capuchinho frei Pedro de 
Ciriana. No último recenseamento que fez o dito missionário, 
havia 21 O homens e 19 7 mulheres. . . Na parte superior do río 
Andirá existem por aldear muitos outros indios da mesma nafao. 
Residem na aldeia indivíduos estranhos, alguns relacionados por 
matrimonio com as indias. Este missionário desde o princípio 
tem lutado com dificuldades suscitadas pelas autoridades civis, 
militar e eclesiástica de Vila Nova da Rainha, que todos tém 
pretendido levar o exercicio de suas funfoes e autoridade ao 
distrito da aldeia. Muitos indios se acham alistados no Corpo 
Policial e de Trabalhadores" (Moreira Neto, 1971: 43). 

Com o auxílio do hispo do Pará e das autoridades provinciais, 
o missionário quer dirimir os conflitos de autoridade, "definindo-se 
o lugar que deve considerar-se privativo de aldeamento e missio ... 
mandando tambem desobrigar do servi~o de Vila Nova os indios alis
tados como Policiais e Trabalhadores" (ldem). Todas as medidas 
corretivas foram, como sempre, inócuas e o regime de servidio con
tinuou como norma nas rela~óes entre brancos e índios. 

Em seu relatório de 1862, o presidente da província do Pará, 
Araujo Brusque, informa que existiam no rio Tapajós 9.907 índios 
Mundurucu e 5.657 Maué, disseminados estes por quatro aldeias as 
margens do rio e mais vinte e oito outras no interior: 

"Os Mondurucus e Maués sáo excessivamente desconfiados; mas 
simples e sinceros no seu trato com as tribos vizinhas, e prin
cipalmente para com os homenos civilizados que os procuram. 
Quando recebem destes, ou daqueles, alguma ofensa, eles de 
ordinário os abandonam e desprezam; mas se a ofensa é relativa 
a honra de suas mulheres, de quem sáo muito zelosos, cometem 
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entao as maiores violencias e atrocidades. A cafa e a pesca sao 
sua indústria favorita. Cultivam algum guaraná, tabaco e man
dioca, de que f azem alguma f arinha, mas essa cultura é tao 
imperf eita. . . que mal merce esse nome. Os Mondurucus sáo 
inclinados ao comércio, náo desprezam a lavoura . .. Os Maués 
pelo contrário náo aprecianz uma nem outra destas coisas . .. 
Mondurucus e Maués estáo relacionados com as tribos vizinhas 
e com os homens civilizados, que os procuram, a quem dáo em 
troca os produtos que colhem ou preparam, como sáo a bor
racha, a salsa, 6leo de copaíba, guaraná, cravo, tabaco, breu, 
estopa, castanha, algodáo e cumarú. Este comércio podía ser 
mais consideravel e regular, e muito mais vantajoso, se o rega
táo, sempre mal intencionado, nao praticasse no seio dele os 
costumados atos de violéncia. Segundo as noticias que tenho 
recebido destas tribos, em verdade as mais diligentes e af áveiJ 
mesmo, o regatáo nao deixa de maltratar o indio. . . A esta 
causa, e a fraude que preside as permutas, atribuem os caracte
res honestos moradores das imediafoes daquela regiáo a pouca 
permanéncia que se nota na residéncia do indio no seio das 
suas aldeias e malocas, e cujos sítios eles amam mais que todas 
as coisas" (Relatório, 1862: 20). 

No relatório do ano seguinte, Brusque volta a informar sobre 
a condi~io económica· e social dos índios do Pará, cujo aviltamento 
é extremado pela a~io do regatio, "formidavel cancro que corrói as 
arté~ias naturais do comércio lícito das popula~oes centrais, desviando 
ddas a concorrencia dos incautos consumidores; nao contente com 
os fabulosos lucros que assim aufere, transp6e audaz enormes dis
tancias e lá penetra tambero na ch~a do indio". Brusque quer 
transformar os índios em produtores independentes para o mercado 
regional, parcelando suas terras e estimulando-os a produzir e a co
mercializar, sem a intermedia~ao do regatio. O experimento indige
nista de Brusque foi iniciado e, ao que parece, limitou-se ao aldea
mento Tembé de Santa Leopoldina, no Gurupi, onde foram reunidos 
132 índios. Estes produziram algum algodio e urucú que foram 
vender em Belém, estimulados por Brusque, que mandou "acompa
nhá-los e assistir a venda que deles fizeram, e a compra dos objetos 
que procuravam. Conhecerao assim palpavelmente a diferen~a dos pre
~os que vai da tabela do regatio do alto Gurupi para os pre~os 

regulares desta pra~a. Mandei distribuir-lhes algumas ferramentas e 
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voltaram contentes" (Relatório, 1863: 14). A isto se limitou a in
terven~io do presidente do Pará, que nao teve efeitos sensíveis ou 
duradouros sequer entre os índios Tembé. A cxpansio da economía 
da borracha refo~ava, inevitavelmente, o papel do regatio, cuja ex
plora~io atingia propor~óes absurdas, particularmente em rela~io aos 
índios, como se verá adiante. 

Em 1852, ano inaugural de seu governo, o primeiro presidente 
da província do Amazonas, Tenreiro Aranha, informa que a a~io 

indigenista oficial se restringia a existencia precária de tres missóes, 
a primeira no Andirá e as outras no Branco e no Japurá. Essas duas 
últimas nio possuíam missionários ou qualquer outro administrador. 
Por sua vez, a missio do Andirá, na opiniio do presidente Tenreiro 
Aranha, 

". . . seria melhor caracterizada como Vila ou Freguezia, com 
muitos lavradores brancos e seus escravos negros que, natural
mente, exploravam a maior parte das terras existentes, em con
/lito com cerca de 5 70 indios Maué. . . As tensóes internas da 
Missáo do Andirá vem somar-se outros elementos de perturbafáO 
causados pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas de Vila 
Nova. . . O choque de interesses em luta pelo contróle da regiáo 
e de sua /órfa de trabalho indígena acaba por envolver os pró
prios Maué, que sao aliciados por um ou outro lado: o grupo 
Maué do Mamarú define-se pela submissáo a Vila Nova, en
quanto os do Andirá permanecem leais a missáo" (Moreira Neto, 
1971: 69-70). 

Em 1864, o presidente do Amazonas, Albuquerque Lacerda, 
resume o quadro da a~io indigenista oficial: " ... no Amazonas nio 
há cátechese, nem um missionário existe! A situa~io a este respeito 
é ainda a mesma, se nao pior do que a descrita por todos os meus 
ilustres antecessores. Hoje, quem vai ao encontro do indio, a nio 
ser o regatio, menos bárbaro por certo que ele, porém muito mais 
corrompido; que o explora, deprava e desonra a pretexto de comer
ciar" (Relatório, 1864: 135). Entre os cxemplos mais atrozes de 
explora~io, Albuquerque Lacerda cita a a~o de regatóes portugueses 
em Maués, onde urna camisa ordinária era vendida a troco de urna 
arroba de guaraná, e no Puros, onde comerciantes da mesma origem 
trocavam, por urna garrafa de aguardente, a produ~io de seringa de 
todo um ano (ldem: 135-136). 
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Em fins da década seguinte, a situa~io dos índios Maué repetia 
os padróes coloniais de opressio e de desconfian~a que caracterizaram 
as administra~óes de D. Francisco de Souza Coutinho e do conde 
dos Arcos. Vejamos o testemunho do presidente Jacy Monteiro, em 
1877: 

uTendo resolvido ir a antiga sede da dita Freguezia (Andirá) 
ocupada por indios Maués, e a maloca Uariahú e constando-me 
por um ajudante do tuxáua. . . que ali havia muitas crianfas por 
batizar, convidei a freí Samuel Mancini me acompanhasse aque
les lugares. . . Suspeitosos depois disso de que os pretendiam 
perseguir, os principais dos indios da antiga sede da Freguezia 
dirigiram-se ainda a mim, comunicando-me a intenfáo de vol
tarem para o mato e abandonarem a povoafáo; procurei dis
suadí-los disso e parece que o conseguí. O que é cerio, no en
tanto, é que convem atrair essa gente a sociabilidade e ao tra
balho civilizador, e náo mal tratá-la e isto depende das autori
dades locais e dos párocos" (Relatório, 1877: 749-750). 

A longa sucessio de agravas, carencias e opressóes, sempre repe
tidas, foi reunida intencionalmente aqui para demonstrar a inocuidade 
da a~io indigenista oficial do Império em favor das popula~óes indí
genas da Amazonia. No cumprimento de seu programa de explora~io 
e estudo do vale do Amazonas, "em commissio scientifica pelo Go
verno Imperial", Barbosa Rodrigues viajou pelo Tapajós em 1872. 
O quadro que fornece dos índios Maué, nessa regiio, é depressivo: 
em lugar dos 5 .600 Maué do Tapajós, registrados por Brusque dez 
anos antes, o naturalista calcula o número "dos Mahués em 700 a 
1.000, divididos em 51 malocas exparsas pelas florestas que se unem 
a Provincia do Amazonas" . . . (Rodrigues, 1875: 134). A excessiva 
fragmenta~io do grupo, que dará menos de 20 habitantes, em média, 
por maloca, é explicada pelo genero de vida imposto aos índios pela 
economía da borracha: 

"Toda esta populafáo vive pobre e miseravelmente, alimentan
do-se de peixe e cafa, nao cultivando senáo alguma mandioca, 
ou bananas, por estar toda distrahida na extrafao da gomma 
elastica, que os negociantes obrigam a tiral-a, para pagamento 
dos generas que ahi vendem por prefOS fabulosos . A moeda entre 
elles quasi náo é conhecida, porque todo o commercio é Jeito 
por permuta de generos" (ldem: 124-125). 
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Mas nem sequer nessa condi~ao puderam os Maué do Tapajós 
" estabelecer um relacionamento mais permanente e viável com a so-

ciedade regional. Nimuendaju narra o destino final daqueles índios: 

"In 1862 there were 4 villages in the Tapajoz region with 3.657 
Maué. At the beginning o/ the 20th century, all but one of 
these villa ges on the tributaries of the T apajoz were destroyed 
by the rubber gatherers of Itaituba, who took possession of the 
land. As a result, the Maué took sides openly with the Amazon 
/orces in the armed conflict of 1916 between this State and 
Pará" (Nimuendaju, 1948: 246). 

Os relatórios dos presidentes do Pará e Amazonas, citados, sao 
o melhor testemunho de que as classes dominantes da regiáo nada 
aprenderam, realmente, sobre a natureza das profundas tensóes étni
cas, económicas e sociais que deram origem a Cabanagem. lmper
meáveis aos dados da evidencia histórica, querem - como iráo re
petir todos os presidentes da província e políticos da Amazonia, até 
bem depois da metade do século XIX - que as povoa~óes e vilas, 
decadentes ou extintas, sejam reativadas com descimentos sucessivos 
de grupos indígenas tribais. Passado algum tempo, esses reservatórios 
de gado humano - chamados, expressivamente, cai~aras, isto é, 
currais, no período colonial - seráo esvaziados em benefício das 
necessidades de mio-de-obra nas áreas produtivas e nos centros urba-. . 
nos reg1ona1s. 

É, pois, através de urna continuada opressao e de urna política 
absurda e autodestrutiva de suprir com for\a de trabalho, dócil e 
barata, os centros produtivos da Amazonia, a custa do esvaziamento 
sistemático das comunidades de índios e tapuios dos altos rios, que 
devem ser entendidas as causas da decadencia e as sucessivas revol
tas em que, como na Cabanagem, perecerá a maior parte da popula
~ao indígena da regiio. A revolta final - dos Cristos do Rio Negro 
- inicia-se em meados do século XIX e revive ainda hoje, por vezes, 
em surtos ocasionais de fervor milenarista. Por sua própria natureza 
de fenómeno que transfere a solu\io dos problemas vivenciais de 
seus membros a urna interven~io de nível sobrenatural, esse movi
mento testemunha a incapacidade final dos sobreviventes indígenas 
do Río Negro e, por extensáo, das demai"s áreas amazónicas, de reen
contrar as fontes de sua vida tribal, em meio as formas de opressao 
tradicional que continuam a v1ver. 
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NOTAS 

Sobre o relatório de Diniz Pinheiro, Capistrano de Abreu 
faz os seguintes comentários: 

"A lista do Pará e Amazonas refere-se a 1751; compó-la Joao 
Antonio da Cruz Diniz Pinheiro, e publicou-a J. Lúcio de Azevedo, 
Os Jesuistas no Grao-Pará, Lisboa, 1901. Há nela mais de um equívoco. 

Os jesuítas administravam no Pará as aldeias de Caeté, Maracaná, 
Cabu, Vigía, Mortigura, Sumaúma, Araticu, Aricuru, Aricará, no Ama
zonas; Itacuru\á, Pirauiri, Aricará no Xingu; Tapajós, Borari, Cumaru, 
Santo lnácio e S. José, no Tapajós; Abacaxis e Trocano, no Madeira. 

Os capuchos de S. Antonio administravam as de Caviana na ilha 
do mesmo nome, Menino Jesus, Socacas ou Joanes, S. José, Anaiatuba, 
Bocas, Urubucuara, Acarapi e Paru. 

Os capuchos da ConceÍ\aO ou de S. Boaventura administravam Man
gabiras, Caiá, Concei~ao, Iari, Tuari, Uramucu. 

Os capuchos de S. José ou da Piedade administravam Gurupá, 
Arapijó, Caviana, Maturú, Jamundá, Pauxis, Curuá, Manema, Surubiú 
e Gurupatuba. 

Os carmelitas administravam no Solim6es Coari, Tefé, Maneruá, 
Paraguari, Turucuatuba, S. Paulo, e S. Pedro, e no río Negro Jaú, Ca
ragaí, Aracari, Comaru, Mariuá, S. Caetano, Cabuquena, Bararuá, Dari. 

Pela soma de Diniz Pinheiro sao sessenta e tres as aldeias: deze
nove regidas por jesuítas, doze por capuchos de Santo Antonio, seis 
por capuchos da Concei~ao, nove por capuchos da Piedade, dezessete 
por carmelitas, e urna pelos mercenários no rio Urubu. 

Os nomes dados a aldeias quando se retirou a aclministra~ao tem
poral dos missionários encontram-se mais ou menos no ensaio corográ
fico de Baena. Precisa-se, porém, de urna revisao crítica, a que feliz
mente está procedendo Manuel Barata, grande conhecedor da história 
amazónica. Um documento próprio a resolver todas as dúvidas seria o 
Mapa geral do bispado do Pará repartido nas suas freguesias, existente 
na Biblioteca Nacional, construído pelo engenheiro Henrique Antonio 
Galuzi em 1759 se ao lado das modernas trouxesse as designa~s 

' antigas. 

A C. R. de 19 de Mar~o de 1693 confiou aos jesuítas os índios 
da margem meridional do Amazonas, sem limita~6es do sertao; aos fra
des de Santo Antonio o sertao do cabo do Norte e a margem seten
trional do grande río, compreendendo os ríos Jari, Paru e a aldeia de 
Urubucuara, fundada pela Companhia de Jesus; aos da Piedade o dis-
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trito do Gurupá com as aldeias vizinhas, as da margem setentrional 
do Amazonas desde o río Trombetas até o no Negro, e também o 
río Xingu. 

No Maranhao e capitanías dependentes ex1suam, segundo Diniz 
Pinheiro, dezessete aldeias ( 145) : Aruazes e Paracatis, no Piauí; duas 
de Araiós e Araperus, junto ao Parnaíba; mais urna de T arabambés, 
urna de Gamelas, outra de Tapijaras, chamada S. José, no Maranhao; 
S. Joao, Maracu e Pinaré, administradas por jesuítas, urna administrada 
por carmelitas e outra por mercenários , na capitanía de Cumá. 

Um mss . do Instituto Histórico, E.vora, 8, redigido cerca de 1751, 
dá como aldeados no Itapicuru os Guegues, Barbados, Caicaises, Aranhé 
e Tupinambá; no Pindaré os Guajajaras Marava e Guaiajara-a\u. 

A carta de Gon\alo Pereira Lobato e Sousa, governador do Ma
ranhao, escrita a Diogo de Mendon\a Corte-Real em 21 de Fevereiro 
de 1759, trata da cria~ao de diversas vilas. Há cópia deste documento 
no Instituto Histórico" (Capistrano, 1954: 279-280). 

* * * 

O anotador da edi\ao citada, de Capistrano, José Honório Rodrigues, 
acrescenta ao cornentário do autor: 

"Há nesta lista mais de um equívoco, diz Capistrano, que também 
se enganou. Em primeiro lugar nao há aldeia de Tapajós e, além 
disso, Capistrano atribui a Diniz Pinheiro a soma de 63 e dá 64 
aldeias, quando, na verdade, aquele variou entre 62 e 63. Quem 
tiver a pachorra de ler atentamente a lista de Diniz Pinheiro no
tará que há 64 aldeias com as nove atribuídas as doutrinas dos 
Capuchos, 63 com as oito da mesma (Diniz Pinheiro diz 8 ou 9) 
e 62 na soma final, quando confere aos Capuchos em geral 30 
aldeias, adicionadas neste caso as da Companhia. A soma de Ca
pistrano está ainda errada: primeiro, quando dá 12 para os Capu
chos que sao 11, is to é, 9 ( embora só de os nomes de 8) e mais 
2 na ilha de Joanes; e depois quando dá 17 dos Carmelitas, que 
sao 16, o que importa 64 com os dois erros ou 62 com as corre
\Óes. Capistrano somou pelos nomes e neste caso sua cifra tinha 
que estar errada, pois as aldeias do Carrno sao 8 e só 7 estao 
apontadas, e as dos Capuchos de Santo Antonio sao 11 e nao 12 
como ele indicou. Na rela\áo de D. Pinheiro nao consta a aldeia 
de Socacas ou Joanes, administrada pelos Capuchos de Santo Anto-

- nio, segundo .Capistrano" (Rodrigues, 1954: 357) . 

Sobre o Maranhao, José Honório Rodrigues junta a seguinte obser-
va~ao: 

"Capistrano, seguindo Diniz Pinheiro, fala em 17 aldeias e registra 
apenas 12. O engano vem da cópia do texto e as 5 aldeias que 
faltam sao as seguintes: 'duas de Barbados, duas de Cahicahizes e 
Aranhis"' (Rodrigues, 1954: 358). 
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01'.f JOSEPH POR GRAC,A DE DEOS REY 
de Pon.ug1l , e dos Alg2tves dáquem , e dálem mar 
em Afuca , Seoho1; ~e Guiné , e da Conquifia , nave
g1~aó, e. commerc1.o de Ethiopia, Ar:ibia, Perfia, 
e dai ~nd1a , &~ .. Fa~o faber aos que eíla Ley vircm, 

que ma~~ando exammar pelas pelfoas do ~eo Confelho , e por ou
tros Mm1ílros doutos, e ... ufofos do fervJi;o de Deos, e meu, e do 
bem commum dos mcus vallallos , que me pareceo confultar, as 
\'crdadcir:is c:iufas com que defdc o defcobrimento do Graó Par:í 
e Maranhaó, até agora naó f6 fe naó tcm multiplicado e civiliza: 
do os Indios <hquelle Eflado; deflert:mdofc delle a b;rbaridade, 
e o gentilif mo, e propagandofe a doutrina Chrifiá, e o numero 
do1 fjeis aJlumialos da loz do Eu:mgelho,; mu :mtes pelo contruio 
rodos quintos Indios fe defcm6 dos Sertoens p111 as Aldeas em 
lugar de propgarem, e profpenrem nellas de forte, que as fuas 
commodidada, e fortunu JervilTem de· eftimulos ao1 que vivem 
dif ptrfos ~los matos para viremJ>ufcu nas povoa~oeos pelo mcyo 
das felicidade1 temporaes o Jll2YCX fim da bem:aventor:m~ eterna,. 
unindofe ao gremio da Sa~ta M.-1rel~reja; fe tcm viflo moito di-

~· ~~m~nte, ~OC' ~'fendo d~ddo mostos milhoens de Indios fe fo
n6 {empre cxrmgumdo de incido , ri he muito pequeno o numero 
das"}?Otoa~ns, e do1 mórad.orei las; vi vendo ainda e6e1 pou
COI cm ta.6 grande miferia, queem vez .de convid:arem', e :anima
remos ouuos Indio$ b•baiot~ gue os .imitem, lhe1 fervem de ef
candalo para fe internare~ nas·:fuil:S. lmbira,oens filvcrílre.r com la
mentavel prejuizo da falva~ó da.r ·Cuas almas, e grave damno do 

._. meímo Eftado, nar> tendO o~ ~biraote1 dclle quem os íirTa, e 
•iude, pata colherem na 1:01túra dt.r tetras os muiros , e preciofos 
fiutos em que ellas abuodaCS : Foy aflentado por todo1 os voto1, 

, .¡ue 1 cauf1, que rem produzidO tae pemiciof ós, effeitoi conJiftio , ~ 
confifte IÍDda , em fe DIO haTerem f uftentado efficazmtnte OS di-. '°' Indios ui liberdade , ·que 1 feu favor · foy Oeclmda pelo1 Sum

. · 1IÍos P.ontifices, e pelor Scnbores Reys meas predeceBores, obfer-
.,.andofe no Ceo genuino f entido ª' Leys por elles promulgada_ {o
bre dLi materia nos :annos de mil e quinhentos e feteata , mtl ~ 
qoinbeinos oitent:a e fcre , mil e quinhentoi noven t1 e cinco, mal 
e feiscentos e nove, mil e f~cent06 e o~c, mil f e~scentos quareo
ta e r.' mil e Ceisc~tOI ancocnta ~ ~ : caYµJaodofe fanprlae 

- • IM! 
!il' ~-
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J b. d · rr ( 1 
) 

r~.~ cu ·~:i 01 1ntcrc es p3~tic~larcs as difpolic;ocns delbs Le ' S 

:ne qoc _lobrc elle claro c~nnec1mcnto , e f obre :i ci::pcrienci} d~ 
que fl2,·u p:a.11a.d.9 .a . re~pe1to dellas , efiabelecco ElRey meo &:
nhqr 1 f: ·Av<). PO. · pnme~ro de Abril de mil e fc iscentos e oitent~ 
( pu•.de. hum~ '~~ obv13r a taó perniciofas fraudes ) a Ley cu· o 
tror.11( Q fegmnte... . J 
. . 

'Lef.do f'~·i1?1é.i1:<?, · d~ :Abril de 1nil fei.rcen-
- - • • - F ·,. .. t. •: ... , " e 

. . · . : : ;- . :'ID~~t oite11ta.' · 

,. D Om Pedro Principe de Portugal, e d~s Alg:irvcs como R e
,. ~ente,e fuccellot.dell~s..R~ynos &c:Fac;o fober :ios que eíl:a 
,, Ley v.rem, que~e~do. 1n(or~~o 'EIR-ey mcu Senhor, e Pay, que 
,, Deoi tcm; dos tn1ofto,.cauve1ros., 1 que•os moradores do Ef
,, t:ido do Maranh1ó.por. meyo1 .iJlicitós reduzi2ó os Indios delle, 
,. e dM.gravn damnos; excefim , :e •offcnf:as de Deos, qae pua 
,, efle 6m le· comntectiaó_,;j- fez ·huma Ley .neíl~ Cid2de de Lisboa 
¡., cm nbv~ de Ab.ril.~e - mil.:IeiSceoros~incoenta e cinco , em que 
., · prohibio os ditos-cnivé1r0s., :exceptuando quatro cafos , cm que 
,, de direito cr1ó~jufto1; ·e licitó1 >fa laber quando foITcm tomados 
,., .em 4.u!l1 ;guerr~-; ~lle.~~omigu~c.i Jhe muvdTern, in~ervin~o i 
_, as ;a1rcuufiinca1sroa1d1ta • Ley <declatadas .; ou quando 1mpea1f . 

11 fem, préga~tiELWig'!!im; _ou -quando efiiveITem prezos á cór- . 
n di; ~3fA ,Íf!rem'.comidot;_o:oú ~uando fo~em r~ndi do~ por. oucro1 \ ;· 
,:, J op1<~$., .que ps--OooteB'em t'IJJ.1d<l em gu~ua 1uíla, ex~mmarxlo~ 1 . 

rl' · f~ a·;j~{\i~a 1U~l1amf&rfui'Qtdenada na dita Ley.~ E ·.por naó ha~ 1. 
,, ve~- .fidQ ~ffic~·J el\:e~~mediJ1 ;::nem.? de ounas ~ys :m rece~en-
" .t~$ 4P .a1,100 .. d~ míl equinht!ntos e Cet~ta;, mi~ q~!nhenroi ~n~ 
;, 'ti i? ... Jete,, ,miliquiphentoJ novénts:e c111co;, .mil ft1scenco~ cih~ '· 

,.. .. ~n,la édoU,)l,C1Dil <feiSl:eJítos ·ciñcoentD e· tres ; ;<om que O OJIO 
:, .Senhpr }l~y:ióea Pay ,: .,.e o~o.t Reys1oa~ pr~~~lJore1 .pracn
,1 :) rar.J~~ •talh.-ji!fteJClanmá;1antc.r .,.fe. haver ·eon.t1nua~o aré o pre:-
, .. It11te.~in W.•\te ,ifañ'd:alo, / i e·exceflo~;contr:i o fetYJiº de D~!· 

' ·e!meu · :itn.pe4indofe por·dla caufa a éonverfaó dtquella genu~ 
'
1 dad;. ~que def~io proroover; 1! :ídi:mcar, ·o que de~e f~r, e ·be 
'' "",. • ~ • • · /1 do encaa que ;o .meu:,primaro.cuidado; ·tendo moura a· expen , . . 
•• 'cun~Llo fe1ºaó licitosDS caiiveiroir;; por¡;·unas.~aili~ns de di~n.
,, ~r..... d ·d· 1 ... · dc de e1scentos CJ • 

to 001 cafos·exéepun os 'll3 ita .u turur ,A .. d or 
" coenta e cirt~:, -. e; ois antcr~ores , com tu o que PIº e mp~~ ,, .; ,, 
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, ( 3) 
;. p<.'ndm~ 1s razoens que h:a em contrario pa12 os pr<>L;bir cm 
,; todo o afo , ferrando .• .. porta 1os pretextos , fimulai<>cns , e 
,, dolos com que * m:ahcaa abofando dos cafos em que os .;ativei
,; ros faó jaflos, introduz os injuftos 1 enbcando-fe as confcien
,~ cias , . aa_6 .fómente em privu d1 libe.rd~de aquelles a quem a 
,; commuo1cou a natureza, e que por D1reno natural, e pofitivo 
,~ fa6 verdadeiramenre livres; mas rambem no.1 meyos illicitos de 
,; ·que ufalS.para efte .fim: Oefejaf?do reparar taó grave1 damno.r, 
,; e inconveniente•, e principalme~te facilitar a converfa6 d~:}~el
,, let G~tios,. e pelo qut .coov~m,,ao bom governo, tnnq,·f1ll1da· 
,, de , e confena~aó daqueUe Elh:.~o ;. com parecer dos dv me.u 
,; Confelho ~ pondera~ ' "efta "°.lateriaic<>m a madure.za, que ped1a 
,,. a importanc;ia della; . e exam~nando-fe as Leys ant1gas , e ~s que 
,, · ef P!ci21meotc -fobre elle_ partadilar fe eftab~lecera6 para o Eílado 
,, do Brafil, aonae por muuos :anoos_fe expe.nmenuram os mefmos 
,, Jamoos , e inconvenientes, que :unda boje dura6 , e fe fentem 

110 ·do Muanha6: . Hou~e por bem mandar fazer ella Ley , con· 
'' formando-me com a anliga de crinta de J olho de f eifccntos e no·· 
" ve e com ·a Provifaó-que nella ·re J"efere de cinco dejulho de 
" feiCccntos e cinco palT:adas n!lYa todo o Eftado do Brafil. E reno• 
,, r--- d . d. 

vando a fua . difpofi~a6 .ordeno , e m:iodo que aqu1 em Jance 
: fe mó,poffa cativar Indio algum..a~ di~o Eftado em nenhum cafo, 

nem ..ainda nos exceptuados nas datas Leys , que Hey por deto
:: gadas , como fe dellas, -edas"f~s pa~avras ~zera exprell'a, e de
,, d:uada men~aó , 6cando-. no lllª1s e~ f~u v1gor: . e fuccedend.o 
,, que alguma pefl'o:a d~ qualquer C()~d1~0 , ~ qualsdade que fe1a 
,, . cative, e . ma~de cauvar algum lna10 , . p~bhca ou f ~cretamcn[e, 
,,, por qualquer utulo, .ou pretexto que feJa, o Ouv1dor gcral .do 

di to Eftado o prend:a , e tenna .. • ·. bom •recado, fe'!' nelle ~~o 
:: conceder Homenage!D -'. .. ~lvar~ de .6an? , ou fie1s C2tcere1: 
,, ros; e com os . autos que forr:na1 o r~m~tta a e~e Rey no en 

negue 10 Capiraó, ou ~ellre ~o pnme1ro ~av10., que para 
" · elle vier.~ . para ndb .C1d.ade o entregar no L1moeuo della, e 
~ me dar conta para ·o mandar caftigar como m~ pare~r •• E · 
:: tanto .que 0 .di to Ouvidor geral. lhe c~nRar do d~to auvearo, 

rá lo O em f ua Jiberdade O d1tO lnd10 1 OU fn~IOS, ma~aO'' r g ua1 uer dJs Aldeas d06 lndios Cathohcos , e l1vres 
•> o-oi IÍ ~er. qE w.ira me fer mais facilmencc prefente fe efta 
,, que e e qo .-- M d B. ~ e GoYema-
' Ley fe obf erv• ioteiramcnte : ao o que o . ~ po ' dell e os 

' dor daquclle. Eftado, e os Prcb~~s d~ R~hg10CD1 e, p 
,, a l! .. , . aro: 
• 
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,, P~oC.tios .. das_AIJ~~s de lnd~, me dem conta ·pelo Cónfdh,1 . 

,. . Ukn~1no; e.Jont1 das_~dfoens dos tranf~eR~res, que ho~
'' . vu da.cli11 ~ .. ,: e de tudó o que neft1 materia uverem noticia 
,, ·r for tGOOTeniaue pira a fua obfervancia. E fuccedcndo movd
" fe· ·~ <lefenfiva, -ou ·offenfiva , a · alguma NaiaÓ dos Indios 
,, do ~to·ERldo n.os. cafos., e te~mos, em que por miohas Lcys , e 
,; ordens he ~mnttdo ; ós Indios que na tal guerra forem tomados. 
,, ficuí6· lcímente prizioneitos , como lica6 as pefioas que fe t-0- . 
,, fl:':IÓ~as guen::is de Eüropr., · e f~mcnte o Govcrnador os repat-: 
,, tirá como lhe parecer mAl!''C,ónveruent~ ao .bem, e feguran~a Jo 
,, Eflado, p'ondo-os nas Al~eas dos Indios livres Catholicos , :ion
', de fe poflaó reduzir á fe ., e fervir o mefmo Eftado , e confcrva
,, rem·f~ na fu:i liberdade; e cotn o bom tratamento, que por or
,, dcns repetid:¡s eflá mandado, e de novo mando, e encómendo 
,, fe lhes de em todo, fend_o- .fewcramente caftigado quem lhes fi
,, zer qu:alquer vexa~aó. ~:com maxor rigor os que Jha fizerem 
,, . no \empo em que ddfes fe f eivirem por fe Jhes darmi na repar.
,, 1 ;,,ó_. Pelo que .mandó •os Go.emadOres , e Capitaeas m6res, 
,, Uffici1es d1 Camera , e mais Miniftros do Ellado do Maranhtó. 
,, de qualquer qualidade ·., e ·amdi~aó que fejaó, 1 todos em g~. 
,,. ral', e a cad~ hum ·em pprticular , cumpra6 , e guardem ella 
,, úy., que fe regí ílraiá. ~~s.ymau do dito ~ftado; e por cJla. 
,, Hey po~ dem~das .naa lqmente · ·~ fobrcd1t1s L~ , ~omo 
,, acima· 6ca . refrudo; ~ !~S as m:u~, e qu~efquer Reg1men· 
.,, tos;. A! · Ordens, que -O:tJl ·~ .. conuano 10.d1fpolloneft1, que~ 
,; fómrnrc quero qa~ ~.::dha.: • .. ~enh_i f~r~a ., ~vigor , como. nell~ fe . 
,, cont~m, iem embatgode .ºª° fer ~!fada ~la C~ancellaraa? e ~•St 
,, ·ordena~oer_u ~' e- .ltégim~~~~s em contr~ao. Lisboa o pnmeuo, -
,,;de Abnl de mil fe1ittn~ _e 01~enra.-; :.; . ;;. •. . • · · 

.,,. · - " · .. ~. , . , • ,;• -'i:t!··- ~r·· -~~~~~;;. '"' . ! ' · .~. 1 .:,: ·: 
• •• "~ ... t . 

· . · · --; ( -· . .P R 1 N C 1 PE. • 
' . .. . .. . ' . . . - . . . . 

. · E Porque o tempo.foy ad2 dia &zendo JDIJS notonas, e nws 
demonfir.nivas as jufüffimu ao~as, em·que fe ~abeleceo dla Ley 
pua refiituir :ios Indios a fua ant1ga, e natural hber~, fechan·. 
do 1 porta ás impiedades , ~ ás malicias! com que ~o ~o pre: 
texto· dos afos, em que antes, e depo1s della, fe pam1~t10 o:: ; 
tiveiro , fe fazi:ió ef cravos os referid~• Indios' fem ft.~d.': ; 
que a cubi?, .e a for? dos que os catavav~ó, e • ru 1ª er ~.as 
fraqocza dos chimados ativos: Sou fen•do' com 0 paree ri&! 

tt 
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(i P fl: ' • ~1· •tL ( 5') 
- mu e oas , e 1'' 1nuuos , derogar ' e annullar; como por rila 
-derogo; e annullo todas as L_eys, ltegimcntos , Refolu~oens, e 
_ordeDJ, ~ue dcfdc o defco~ramento chs l~bredita~ C2picaní2s do 
Gn6 Para, e . M.aranh:ió ate o prefente d1:1 perm1uiraó 2 inda em 
CCf!OS cafos particulares a -efcravidaó dos referidos Indios , e no 
mus em que 'l efta Ley forem contrarias para nefia p:ine f ómenre 
ficarem derogadas, e cafiadas, como fe da . fubfi:mcia de cada hu
ma dellas fizeffe a~ui cxprefla , e e~pecial men~aó , fem embargo 
da ~r~ena~6 do · hvro feg~ndo, 11~ulo. · ~uar~nta. e quatro em con •. 
t~ar10. Ren~vando, e. excuando a 1nteira, e, 1nv1olavel obferv:m
caa da fobred1ta Ley acim:i trasladada, . e ·¡no com :is amplia~ocns 
declara~oens, . e refi~ic~oens , que ao di:inte Ce feguem. ' 

. Por · obv12r. m:us efficazmente. as calamidades, que fe tem fe
guado da efaav1daó; e por cortar. de. huma vez todas. as· raizes 
e ~pparencias della : Ordeno que nos Indio~ , que ao rempo da pu~ 
blic:i~aó defta .fe acharem dados por rcpart1~aó , ou :iinda por 3dmi
niftr:i~aó, fe obfervem :as difpofi~ens do Alvará de deZ de Novem.
bro de mll.'.feifcentos e quarent~ .e·íete: cujo teor he oJeguinte. 

• o¡· .. • ' "" • .. • 

• t ' • . .. • ( •• ~ ;. • •. ~ • • ... .. t. .... • "; .,_ # • -

Ley de ·Jez· de Nol!emf?j·o. ~~ ·mil fais-cen
. -.. ~· . :· ·~tos nuaréniii e·-. rete.·:·.'~-: __ ··=··~. ·1- · • -, . J' . , 
, .. ~· L ... • J , • . "t • • .,, ... ~ .' '- ... • •' . • 1 • . • • .. • :,¡ . !: n ;;t . ? -" .., :.. ... , ,, E U-EIRey fa~o fiber ~os·qae· elle Alvará virern ,-q\ie.tend? 
, , · . confidera~ó ao grande prejpizo ,-que: fe. 1egue ao fer:v '..~o 
,, de 'Deos ;-e .meo,. e 1I0 '40gmento~o ·Efiado do~ Maran~120·,: 
;, de fe datem:par adminrftra)aa~qs ~e?tios ,~: e-1 ~dio~ Jaq~ll!~'Ef ... 
,, tado,,por~uanto os Portuguezes, a!quem_.fe dao efias ~1n1~
,, ~oe~s, ufaó t3Ó.!11~1 dellas, que ~s ~miaos , :qu:· eftao :d:.b~. 
,, das mef Ola:' adt:n1n18ra)OeD~ ; em ~reves d1~·· He ; fer~·~~ , • ou 

morrem a pura fome, :e exceffi vo ttabalho , ou fogem péla ter: 
" . ra denuo ' onde a poueas jornaClas perecem ' tendo por: ella 
:: caufa pere~ido, e acabadp innumersvel gentio. no ~h:~,; 
,, Pará, e em·octras ·pa~erJ do Eftado.do Bra6! :· Pelo -qu.e Flq 
,, por liem mand~ declar~r por Ley ( ·como.por : ~fia ~~ ··~~ 

rno o decluaram ;~ os Senhores k eys defie Reynoi e .os · SUm
'' mos ·Pontifica, que os·Gentios fa6 livres., e que naá baja_'. ad
:: mioiftr1dore1, nem adminiftr~ , -.havendo por nullas .,~ e de . 
,, nenhom effeito todas as que efbver~m dad:as , ~ modo que ~ 

haJ. a memoria dellas·, e que-os Indios poffa6 f.anemente f~ir,. 
" · ·· · eua-a UJ n 
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,, • f~llf com quem . bem lbes e&iver' e mel~or lhes pag1r Íeu 
,, tnmmo. P~lo que man~ 110 ~~vem1dor. do dito E.Radi> do M~ 
~ .naWn. e a todos os_ m:us M1n1llros delle, de JuRi~, Guerra , 
~ e: fitae~, . 1 ·todos em geral, e a ~:ada hum·em p:anicular, e 
,, ~ .Oliaaes d:as Camaas .do mefmo Eftado, que nena confor
" .madtde.cumen6,, e ~dem efle Alvará ·' .tiztndo publicar cm 
,, .tod••Capranm., . ViJl1s•, e Cidades, 'lue os Indios fa6 Ji
;, . neis; -!S•~IÚenundo ourro 4im; que h111 AdQlihifir:adores, 
,, neqa •m.~nra6 , havelido -por aullas, e .de nebhoin ~ffeito to-

' 1, du ,as q_11e ttv~rem dadas .ni .fórma que. acima fe xefere ; porque 
,, offi~ D ,Bey .por bem. E efie quero 9ae Y1lh:1 como Cana , fem 
,, embargo da Orde~aó do fegundo lavro titulo quarenta em con-
11 • trario. Manoel Antones o fez ~m U.boa 1 dez de Novembro de 
,, mil Ceiscentos quarenca. e fete , e efte vay por duu 'tias. · . ~ . . . 

R. E Y. !.. . . 

- ··~---

157 



(7) . 
.,, fu2 liberdade; e fe tirern do poder de qu::icíquer pdTo::is , cm cu
.,, j,. ?0'1er cftiwet:ein, fem replica, nem di'a~3Ó, ncm ft.rc:m ou
,, vidos com em~argos, .n; m ac'i::ió :ilgum1, de qu3lquer quali
" dadc, e materia que fepo, e fem fe !hes admiuir 3ppcll:11~aó, 
,, nem aggravo, pollo que alleguem eílarem dcllcs de poílc , e 
,, qu~ os compraraó~ e por fencen(fas ·lhe. fouó JUlg::idos por c:iti
,, vos : ·por qu:anto por efta declaro !IS ~tt~ vendos, e f cnten~:is 
~' por ·nullas ·; ficando .refgu:irdada fua JUfi1~a aos 'compra<lores , 
,, contra os que lhos vendera6 : e <los di tos Gcncios (e ta1116 c:im-

bem :1s Aldeas , que forem necelf:irias; e ~mm nell::is, como nas 
~: mai.r, que já houver , e e(b6>domefiicas, fe terá :i. mef m::i or
,, dem , e governo ~ que por efl a fe ordena baja nas mais que de 

novo fe fizerem. . . . . , :. · ' ,, 
·Della· geral dif pofi~ao exceptoo fómente os ori\lndos de pret:is 

eícravas, os qu:ies ferao confervados no dominio <los feus :iéluaes 
fen_hores , em guaoto Eu na-O der outra providencia f obre eíla ma-
ter1.2. . . . -- . 4 • .: • , 

· Porém p:ira que com o preteito dos fobrediros dL"fcendente.r 
de pretas efcr:1v:as, fe na<i retenh36 ~inda no. c~tiveiro_ os lndios que 
.faó livres: cílabele~o que o beneficio dos Edar:ies ac1m~ ordenados 
fe excend:i a tqdos os qucr fe acb2rem reputac.los ·por lnd10s, ou que 
raes parecerem:, p:Ká_que coo~s ·elles fejaó b~vidos por livrcs íem 
a dependencii 'de ma1s prova._-do que .a plemffim~ que = f~ favor 
ref ulta da prcfump~aó de Direito Divi_no, Natural, e pofiu\lo, 9ue 
eflá pela ltberdade, e~ qtianro·por ou.cr~s.provas t~mbem ple~1lfi; 
mas, -e raes , que f CJ&!O_ baílánt~s ,.~r2 ilJ,d1re~ a das pr~f~m~~a~ 
conforme 2 Direito ,. fe nao moíh:ax que ~Jfecl1v::u~ente fuo ekravo~ 
DÍ fóbredita f6rma :· ÍricumbíndÓfempre.O ~n·cargo. da ptOYA aOS que 
1equererem conua :a liberdade 'joua.J~ndo Reos.·-. . ~ .: . !<·• ~) :1 

. . : ·o que n'?s eafos occauen~es fe 1ulga!á b~eve, fu~m1n1~en. 
te, e de plano .pela verd:1de íab1da e~ buma fo lnfiancu. l'"ern ell_a 
fera6 preparados os autos pelos Ouv1dores Genes nas. f~~s ref peth~ 
vas Jurifdic~oens, e os proporá-0 em Junta :i que :iflifiirao o 1 rela4o 
·Diocefano ou o Minifiro que elle depuur no fcu lugar Pª.n elle:ef· 
feito, o'Governador, os quarro Prelados mayores das M1fforn.r da 
Companhia de JESOS de noíla Senhora do monte d.o Carmo dffis 
Religiofos Cupuchos da P10.vincia "de Santo Ant~nio, Fe 

6
de no ª 

Senhora das Merces o dico Ouvidor Geral, o Jmz ·de n, e 0 

Procurador dos lndio's : V cncendofe pela pluuli~nd~ de votos cor· 
ua a liberdade: e bslbndo a f.&vor del13, que fcpó iguacs. os ':o; 
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mos votos : os_ quaes em nenhum ~ro fe·poderau 'uat 1em ~ eue. 
jaó pref entes os Vog:a~s acim:a refendos., ou as ¡>effoas qu~ feo.s lu
gares fer~irem ; a· menos que fe .ºªº efC!IFem, feDdo .•dvenidos,· pa
ra 0 refendo aao com recado por ef a1to ; porque.efcufandof e al
gum, oÚ ~l~uns d~lles , ~ fe acharem impedí~~, ~e"autu1ú 1 ef
cufa .; e fe expediiá ·~empre ia .anfa com os que elhverem pref en
tes coro tanto.que ba11 femP,re tres votos conformes pa~a fe vencer 

· .a d;cifa~. ~ .d1s fenteo~s ·proferidas na fobredita fórma , naó po
derá haver appell~ fufpenfiva 1tque rerarde ·:f_fua·execu~:aó, oem 
outro algum recurfó ~que naófeja'devo1utivo,, 1nterpondofe para o 
Tribunal da Mera· da €onfciencía, e Ordens, onde ellas caufas 
fer ali- Ít>ntenciadas n:i fobrédita fórm:& ' com preferencfa a qu:aef quer 
oc tras , como convém para o fervi~o de Deos , e · meu , em ·huma 
matcri:i 'taó gra've ' .e delicada, ·que invo1ve em fi os bens efpiri
tu:ies , e temporaes daquelle Efládo, 

E para-que os mon~dores delle poffaó schar quem Jhes fa~a :as 
f uas obras , e lhes cal_tive as f uas terra.r 2inda demro nellas, fem a 
ucpcridené:iaº de rñ:andarem vir obreiros ' e tr:ibalhadores de fó!'2 ; .e 
os Indios natur:ies do Paiz ·pollaó t2mbem ach:ar a fua ·conven1enc1.a 
em fe 2pplicarem ás referidas obras, ~ fervi~os; faendo:9~m huns 
aos outtps áqaetl~ Teciprocos interefi'e.r, em .que ·cón~ftem. o· eíb
belecimeiúo,' :o · ~~g~einó:'} _a-~~tiplia~;, ~•e ~ .. prof~~·d~ de 
todos os Povos·c1v1hzaaos., e pohdos· ; 1 nos·quaes fempre crefce o 
numero dos. opera.ríos á propoi?o~as 1avourls_, .~ ~as ma~ufa8~ 
ras , . que .nelles ·fe :culttv2ii :_.:H~y ,·por -~em ! que , Jogo que efta fe 
publicar na Cidade.de Bél~-m~~1iratl:P~tá, ~,Go.vqna~or; ·~ Ca;. 
pitao General daquel~e·.Eql~<>;-:t!~·g~en1:"Ceu ·. ?~go_-.Jé!vi~:, · ~~vo. 
cando a jllnt' os M1~1~r~s :~!!ta9~.~,uell~ O_p1~al, te · ouv111d~ 
o Governador 7 e. M1n1ftros ~~&oc íde S. L'Urt do Maranha~~ 
com ac?rdo ~s du~s ,reip~~vás _~~~ms, ·~ft1ib.~~~·~1 · fób~edi
tos Indios.os JOrnaes c~mpetent~ .Para. fe.al1ment2rem :, . e vefl!rem 
fegundo as fuas differentes profifloens;conformando-íe ~m .º· 9ue a 
efie refpeito fe pratíca neftes ~Reyños ,:_e nos ~ais. da ~urop~ ! em 
qu:i~to os pre~os commons do ~mo Efiado puaé~ ~·~di~; e 
feHmdo para elle effei to de regras os exemplos fegu1nt.~ ~ ~meuo 
cxemplo, fe em Lisboa caíl-:a o fufteñto de bum homern de tn~:alho 
hum toílaó; e he por iífo de dous toíloens o jo·~nal ~e ~ó~ ttiba· 
~h:idor; :i cíla imita~aó fe deve caxar a cada .I~K> ae ferra~o por 
Jorn:il o dobro do que lhe he precifo p:ir:i o d12no f uftento regulado 
pelos prec¡os da cerra : Segundo exemp1o, fe hum Anifice ganln 

em 
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c.m Li~boa tres tofioens por dia, e hum trabal ador 1omente dous 
toílorns; a ella imit•~Ó fe taxará aos Anifices do referido Efiado 
ametade mais do jomsl que Ce houver arbitrado aos trabalh:adores. 

Todos os referidos jomaes f eráó pagos por ferias nos Sabbados 
de c2d:i femana, cobra~fe affim nas quantias em que houverem 
fido taxados, ou em.panno, ou em_ ferramenta , ou em dinheiro; 
como melhor parecer aos que os ganharem ; procedendo·fe por el
les verbal e cxecutiv201ente, como já foy declarado por Alvará 
de: doze d;Novembro :de mil feifcentos quarenta e fete; e obfer
v:mdo-fe as fobreditas tatas fem embargo do dito Alvará ; do Capi
tulo qua renta e oito do antigo Regimento ; dos outros Alv:irás , de 
vinte e nove de Se.tembro de mit feifcentos quarenra e oito 1 e dozc 
de Julho de mil feifcentos cincoenta e feis; e de todas as mais dif-

. pofi~oens , e taxas até agora eftabelecidas , as quaes todas Hey tam· 
bem nefta part~ por derogadas como fe de U as fizelle ef pecial rnen
~::ió , naó obflante a Ordena?Ó do livro fegando, titulo quarenta e 
<jU:i.cro, e as m:ais difpoli~oens de Direito a e1li femelhances. 

Porque naó btllariá para fe reflabelecer, e adianur o .referido 
Eílado, que os lndios .íoft~m refiituid.os á liberdade das frias pefToas 
n:i. fohreJita fórma, Ce eom ella fe lhes nao refiituifie tambem o Ii
vre ufo dos feos bens, qúe até.agora fe lhes impedio com manifefta 
,iolen_cia _: Or~erio; quetefte..refpeito.fe execute·logo a difpofi~¡o 
do paragrafu quatró dO Alvirá.ao primciro de Abril ae mil feif cen
t os e oitent~: cuj~ teor~e o.~int~" · . ~- _ · :. ·: · . : .. · . 

,, E para que°' ditos Gentaos, que affim defmem, e os mais· 
,, que ha de pr~f!nte, J!l~ Je mofervem nas Aldeas: Bey por 
,, bem, qu~ fejao fenhóm de~ fazendas, como o· fió JJO.Ser.ta6, 
,, fem lhes ~erem.fcr;t0ia1dar, nena Cobre ellas fe1hes faui'mo:. 
,, leJlia: E. o.Gomnldor.GHD :~aos.dito1 Rel~Ofossllina
;, rá aos que defcc~ ~ ~~:, laprá m~~ientes . p.,. nena 
,, fovrarem, e.culanrem .. e nao~ fer.müdados dos ditos lu- · 
,, g~res contn roa vo~Udc' nem f erá~ obrigadoi a p1gu furo ' ou 
,, tnbuto algum das di~ '~nas, ainda qae eftejaó dadas em Sef ma-
" 1ía a pefloas ~icuma ~ porque na C!>ncetf16 def\u . fe referva · 
,, f empre o ~wzo de terceiro , e muito mús fe entftlde, e cjueró 
,, fe enten<h fer referv1do o prejuizo, e direito d01 lodiOI prima-
,, rios·, e naturaes fenhóres delbs. ·. ' 

Em ohf enancia de cuja dif pofi~aó,que H~ por bem reooY1r,e 
m~nd3r executu intiob!elmente, fem ~yor dda~a6 daqaella, que 
:itc agora h~uyeem taó !IJlpor~te negoao, o mefmo Go1_e;mador, 

· cúpi-
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e Capit~iS General, ou qoem no feo lagar tlliY~, f:izendo erigir em 
Villas as A1deu que .ti~erc~ o com~te'llumer~ .de ~odios , é llS 

m:iis pequenas:em lugares, e re¡m.ur ~.mefmoi Indios as tcrras 
:idj:icentes ás fUÍI tcfpeélivn_.AJdéas: pDtÍM ncftu funJa)Oens 1 

r repmi~ (iem quanto for poffivel) s .policia qoe ordenei para 
a fi:inda~daF.ill4J 11w11lt8.7ofepb lo B.io·Negro: Suftcnrando· 
fe os Inaioi, a éujo ~•or fe fizerem as ditas demara~Qés, no inteiro 
dominio, e páci&a poffc ~ terra•, que fe lhes adjudicarem para go
zar~in dellas per1i, e tbdos ·feús ~eMeiros": E fcndo caftigados os 
que , abmindO da lu:i im'beci11idade; oí-pertobarem Jiellas , e n:i f ua 
nhura , com tod~ a feveridade. que · is Leys permiuirem. 

E porque fendo o ~eu principal ~ten!o cli.lát~ ~ prég:i~aó do 
S:anto Euangelh!J , e procurar traza :ao· grmuo da lgi'eJa aquelle nu
·merof o Paganif mo; e moitis d2s Nas-oens daqueltes Geotios eftaó 
~m p3rtes mui remotas 1 viveodo nas trévu da ignorancia, e difficul
tof amente fe peafoadirá,9 adefeer {'ira as ·Pm0t~ que ·até agora 
fe achaó eft:abelecidas; p:ll'I r IJDcli.nopteñórdos:Senoenl Jbes 
111aó falce~ Pafto efpirirual: "y porbaq cjJe netla=fejaó aldC2dos 
na ·robrediía fórma; Jevaíiran&He lgreju.¡e éónvoando-fe Mif
fionuios , que iriftruam os ditol lncliOSna Fé; e os_cónfenem nella~ 
. E havendo moffrsdo:~iericia atantosanos, que. efte 
me~ pi-i~eiro ii.~ ~:n.a~co~ef!iirá ~Je~diii.¡.ilóproprib;ie 
.efficaz meyo aeieaYil.izarcmVftesWim~ Cénc10 • meJmo paffO 
exhorr:idos, e ª.?i~ad.ós ~~11 t~7 ~que, . aprovei
tando·f e do.r funos., e &irogas, qae:ellíi ~:c.c6mutand<>-as 
·~om ~s ~i1aotes dos logu~ . • 41fla- ác11icWe , . que para 
1ffo Uie.r-<laó os rios, poBi6 nari ·i1Amlliráaaica~6 dej. 
~ar. feus ~-~ro1 cóRu~; e«?- e ta ablia.ae cfpiritu~ 
e rempobl do.r· lobreditos1odios-Jil• '~>C.ommeicio 
diquelle Ellado mm grande m'IÍY -· · mLWraa•r, delle; ten• 
do entre outru·as de que par efte modo-féilawirl&•..clitos morado. 
res dos Indios mais remo: conf~ os tilll:il; e as dro
g~ do S~, femo . · ~ eddpea'1as~-,que 
~te agora &zialS para trmfportarem os {ftmdris:g~u~, ~ 
1ncuho.r dé pana mui diftantes; é. de" que- .l&m o af 1a6 os -ou. 
tros l~dios Yizinhos 1lu Aldas daitto nelln. ft1cndó..te clelles para 
o fen~ da fuas UTOUDI I e obnlm re....,. ........ t'Ílgens· 
do Ser~, como até agon_ fáccCdia: Be, C'lld•Jim ~ bem, que 
o fobredit~ Govemadci, cCtpita6 Gc.nl, e~ faccede-
1em, appliqaeaa ramhem ham cu&> ........ m • ciYil dos 
- ~ • - - - - . • . . !CÍC': 
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ref<.'ridos In.líos, que forem :ilde;Jos;. nos. Scrto~ns . fa~cnaolh~i 
conf en·n :1s libcrd.ldes d:as f uas peffoas , bcns e com~ercio : e n:1ó 
perminindo q_ue eíle lbes feja interrompido , ¿u uf urpado dcbaixo 
d~ qmalquer utulo, . ou pr~texto por m:ais ef peciof o que feja : e re
comendando aos ~11ffionanos, e ordenando aos Mioifiros feculares 
que lhes dem cont3s das violencias que fe fizerem aos dicos refpei: 
.tos para fe ~roceder logo cont.ra os que :is houverem feito com o 

t prompt6 <;afhgo que requei a gravidade da materia. ·· 
l'elo que mando 30S Capir:aens Generaes , Governadorcs Mi

nifiros .¡ e Uffici:aes de Guerra ,_ e d:1s Cameras do Eftado do Grao 
Pará , e- Maranha6 , de qu3lquer qualida~e , e condi~aó que fej :io , 
:t todo~ em. geral , e a cada hum em p:irucular, cumpraó, e gu:ir. 
<lem ella Ley , que fe regifirará nas Cameus do dito Efi:ido, e por 
ella Hey . por derogadas naó fómence as Leys acima indic:idas, e 
referidJs, mas cambcm tod!l'S as mais, e qunefquer Regimentos e 
Ord~ns, ~qu.~ h~ja ~m co~u~xi~ ,ªº· dj . .f poflo ~efia, .que. ~~mc~t_s 
q~~t.o'"gu~ l':alh:a; '.e- tenba~ for~a:; :e· vigor com~ nelfa ~e 5ontEfb, 
fem ';mbarg0-.a~ nil>· f~r.paaada pelaÜ\pncell211a:,: ~ - ~s ·Ordena-
~oens do lívro fegundo, ·titulo trinta e nove, quarent:i; -quatenia ~ 
quatro , e Regimento em conrrario. Lisboa a feis de J cnho de 
mil e fet~centos cincoenta e cinco. 

RE Y. . 
• 

• • • 
• 

' 

r _!~_ 
.- '~ r - .... · c;. •• • 

'. ............ '-- ..... __ ,,_ 

L Ey.porqtJe Y. Mageflaae' :¡,a}ior bem re/lituir MJ.r lndio1 Jo 
Grao Pará; e Maranha'Ó a liberdatle das faar pef!oar, henr, 

e &0111mercio na fórma que ne/la ft ckclara. 

\ P21a V. Magefude ver. 
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?tlmoel Gomes de Almci~ a f cz: ... 
.. 

" . 

R... Égiílr~da na S~~tária de .Efiado dos negocio, Elbangeiro1 , 
.e da Guerra no livro primei!~ da P>mpanhia do Graú .Parí, 

e Mat~ó. 
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NOTAS 

A lei de 6 de julho de 1755 constitui o fundamento jurídico da 
política indigenista pombalina, formulando as normas da a~ao oficial 
desse período em rela~o aos índios. Trata-se de um dispositivo legal 
de. "emancipa~ao" e de integra~o for~ada dos índios a sociedade colo
nial. O sentido essencial da leí, como instrumento da domina~ao colo
nial sobre as sociedades indígenas, é mascarado pela aboli~ao das admi
nistra~s e do poder temporal dos missionários. A extin~ao do regime 
das missóes foi tornada explícita pelo alvará de 7 de julho de 1755, 
complementar a dita leí. 

Sobre a lei de 6 de julho de 1755, ver o comentário de Perdigao 
Malheiro em A Escravidáo no Brazil (1867, 11: 98-102). 
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DIRECTORIO, 
QUE SE DEVE OBSERVAR NAS 

J.>ovoac;oens dos Indios do Pará, e Maranhaó //d 7 em quanto Sua Mage~adc naó mandar o -L :. _ a, 

contrario. ../'7 -v 

1 ENDO.Sua Magellade fcrvjdo .. pe
lo Alvará com ÍOJ"ia de Ley de 7 de 
Jurlho oe 1755. abolir a adminif.. 
:ra~aó Temporª1, que os Regulares 
.:xercicavaó nos Indios das Aldeas 
Jefte Eftado ; mandando-as gover- · 
nar pelos feos ref peéüvos Principáes, 
como eftes pela Jailimofa ruilicida
de , e ignorancia , com que até ~ 

ra fora5 educados, naó tcnhaó a !1eceffaria aptidaó ~ c¡u~ fe rc-
qucr para o Govemo, fem que ha Ja qucm os pofi"a dirigir, pro
pondo-lhes 11aó fó os n1eios da civilidade , mas da conven1cn
ci:i , e ~fuadin4o-lhes os proprios diébunes da racionalidade, 
de que viviaó privados,para que o referido. Alvará tenha a fua 
dev1da exec~aó ? e fe verifiquem as Reaes , e piilfunas inten
~oens do dato SénhOr, ·haverá em cada huma das fobreditat 
Povoa~oens ,. e~ quanto os Indios naó tiveremcapaci~ pa
ra fe g?vernarem-, hun1 Direaor, que nomeará o Govemador, 
e Cap1taó Genef.al dO Eftado , o qual deve fer dotado de bons 
coftumes , zelo., pr~~encia , verda~e , fci.encia da ~gua , . e 
de todos os ma1S rec:¡wfitos necelfanos para poder dirigir com 
acerto os referidos Indios debaixo das ordens, e detenruna~ 
fc1~uintes , que inviolavelmeme fe obfervaráó em quanto Sua 
~·1ag~íladc <> houver aiflDl por bem, e na6 mandar o contrario. 

2 Havendo o dito Senhor declarado no mencionado 
Alvar~ , qu~ ~ Indios exiftentes nas A1deas, jUe pafiUem a 
f~r Vallas, fe_,ao govemados no Tem~ eefos uizes Ordiu
nos , V ereadora, e mais Ofliciáes de Julti¡a; e das Alda1 

A iade-
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aos moradores , e ao Efiado : Elles dous virtuofos , e impor
tantes fins, que 1'.:mprc foi a heroica emp.rc-t.a do incompara
vcl zelo dos nofl0s ütholicos, e fi<lcJiffunos 1'1onarcas , 
fcráó o principal objetlo da reJle:xaó, e cuidado dos Dire
élores. 

4 Para fe confeguir pois o primeiro fim , qual he o 
chriftianizar os Indios , dei:xando efia materia , por íer mera
mente efpiritual, á exemplar vigi!::ancia do Prelado defta Die-
cefe; recómendo unicamellte .aos Direélores, que da fua par
te dem todo o favor, e auxifio, para que as dctcrmina~oens 
do dito Prelado ref pcélivas á, direc~aó d~s Almas , tenhaó a 1iia 
devida execu~aó; e que os Indios tratem aos feus Parocos 
com aquella ''enera~aó , e refpeito , que fe Jeve ao fcu alto 
caraélcr, fendo ·os n1cfmos Direétorcs os primciros , que com 
as excrnplan.-s ac~ocns da íua vida lhes perfu:ulaó a obfervan
cia defte Paragra to. 

5 Em quanto porém á Civilidade dos Indios, a que fe 
reduz a principal ob1·iga~aó dos Direélores , por fer propria 
do feu minifierio; en1prcganió . dles hum ef pecialiffuno cuida
do em lhes perf u adir todos aquelles meios, que po.ffaó fer 
conducentes a taó util , e intereffante fim , quacs fa6 os que 
vou a referir. 

6 Scmpre foi maxima malteravelmente praticada em 
todas as N a~oens , que con,1.1ifláraó novos Dominios , intro
duz.ir l~go nos Póvos ~ons:f1~os () feu propri~ idió.1?13 , por 
fer 1nd1fputavel ', que ea~~e ~m.®s ~e1os nuus cfficazes eara 

~::=;~·t;.c:=r~~:c;~-;:r. 
que fe 1ntroduz nelles o ufo .da Lmgua do Prmape, ~ oe 
conq~ou ? fe lhes radica ta~m o afFeélo, a vena:a~ , e 
a o6edienaa ao mefmo ~ Obferv~ .. po• todas 
as Na~oens ~lldas do Mundo efte prudente, e f6lido f~ 
nefta Con~ fe ~ticou rantoplo_coauário,, que fó cuid~ 
n6 os ~ ~hO..eftabelecer _.o ufo d& 
Lingua, ~~pm;ir rl&jA6~deirtawaeeabo
minavel, e dia~i'i•, pra. pe f'i#"9w laior 4etcwb 
aquellll .W., 9'~¡pc1••t f.1 fCllHU•c.lim M 
~. eWltf"l!r•kl•~ · P.iJIJfllla •flllnirr~. 

t 'I .... 
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P.ira dc!lcrr:u .cfl:e pcrniciofi1funo abufo, ferá hum dos prin
cin:Íl-s cuid:ldos dos Direc'lores, efiabclcccr nas fuas rl'Ípcdi
v~s Povoac;ocns o uío da Lingua Po!1ugucza, na? confon
tíndo por modo algum, que os Meninos , e .Meninas, que, 
pcncnccrcm ás Efcólas, e todos. aqucllcs Indio~, que torc~ 
capa7~s de inílruc~aó neftam.atena, ufcm da L1~gua propna 
das fuas Na~ocns, ou da chama.da geral; mas un1camente da. 
Portuguczo. , na fórma, que Su~ Magetlade _, tem rec?m;nda
do em repetidas Ordens, que ate agora fe nao obfcrvarao com 
total ruina Efpiritua] , e Temporal do Efiado. 

7 E COfli.O eaa determina~aó he a bafe fundamental da 
Civil ida de, que fe pertendc , havcrá em ~odas as Povoa)oens 
dua!i Efcólas rublicas, hum:i para os Menmos, na qual k lhcs 
en fine a Doutrina Chriftáa, a ler, efcrcver , e contar ca f úr
ma, que fo pratíca e1n to~as as Efcólas <l7s Nn~<?cns c.ivi liz~
das; e outra para as i\1.:rnnas , na qual , alem de krcm infirm
das na Dourrina Chrifláa, fe lhes enfinará a ler , efe cvcr , fi
ar, fa7.cr renda, cu1cura, e todos os mais minifh:1 ios pro• 
prios dJqtidle fexo. 

8 P:tr!l a fubfiflencia das fobredicas Efcólas , e de hum 
Meíl:re e huma Mdlra , que devem fer Pe floas dot~i das de 
bons coftumcs, p~udcnc1a, e capa~idadc , de fort~ , que po flaó 
dcfomrenhar as ímporrantes o~nga~ocns de fcus crnpregos ; 
fe ddtinar:íó ordenados ft1fficrentcs, pagos pelos Pays dos 
n1efi11os Indios, ou pelas ,PeH(>as , em cu jo poder elJes vivc
rcm concorrcndo cada hum dclles com a por~aó , que fe lhes 
arbit~ar, ou en1 dinneiro, ou -em effeitos, que fcrá fempre 
com aucn~aó á grande ~iferia, · o ~breza ? a que e!les pre!en
tesncnte fe achaó reduz1dos: No ciúo porem de nao hav~r nas 
Povoa~oens Peff~a 1~guma, que poffa fer Me~ra de. Menu1as, 
podeníó eftas ate a 1dade de de-L an?os ferem !nfiru1d~s ~a Ef
cóla dos Meninos, onde aprender:íó a Doutrina Chnílaa , a 
ler , e efcrevcr, para q\le jm;itamente. com as infall~veis v~~d:t
des da noffa Sagrada Religsaó adqwraó com ma1or facihda-
de o ufo da Lingua Porruguea. 

9 Concorrendo muito para a rufticidade dos l~dio~ a 
yjfeza, eoabatimento ,emque~fido educa~os, po1Sate~ 
melinos Principaes , Sargaum IDllOIWS, C..pttaeas, e ma!' 
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Officiaes das Povoa~oens , fen1 embargo dos honrados cmprc
gcs que ext:rc:tavaó, muit;is ve-~cs e~~ó obrigados a r~mar 
as Canoas, ou a f~r J.i.:umauhas , e Pilotos delJas , com ekan
dnlofa ddobedienci~ :is Reaes Leys de Sua Magefiade , que 
foi forvido red)1nendar aos Padres Miffion6rios por Cartas do 
.i., e 3. de Fcvereiro de 1701. firmadas pela fua Real Maó, 
o grande cuid~~o 'lue deviaó ter em gu:uJar ao~ Indios as hon .. 
ras, e os pnvdegtos competentes aos feus poíl:os: E ·tenda 
confidera~aó a que nas Povoa~oens civ!s <leve prccifarnente 
haver diveda gradua~aó de Peffo.:is á porpor~aó dos minifié
rios que cxercitaó, as'quaes pede a r.:izaó, que fej::1:ó tratadas com 
aqucJfas honras , que fe deveín aes feus empregos: llecómcn- · 
do aos DireHores , que afiim em pl:bliEo , como cm particular, 
honrcm, e cflimcn1 a todos aqucUes Indios , que lorem Jui
zes Ordinários , Vereadorcs, Principáes, ou <XCUparem outro 
quaiquer poHo honorjfico; e Uln1b~m as fuas familias ; dando
ll1es aliento na fua pre1cnc¿a ; e tratandcros com aquella diftin
<;aÓ, que lhe~ for devidn, conforme as fuas rcfee~ivas gradua
~oens , crnprcgos, e cabcdaes; para que , vendo-fe os dJCos In
dios cfiinlados publica , e particuJarmente , cuiden1 em merecer 
com o feu bom procedimento as diíhnB:as honras , com que faó 
tratados; foparandQ..fc daqucllcs vióqs, e ddlerranJo aquel
las baixas imagina~ocns, que infcntivcln1cncc os rcduzirao ao 
prcfcnte ahatin1cruo , e vileza. 

1 o Entre os laftimofosprincipios, e pcruiciofos al?,ufos, 
de que tem rcfuJcado nos Indios o abacimcnto ponderado .. , he 
fem duvida hun1 delles a injúfta, e efcandalofa incroduc~aó de 
lhes chanmn:m Negros; querendo talve-¿ coma infamia , e vi
leza dei1e nome , Ffuadrr-lhes, que. a n:icureza. os tinha deili
nado paraefcr:ivosdos Brancos, como regularmente fe imagi
na a rcfpeito dos Pretos da Cofta de Africa. E porque , alé1n de 
fer prcjudicialitfuno á civilidade dos mefmos Indios cfie abo
minaveJ abufo, feria inQ.ecorofo ás Reaes Leys de Sua M:i
getlade chamar Negros a hum homens , que o mefmo Senhor 
foi forvido nobilitar, e dedarar por ifentos de coda , e qual
s_uer infamia, hahilitandc>-Os para todo o <.'mpr~9 honorifico : 
Naó confentiráó as Direéb>res daqui por <liante, que pefloa 
aJguma cbame Negw l&JS Indios, aem que elles mefmos ufem 
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entre fi dcfle home como até agora praticavaó ; para que com
prehendcndo elles, que lhes naó compete a vilc1.a do mcfoto 
nome, poffaó conceber aquellas nobres idéas, que naturalmt·n
tc infundem nos homens a efiin1a~aó , e a honra. 

11 A' Claffe dos mefmos abufos fe na'Ó p6de duvidar , 
que pertence tambem o inalteravel cofiume, que fe pratica 
em todas as Aldeas, de na~ ha ver hum f ó Indio , que tiveffc fo
brenome. E para fe evitar a grande confufaó, que precifa
mente havia de refultar de haver na mefma Povpa~aó ·muita5 
Peffoas com o mefmo nome, e acabarem de couhcccr os In
dios com toda a evidencia , que bufcamos todos os rr.cios de os 
honrar , e tratar, como fe foffem Brancos ; teraó dnqui por <li
ante todos os Indios fobrenomcs , havendo gr:inde cuidado 
nos Direél:orcs emlhes inrroduzir os rr.efmos Appellidos, que os 
das Familias de Portugal; por fer moraln1cntc cerro, GUe tcn
do elles os mcfmos Appdlidos, e Sobrenomes, de que ufaC os 
Brancos , e as mais Peíl'oas que fe achaó civiljz:adas , cuicaráó 
cm procurar os n1eios licicos , e virtuoíos de vivcrem, e fe era-

, tarcm á fua imita:~aó. ·· 
1,, Sendo tambero indubitavel , que para a incivilida-

de, e abatunento dos Indios, tem concorrido rnuito a indcc~n
cia , com que fe rracaó em fuas caf~, afliftindo diverfas Fa
milias em huma fó , na qual vivem como brutos ; faltando 
áquellas Leys da honcllidade, que fedeve á diverfidade dos fe
xos ; do que neceffariame1.1re ha. ~e refultar 111aior. relaxa~aó 
nos vicios ; fendo .. calvez o . exerc1c10 delles , . efpcc1almente o 
da tropeza, ... os primeiros ele~ent~ co~ que os .Pays de Fa
milias educao a feus filhos : Cu1darao mwto os D1reélores cm 
dcfterrar das Povoa~oens . efte prej:udicialift"uno abufo, per
fuadindo aos Indios que fabriquem as fuas caías á imita)aó 
dos Brancos ; fazendo nellas diverfos repartimcntos , onde 
vivendo as Familias com fe~~aó, poifaó gu:irdar, como 
R.acionaes , as Leys da hondlidade, e policía .. 

13 Mas concorrcndo ~to para a incivilidade d~s In-
dios os vicios , e abufos menaonados , na6 fe póde duv1dar , 
q_uc o da ebriedade os tem reduzido ao ultimo abatimento; vi
cio entre elles taó domio1nte, e uoiverfal , que apenas fe 
conhecerá hum fó Indio ' que naó dleja fujeito á torpeza def-

te 
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te v1c:o. Para deílruir pois cfie poderofo inimjgo do bcm 
commum do Efiado , empregaráó os D ireél:ores todas as fuas 
forcas em fazer evidente aos mcfmos Indios a dcformidade 

~ 

dcílc vicio; perfuadind<rlhes com a maior efficacia o quan-
co ferá cfcandalofo, que, applicando Sua Mageftade todos os 
.neios para que elles vivaó con1 honra , e efiima~aó , rnandan
d<rlhes entregar a adrninifira~aó, e o govcrno Temporal das 
fuas refpeél:ivas Povoa~oens .; ao mcímo tempo , em que fó 
dcviaó cuidar em fe fazer benerneritos daquellas difiinél:as hon ... 
ras , fe inhabilitem para ellas , continuando no abominavel 
vicio das fuas ebriedades. 

1 + Porém como a ref6rma dos cofiurnes , ainda entre 
homens civilizados , he a empreza mais ardua de confeguir-fe, 
el pecialmente pelos rneios da vjolencia , e do rigor ; e a mef
ma natureza nos enfma, que fó fe p6de chegar gradualmen
te ao ponto da perfei~aó , vencendo pouco a pouco os obfta
culos , que a removem, e a difficultaó : Advino aos Direélores, 
que para dctlerrar nos Indios as ebriedades , e os mais abufos 
ponderados , ufem dos meios da fuavidade , e da brandura ; 
para que naó fucceda, que degenerando a reforma em defef
per2~aó, fe retirem do Gremio da Igreja, a que naturalmente 
os convidará de huma parte o _horror do caftigo, e da outra a 
congenira ínclina~aó aos barbaros cofiumes, que feus Pays 
lhcs enfináraó corn a inftruc~ap , e com o exemplo. 

· 1 S Finalmente , fendo .a' profaQidade do luxo, que con• 
. fific na cxccffiva , e fupcrflua pr~i<;>fidade das ~alas , hum vi

cio dos capitács , que tem empobre.cido , e arrumado os Póvos; 
he laftimofo o dcfprezo , e . tao cfcandalofa a ~if~ria , co~ 
que os Indios cofiumao veftir, que fe faz prec1fo 1ntroduzir 
ncllcs aquellas imngina~oens , que os poffaó conduzir a hum 
virtuofo , e moderado defejo de ufarem de veftidos decor6-. 
fos , e decentes ; defterrando delles a defnudez , que fendo 
cffcito naó da virtude , mas da rufticidadc , tem reduzido a 
toda ella Corpora~aó de gente ámais lame~tavel mi[cria. Pe
lo que ordeno aos Direélorcs, que perfuadao aos Indios os me
ios lícitos de adquirilcm pelo feu trabalho com que fe poffaó 
veftir á propo19i6 da qualidade de fuas Pelfoas , e das gradua
~ de feUa pOiGs; Daó coafenrindo de modo algum , que 

· andein 

172 

(8) 

ar.de~ nus., cfl.X'Culmcnce as 1null1crcs cm quaii to<las as Po
voa~ocns , con1 ciC:ancLilo da razaó , e horror da mcíina h~ 
ncfbJaJc. 

1 ó Dirigindo-fe rodas a~ Re_aes Lcys , q~e até agora 
cman:íraó do '1 'hrono , ao bom rcgtmen dos Indios , ao bern 
cfpiritual , e ccmppral dellcs : E qucrendo os notlos Augufto< 
Monarcas , que os mcfn1os Indios pelo meio do fcu honefio 
trabalho , fendo utcis a fi , .. concorraó para o f ólido eílabe
Jecimento do Eftado , fazendo:--fe entre elles , e os Moradores 
reciprocas as util idades , e communícaveis os interefies , como 
já fe declarou no §. IX. do Regimento das Miíl'oens ; para 
o que fol fe rvído o mefmo Scnhor mandar cncregar aos Pa
dres ~1illionários a adminiftra~aó Económica , e Politica dos 
me finos Indios ; cu j os importantes fins f ó fe podiaó conte
guir pdos meios da Culmra , e do Commcrcio : De tal force íc 
executar:r:> eílas piifftmas, e R eaes Determina~ocns, que appli
cados os Indios unicamente ás conveniencias particulares , naó 
fe omittio meio algun1 de os feparar do Commercio , e da. 
Agriculrura. Para confeguir pois eftes dous virtuofos , e ince
reJíantes fins , obfervaráó os Direélores as ordens feguinccs. 

17 Em primeiro Jugar cuidaráó rnuito os Directores cm 
lhes perfuadir o quanco lhes ferá util o honrado exercicio de 
cultivarem as fuas rerras; porque por efte intercJTante traba
lho naó f ó teraó os meios cClmpetentes para fufientarem com 
abundancia as f uas cafas , e familias ; mas vendendo os gené
ros ' que adquirirem pelo meio da cultura , fe augmentaráó 
nelles os cabedá.es á propor~aó dasJavouras , e planta~ocns , 
que fizcrem. E para que ellas perfuafoens cheguem a produ
:r.ir o ctfcito , que fe deíeja , lhes faráó comprehender os Dire
élorcs , que a fua negligencia , e o feu deicuido , tem fido a 
caufa do abatimcnto ' e pobreza, a que fe achaó redu~dos; nao 
omittindo finalmente diligencia alguma de introduzir nellcs 
aquella honefia , ~ _louva_v~ ambi~ó , que def.lcrra!l~º das 
Republicas o pern1c1ofo v1c10 da ooofidade, as conftitue ~ 
pulofas , rcfpcitadas, e opulentas. 

i 8 Confequentemente lhes perfuadiráó os Direélores , 
que dignando-fe Sua Magef.lade de os habilitar para todos os 
cmprcgos honorificos, tanto os naó inhabiliwá para eftas occu

pa~ 
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pa~oens o traba1harem nas f uas proprias terras ; que antes 
pelo contrario , o qu~ render m~is íervi~o ao publico nefie fru
él:uofo trabalho , tera prefercnaa a todos nas honras , nos pri
vilegios , e nos empregos , na fórma que Sua Magefiade or
dena. 
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díos, que app.1icados á utilidade particular d~ quem os a~mi
nillrava e dirio1a · haviaó de padecer os hab1\antes do Efts
do o pr;judicialiffi:Uo damno de naó ter q~cm os ferviíle , e 
ajucbfle na colhcira dos frutos, e ex:tr~c~a<;> d:15. drogas; ~os 
nlif era ve~ ln1-ios , . faltando por c.fi: pnnc1p10. a 1ntere~ant1ffi
ma obriga~ao das Íuas terras ,haVJ~O de exeenmentar O Jrrcpa
ravel prejuízo dos mnitos , e ptec1ofos effe.itos , que ellas pro-
duzem. · · 
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maó produzir as fertiliffim~ cerras dcO:e P~ ! com os qua .. es 
fe ucilizaráó os mefmos Indios; fe augmentarao as Povoa~oes; 

fc fará abundante o Eftado ; animando-fe os hahitances delf e : continuar no intereffantiffimo Commercio dos Sertoens , 
que até aqui tinhaó abandonado, ou parque totalmente lhes 
taltavaó os mantimcntos precifos para o fornecimento .~s Ca
noas ; ou porque os exceffivos pre\OS , porque fe vendiao, lhes 
diminuiaó os intereífes. ; . . . 

24 Sendo pois a Cultura aas ter;as o f olido fundament~ 
daquelle Commercio , que fe re~uz a venda , e commuta~~o 
dos fruélos ; e naó podendo d~v1dar-fe , que en~i: os prec10-
fos etfcitos '. que produz o Pa1z, n~nhum he ma.ts m~ereífante 
que 0 algodaó : . Recón1cndo aos Dire~ores , que arumem aos 
Indios a que fa~ó planta~oens defte ulnmo genero, novamen• 
te recómendado pelas Re~es orden~ de ~ua Mage~de : Por· 
que fendo a abundancia delle o me10. ma1s proporaonado para 
fe introduzirem nefic Eíl:ado as F abncas d~fte p~~ , em bre· 
ve tempo virá a fer efte ramo de Commerc10 ~ :ffiaIS unp~rtante 
para os moradores delle , c~m recíl?roca ut1lidade nao fó do 
Reyno mas das N a~ocns Efirangciras. 

zs' Igual utilidade á das planta~oens de alg~daó, c3n~· 
dero-a nas lavouras do Tabaco, gcnc~o fem duv1da. tao util 
para os Lavradorcs dcllc, con10 fe experimenta nas ma1s partes 
da noffa America ; naó f ó pelo grande conf umo , que ha def.. 
te prcciof o genero nos mefrnos Paízes , que o produzem ; mas 
porque , f uppofta a indcfetlivel extrac<;aÓ , que ha de lle para 

0 Reyno ; evidentemente fe comprehcnde o quanro ~fie ramo 
de Commercio ferá importante para_, os 0:1orado~es do Eftado. 
Mas como as la.vouras do Tabaco fao m~ts labonofa~, que ~s 
pfanta)oens dos !Dais gener~s ; ferá prec1f o, para fe i~troduzir 
nos Indios efie 1ntereffantiffimo trabalho , q~e o~ Direélores 
os animero , propondo-lhes na.ó f ó as converu~ncias , mas as 
honras, que de lle lhes ha6 de refultar ; perf uadindo-lhes , que 
á propor~aó das arrobas de Tab!co, com q~e ~a~a ,~um del
Jcs entrar na Cafa da lnf pee la o , fe lhes d1ftnbwrao os cm-
pregos , e os privilegios. . 

26 E como para fe efiabeleccr a Cultura dos mcnc1on~~ 
dos gcncros nas referidas Povoa}oens, naó bailará toda ~ ath-Jl .1' y1dadc_, 
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'\"Íd:i.de, e zelo dos Dircaores, fendo m:iis podcrofo, <J.UC as 
fi1as praaicas ; o inimigo commum da froxidaú , e negligen
cia dos Indios, que com a fua apparente fuavidade os cem 
radicado nos Jeus peffimos collumes com abacimcnro tora) do 
inrereffe publico : Para que o Governador do Eílado, fcndo in
formado daqudlcs Indios, que encregues ao abominavcl vicio 
da ociofidade f.1lrarcm á importanriffima obriga~aó da Culn1-
ra das fuas cerras, poffa dar as providcnci:is ncceflarias para re
mediar taó lenfivcis damnos ; foraó obrigados os Direélores a 
remetter todos os annos huma Jifia das Rotfas, que fe fizcrcm, 
declarando nclla os genero~ , que fe plantáraó, pelas fuas quali
dades; e os que fe rcccbcraó; e cambem os nomes affim dos La
vradores, que cultivaraó os di tos gcneros, como dos que naó 
trabalhárao; explicando as caufas, e os motivos, que tiveraó 
para faltarem a t:lÓ prccifo. , e intcrcflante obriga~aó ; para que 
á viíla d:is referidas caufas pofla o mcfmo Govcrnador louvar 
e"'! l~uns o trabalho., e ~ applica~aó; e cafiigar cm ourros a 
oc10Jidadc, e a negl1genc1a. 

z~ , ,, Sendo i~urcis todas as providencias humanás, quan~ 
d~ 1.1ao íao protegidas pelo poderofo bra~o da Omnipotencia 
D1vma; para que Deos Notro ScnJ1or felicite, e aben~oe o 
trabalho dos Indios na Cultura das fua~ terr~s, ferá precifo dcf
terrar de todas cll:is Povoa~ocns o d1abohco abuío de fe naó 
pagarcm Dizin1os. Em fignal do fi.tpremo dominio refervou 
Deos para fi, e para os feus Minifiros, a decima parte de todos 
os fruélos , qm: produz a .cerra , como Autor univcrfal de to
dos elles. Sendo efl:a obriga<JaÓ commua a todos os Catholicos, 
he taó efcandalofa a rufticidade , com que tem fido educados 
os Indios , que naó fó n::ió rcconhcciaó a Deos com elle limi
tadiffim~ tributo. mas até ignoravaó a obriga~aó que tinhaó 
de o fattsfazer. Para de~crrar p_ois dos Indios cfic pcrniciofif
fimo , co~me,que n:i rc~11dadc {e dcvc reputar por abufo, por 
fer materia, que, conforntc o Uircito, naó admittc prefcrip~aó; 
e para que Deos Noflo Senhor folicitc os feus trabalhos, e as 
f~as lavouras: Seraó obrigados .Ja qui por diantc a pagar os Di
zunos , que confificm na decuna parte Je todos os fruélos, 
que cultivarem , e de todos os gcncros , que adquirircm , fe1n 
excep~aó algwna; cuidando muiro os Direél:orcs , cm que os 
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referidos Indios obferve!11 ~xaélamente a P~oral , que o dig
niffimo Prelado della D1ecefe mandou publicar em todo o Ilif
pado, ref peél:iva a efta importantilfuna materia. 

,, 8 ~las como a obfervancia defte Capitulo ferá fum-
ma!°eote difficultofa;em quanto fe naó d~ methodo claro, 
~caonavel , e fixo, para fc cobrarcm os DIZ1lllos fem detrimen
to dos Lavradores, nem prejuizo da Fazenda Real; attenden
do por huma parte· a que os Indios coftumaó désfazer intem
peftivamenre as RoffiiS para fomento das fuas ebriedades ; e 
poroutra~o poucoe~aupulo, com quedeixaraó ... de fatisfazer 
efte preceito , por ignorarem affim as Cenfura5 Ecclefiafti
cas , em que incorrem os transgrelfores delle ; como os horro
rofos caftigos , que o mefmo Senhor Ihes tem fulminado ; fe
iaó obrigados os Direél:ores notempo, que j~Jg.uem mais ·op
portuno , a examinar pelfoalmentc todas as RoJias na compa~ 
nhia dos meÍl]los Indios., .. que as fabricara~ ; levand? comfigo 
4ous Louvados , que ÍeJaO peffoas de fidelidade , e mteireza ; 
hum por parte da F azenda Real , que nomearáó os Direél:o
res ; e outro , ~e os Lavradores n~mearáó J.>:la fu~ parte. 

29 Aos ditos Louvados recomendarao os Dueél:ores; 
~ep~is de lhes deferir o juramento, <Jl!C fe_ndo chamados para 
avaliarem todos os fruél:os , que pouco mais , ou menos pode
ráó render naquelle anno as ditas Roffas ; de tal forre fe de-

., .~e,m dir.igir pelos diélames. da equidade , que [e atte~da fempre 
a notona. po~rcza d?s Indios ;fazendo-f~ a dita avaha<;aó a fa• 
vor dos Agncultore5. Concordando os ditos Louv.ados nos vo
tos , íc fará logo aJfento em hum cademo, de_ que avaliando 
os Louvad~ .F. , e 'f · a Rolfa, de tal Intijo; julgaráó uniform~ 
mente , que rendcna na'luelle anno tantos alqueires,dos quaes 
pertencem tantos ao Dizimo : Cojo afrento deve fer affignado 
. pelos Dire8ores, Louvados, .!! pelos mefmos Lavradores. No 
ca.fo porém de naó concordaiem nos voros , nomearáó as Ca
meras nas Povoa~s, que pafi"arem a fer Villas, e nas que fi
carem fendo Lugares os feus refpeélivos Principaes , tcrceiro 
Louvado, a quem os Direaores daraó tambem o juramento 
para que decidaó a dita avalia?6 pela parte, que fhe parecer 
JuftO , de que fe f.uá aJfento 110 referido cadenlo. 

30 Concluida defte m9do a avalia~6 do rendiment<l 
d~~ 
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das Roffas 1 mandaráo os Direélores extrahir do caderno 
mencionado huma Folha pelo Efcrivaó da Camera , e na fua 
aufencia, ou ~.'.pelo do ~lico, pela qual fe de
ve fazer a cobran~ dos Diziinos ; CUJa 1D1portancia liquida fe 
Ja~:: cm h~ livro, que ha~ e.m ~~ as Povoa~oens, 
de do urucamente _para elle nurufteno, e rubricado pelar 
Provedor da Fazenda Real : Declarando-fe nelle em o Titulo . 
da Receita affim as dillin&s parcélas que fe receheraó , co- · 
mo os nomes dos ~vrado~ , que as entregaraó : Conduin
do-fe ~~ente a dita ReceJtaco~hum Termo feito pelo mef
mo Efcnvao, e affignad9 ,pelo Direél:or, como Recebedor dos' 
referidos Dizimos. Advertindo porém que J1em hum;· nem ou- -
t~o, poderáó levar emolumentos alguns pelas referidas diligen
c~, por ferem dirigida~. á boa arreca~a?Ó da ~ ~nda Real , 
á quaf'perteocem em todaS as Conqwftas os D1Z1mos na con
formidade das Bullas Pontificias. 

. 3. 1 E para que os ditos Direélo'res naó éxperimentem 
preJuizo algum na arr~aó dos referidos generos , que lhes 
ficaó carregados em Receita ; haverá em todas as Povoa~oens 
hum. A.rmazem , em ~ue todos eftcs effeitos fe poffaó confer
var hvres de corrup~ao , ou de outro qualqu~r detrimento ; fi
cando por conta dos mefrnos Dire8:ores o beneficiarem os di
tos generas , . de fo~te , ~ue por efte principio naó pade~aó a · 
fl_!enor damnific~~ao, ate ferem r~~ettidos para ella Provedo
na . ... Oque os Dµ-. ~ao~es e~ecutar. a~. na fónn~ feguinte .. 

l.2- Em ., primeiro lugar, ~daráó fazer duas gwas au-
thenacas , que devem fer extrahidas fielmente alfam do livro 
do~ ~izimos , como das Fp~as dasºavalia~ns, que remette- ~ 
ráo JUntamente~om os c.ffeitos aoProvedof,da: Fazenda Real· ... 
ficando tamben;i com a obriga~aó dé inviar ao Govemador d~ 
lillado as cop1;is de huma , e outra lifta. Mas como p6de 
fucceder , que a Can6a do transporte experimente nelles cau
oalo~os rios aJgum naufr~gio , e feria encargo naó fó penofo , 
~as m!apportavel aos Di.reélores , o ficarem obrigados á fa
tJsfa}ªº daquella perda , que inculpavelmentc acontecer, por 
fer contra toda a fórma de Direito padecer a pena quem naó 
c?mette a culpa ; tanto que os Direaores embarcare.nos Di
ZJmos na Can6a do traDSJ>Olte,mandará6Jogo far.er no meo. 
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cionado livro Termo de defpe-u , obfervando a meCma fórma, 
que fe declara no da Receita; com advertencia porém, que fe
ráó obrigados a fazer o dito tranfporte coma poffivel cautéla, 
e feguran~a ; efcolhendo a meJhor Cant>a ; dellinandolhe a ef
aui¡>a?Ó competente ; e e~tregando o govemo della áquella 
Peifoa, que lhe fjrecer mats capaz de dar conta com honra , 
e fidelidade , dos izimos , que fe lhe entregárao : Bem enten
dido , que omittindo os Direaores algum_.a defias circumftan
cias; e proccdendo defta culpavel om1ffao ou naufragar a Ca
noa, ou padecer a importancia dos Dizimos outro ~guer de
trimento ; 6caráó com a indifpenfavel obriga~aó de fatiSfazer á 
Fazenda Real todo o damno, que houver. 

3 3 Finalmente ! fendo p~ecifa toda a cautéla! e vigilan-
cia, na boa arrecada~ao dos D1z11nos ; e devendo evitar-fe nef
ta importante materia. qualquer defordem, ~ confufao; ape
nas fefizer real entrega delles ne.R:e Almoxarifado, os mandará. 
o Provedor da Fazenda Real carregar em Receita viva ao Al
moxarife ; declarando nella o nome da Villa , de que vieraó os 
taes Dizimos , e o Direaor , que os remeneo ; de cuja Receita 
mandará enuegar o dito Miniftro huma Certidaó ao Cabo da 
Canoa, para que firva de defcarg~ ao dito Direaor ; e para 
que a .todo o tempo, que ~or removido do feu ~~,~~a 
dar contas nefta Provedona pelas mefmu Cerudoens do liqui
do ~· que remetteo para ella. E dada que feja a dita 'tonta n~ 
fórm~ fobredita, o Provedor da Fazenda Real.lhemandara 
palfar para fua defcargá huma Quita~aó geral, que aprefent~
rá ao_ Govemador do .Eftado , para lhe fer conllante a 6deh
dade , e inteireza , com que executou as fuas ordens. 

34 E fuppofto que devo efperar da Chriftandade, e ze-
lo dos Direaores , a inviolavel obfervancia de todos os Para
grafos refpeélivos á Cultura das terras , planta~oens dos ge
neras , e Cobrania dos Dizimos ; por confiar delles , que repu
taráó pelo mais eftimavel premio a incomparavel honra ~e f~ 
empregarem no Real fervi~ de S. Magefi:ade : Como d!él~o 
as Jeys da Jui'ia , que fendo reciP.~os os trab.alhos, e mco
modos, deYem fer commuas as utilidades, e os mtereifes ; per· 
teacerá w Dire8afts a fexta parte de todos os~, que º! 
i.-. • ' inaca, e de todos os generos, que adquirirem, nao 
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fendo comefliveis : E fendo comeftiveis , (ó daquelles , que os 
mefinos Indios venderem, ou com que fizerem outro qualquer 
negocio: Para que animados com efte ju.fto , e racionavel pre
mio , defempenhem como maior cuidado as importantes Obri
ga)oens do feu minifterio; e a mefma convenientia panicula¡ 
lhes fe~virá ~e efii~ul~ para dirigirem os In~ ~om a poffiv~i 
cflicacta no 1ntcreflanuffimo trabalho da Agnqiltµra. 

. · 3 S Scndo pois a Cultura das terras o folido principio do 
corumercio , era infallivel confequencia , que efte fe abateJle 
á propor~aó da decadencia daquella; e que pelo traélo d~ tem
pos vicflem a produzir efias duas caufas os ~aftimofos_eff~1~os da 
total ruina do Efiado. P~~a re.e_a_rar polS ta6 preJu~al, e 
fcnfivel damno , ob!crvarao os Direélores a etie refpe1to as 
ordcns feguintes. · .. 

36 Entre os meios ~. 9ue pódem conduzir qual~r Re-
puplic~ a huma completa feltci~de, nenhum he~ e.fticaz , 
que a mtroduc~aó do Commerc10 , porque elle ennquece os Pó. 
vos, civiliza as Na~oens,, e confequentementc conftitue pode
rozas as Monarquias. Coitlille eJlencialmente o Co~ercio na 
venda , ou cón1uta~aó dos generos, e na commumc~6 com 
as gentes ; e fe defi:a ref ulta a civilidade , daqueUa o intereff'e , 
e a riqueza. Para que os Indios deftas novas Povoa~oens lo
grem a f olida felicidade de todos eftes bens , naó om.lttiráó os 
Direél:ores ~iligencia aJguma, proporcio~ada a inh1.~... . ·.r. ,oellas 
o Gommerc10, fazendolhes demonftratava a tv•1,tde:utilidade, 
que Ihes ha de re~ultar de venderem pelo feu jufto pre~o. as dro
gas , que cxcrahirem dos Sertoens , os frutos , qqe culnvarem, 
e todos os mais gcneros , que adquirirem pelo virtuofo , e Iou
vevel meio da f ua indu.ftria , e d~ feu .trabalho. 

37 He certo indifputavelmente, que na liberdade con-
fiftc a alma do commercio. Mas fem embargo de fer efta a 
primeira , e mais fub.ftancial muima da Politica ; como os In
dios pela fua rufticidade , e ignorancia , naó p_ódeni comprehen
der a verdadeira , e lef ma rcputa~ó dot feus geñeros; nem 
akan~ar o jufto prc~o fazendas, que deveAl ~prar para 
o feu ufo : Para fe evitaremos irreparaveis dolos , . que IS :~ 
fi mas imagina~ocns dos Commeraaates dele P~ ie. ., 
infeparaveis dos fem negocios; obfervad6 OI ~~ • .,.._ 

181 



(17) 

detmnina\oens abaixo declaradas, as quaes de nenhum modo 
otlendem a J.iberdade do commercio , por ferem dirigidas ao 
hem co~um do Eftado , e á utilidade particular dos rnefinos 
commeroantcs. · 

38 P~eiramente haverá em todas as Povoa~oens, 
· ~ez.os , e Medidas , fem as qu~es fcnaó póde conf ervar o equi
Jabno na Balan~a c!o commerc10. Em todo efi:e Efi:ado tem feí
to evidente a experiencja os perjudicialiffimos damnos, que 
prodw:io eíle intoleravel abufo; oppo1l:o igualmente aos inte
reífes pubfu:os , e particulares:; porque coftumando-fe vender 
em t~as ellas Povoa~oens a Farinha, Arros, ~ Feijaó por 
Paneuos, fem que folfem alqueirados , precifamente haviaó 
de fer recíprocos os prejuizos pela falta de fé publica, que he 
a~~fe fundamental de todo o negocio. Para remediar efi:a per
n1c1ofiHin1a dcfordem ~ ordeno aos Direélores cuidem logo , 
em que nas fuas Povoa<Jocns haja Pczos, e Medidas, as quaes 
devem fer afferidas pelas reíjf élivas Cameras ; porque defte 
modo , nem os Indios poderaó fa.lfificar os Paneiros na demi
nui~aó dos.generos; nem as pelfoas , que commerceiaó com 
elles expenmentaráó a violencia de os fatisfazer como alquei
res naó o fendo na .,realidadc : Eftabelcccndo-fe defte modo 
entre huns, e ?utros aquella mutua fidelida~e , fem a qual 
ncm o commcrc10 fe pódc augmentar , nem a1nda fubfiftir. 

3 9 .Em fegundo Jugar , . recómcndo aos ditos Direélo-
re~ , que poi~ nenhum modo confmta6 , qüe os Indios , commer
ce1etn ao feu plcno"arbitrío ; porque naó podendo negar-fe .. 
Jhes a libcrdade de venderem, ou commutarem os fruaos , 
que tivercm cultiva.do , áq~eUas .J:?elfoas, e naqucllas p~rtes 
d?~dc lhes pofra refultar ma1or utihdade ; nem devendo pro
h1bnfc aos moradores do Eftado o comrnerciar com os dltos 
Indi?S nas fuas melinas Povoa~oens ; porque defte modo fe 
~cana confcrvando a odiofa fepara~aó, que até agora fe pra
ucou entre huns , S! outros contra as Reacs intenc;oens de 
Sua Magelliidc , como já fe declarou no §. IX. do Regimen
to das Miffoens ; como fubpofi:o da parte dos Indios o defin
t~rellc , e a ignorancia ; e da parte dos moradores , o conhe
ctmento , e ambi~aó; ficando a venda dos generos ao arbitrio, 
e convcn~ó das partes, faltaria no melino conunercio a igual-

e dade; 

182 

( 18) 

.¿ade ; nai> podéráó os Indios até fegunda ordem de Sua Ma
gcfiadc fazcr negocio algum fem a alJiftenci:i dos feus Dircélo
res , para que regulando eftes raci~navelm~te o pre~o dos 
~ruélos , e o valor das fa:r.endas , feJaÓ reoprocas as utilida
<tes entre huns , e outros commercia.ntes. 
· 40 Ficando pois na Jiberdade dos Indios ou vender fcus 
fruélos por ~nheiro .' Nou cómutalos por fazendas , na form~ 
que coftumao as maas a~ocns do Mundo ; Lendo innegavcl
mente certo , que entre as mefinas fazendas , humas faó noci
v~s a~ Indios , C<>mo he a aguardente , e outra qualqcer bc
~1da ~orce ; e out(as fe devem reputar fuper.fluas , attendendo 
-ao ~1feravel eftado a que fe achaó reduzidos; naó conkntiráó 
()S D1reélorcs' '!ºe ~l~es c~mutem o~ feus generos ror fazcr:
ua~, que lhe nao f~Jªº ute1s ' e prec~f.'!r:i~nte neccfl.arias para 
o .. eu decente veíhdo , e das f uas fam1has , e mm to l!fl~enos 
p~r ~guardente que nefi:e- Efi:ado lle o fimin:irio ~ias maiores 
.i!11qu1dadcs , preturba~oens , e deforden~. . 
·: . 4 r E com? para extinguir totalmente, o ~juflo ?. e prc
-rudtc1al. commerc1-0 da aguardente, naó .~alfaría f~ prohibir 
~os Indios ocumutarem por ella os feus eftenos, nao le cémi
nando pena grave a todos aquelles que cofturnaó introdlY.t.ir 
nas Povoa~oens efi:e pcrniciofúlimo genero : Ordeno aos Di
reél:ores , que apenas chegar ao Pono das fuas ref peaivas Po
-voa~oés al~uma Canoa, ou outra qualqucr embarca~aó, a vaó 
~<;>go cx:unm~r P.effoalmente, levandQna fua cqmpanh.ia o.Prin
-c1paJ·, e o Efcrrvaó da Can1era; e . .lla falta deftes a PeJfoa 
que julgarem de anaior capacid!lde ; e achando na dita emb:u: 
c~~aó aguarden te ; ( que naó feja para o ufo dos mefinos In
~1os que arren1a~ na .f órma .abaao declara~) , prenderáó lo
go o Cabo da dita Canóa , e o remetterao a efta Pra~a :í 01-.. 

dcm do Govemador d? ~do ; tomando por perdida a dita 
1lguardente que fe apphcara para os gnflos da melina Povoa
~aó, de ·que fe fará termo de tomadia nos livros da Camera. 
affignada pelos Direélores, e mais petraas que aprcfonciarcn1. 
· .+'- Mas, porque póde fuccedcr, que fazendo vi:igcm 
ttlgurna defi:as. c~~as para o Senaó J ou rara outra qualqucr 
parte q!le ~eJa 1ndifpenfavelmente necetlario conduzir algu
mas fra1que1ras de aguardente; ou para remedio' ou rnr:i 
: ._J gafh> 
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~ dos Indios da fua efqriipa~ó ; o que devem d~r o5 
lnefmos Cabos, debaixo ~ jumnenro , que ihe differiráó os 
Dir~ ; para fe acautelarcm os irrcparaveis damnos, que 
os ditos·CAbos pódnn aufar nas Povca~oens , por mcio dc1: 
te prejudicialiltimo commercio ; em quanco elles fe demora
mn naqudJes Porto1 mandaráO os Dircélores ror em dcpofito 
as fobiéditas &afqueiras em ~e, onde potlaó fer gardadas 
com fidelidade, • 'quaes lbe feráó entregues apenas quifercm 
continuar a fua Yiagem,afagnando termo de naó contrararcm cS 
o refa:ido genero, alim laaCfueUa, copio;;em outra PoYoa~aó. 

. 41:. Aomcfmotempó, · Ruc para fQvor~cr a liben.l•l•.ie 
.do COl1lmercio, permitto, que os Indios poffaó vender nas ii.1-
as , e em o~efquer Povoa~ocns os generos·, que ad
quirir~m, e os os, que cultil'arem, excepn1an<lo uni~.i
·ment.! os que forem necellarios para a Jufrcnta~aó de fu~s ca
ías, e-familias:· ' que fo poderáó fazcr achando-fe prefonce os 
feus Diteélores na forma aífímá declarada.. Ord~no aos n1e~•s 
.Direél:ores debaaxo das penas cominad¡'!.S no §. 89., que nc~n 
pcr fi, .nem por inrerpofta peíloa poJfa pcHoaln1cn11.! compr.ir 
·aos .bjdios os 1'ef:fcridos gcnc1·os 1 nem e!tipular corn d!cs din!
& ., ·ou indire~cnte negoció, oucouh:~o algumpor mais 
raaonavel, e Jufto , que ~~ª· 
· 44 E para, ql,c os Dire~lort.'S poff:ió dar huma c\·i
dente demonttra~ó da fua fidelidadc , e do Jcu zeio , e os Í !1-

dios ~ vender os feus gen eros livn.-s de todos os cngnnos , 
com que atto! agora foraó tratados; logrando pacificamcnce á 
.f~~ da Real proteiaÓ deSua ~iageftade, aquclbs conve
~e~1~s , 'lue ruuura!mente lhes pod; m refu!tar de hum nego
·ªº~to , jutlo , e vntuofo·: ·ha vera em todas as Povoa) OCns 
.hum livro , clumia'.do do Cómmercio , rubricado pelo Provc::. 
dor da Fazenda Real , no quaf os Direélorcs mandaráó lan~:ir 
pelos Efcriyaens da Camera , ou do publico, e na falta dcHcs 
.pelos Meara das Ekólas , afiim os fruélos, e g~neros , que 
·fe Yemiela6 t COt'Qo as fazendas porque fe cómutaraó ; exp!i
ando;é a ~ dcAas, e o pn.~o daquellas, e tan1bc1n 
~D~-~Y p commerciaraó comos Indios, de ce
,.. 1S J ~~·::,dos pelos mcfmos Direélorcs , e 
:.(4111••• u nm e•~ llJJ ~ hnma lifta cm forma autentica~ 
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2 rcmcttcráó todos os annos ao Govcmador do Ellado , para 
que fe poffa cxatninar com a devida exac~aó a pureza , com 
que elles feconduziraó cm materia caó importancecomo ella de 
que depende fcm duvida a fubfillencia, e augmenco do Ef
tado. 

45 Mas como codas ellas providencias fe dirigcm pri-
mciramcncc, a maior utilidade dos Indios; e vendendo-fe os · 
g<:'neros na Cidade ficará fcndo para elles mais vantajofo , e util 
o con1mcrcio; att~ndendo por huma parte a maior reputa~aó, 
que haó de ter nella ; e por outra ao limitado difpendio , que 
fe fará nos tranfportcs por-fer elle Paiz cercado por toda a par
te de Rios , pelos quacs fe pódem tranfportar os generos com 
muira facilidade, e pouca def peza ; recómendo aos Direélo
rcs , que perf uadaó os Indios pelos meios da fuavidade , quae~ 
Í.'lÓ nefle cafo , o proporlhes a fua maior conveniencia , que 
condu_fa~ para a Cidadc todos os gcnerns , e frutos, 9~c aliás 
pudenao vender nas fuas Povoa~oens; obfervando os D1reélo
res nefia materia aquella mefma fórma , que fe determina nos 
paragraf os f ubfequcntes a refpeito do commcrcio do Sertaó. 

46 Nao podendo duvidar-fe, que entre os ramos do 
negocio de que fe confiitue .o commercio defie Eftado; nenhum 
he mais importante, ncm mais ucil, que o do Sertaó; o qual 
naó fó confifie na cxtrac~üÓ das proprias Drogas, que nclfe 
produz a na tu reza ; mas nas feirorias de manccigas de cartaru
ga, falgas dc pcixc , oleo de cupaiva, azeite de ,andiroba, e· 
de outros nu1icos gcncros de que he abundante o P~iz; empre- · 
gar~ó os Direaores a mais exaaa vigilancia , e ince11anre cui
dado cn1 introduzir, e augmentar o referido commercio nas 
fuas refpcaivas Povoa~ocns. E para que nefia inccreffantiffima 
materia poffaó os DireéloreS conduzir-fe por huma regra fixa, , 
e in varia vel , obfcrvaráó a fórma , que lhe vou a prefcrever. . 

47 Em primciro lugar fe informaráó da qualidade das 
tcrras , que faó adjacentes , e proximas ás f uas Povoa~oens > 
e dos cffcitos , de que faó abundances: e achando, que dellas 
fe podcrá extrahir con1 ntaior facilidade , elle, ou aquelle ge
nero, cffe ferá o ramo de negocio a que appliqucm todo o feu 
.cuidado; bcm entendido , que todo o commercio para fe au-· 
gmentar, e florecer, deve fundar-fe neftas duas folidas, e 
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nrdadeiras m1xima : Primeira, que cm todo o negocio creffe 
• ~lidade ao mefmo pd"o, a que denúnue a defpeza, fendo 
evadentaneate cato , que aquclle genero , que poder fabri
car-fe emmeaos ttmpo, ecom menor numero de trabalhado
res, terá ~ coftfumo, e confequentemente ferá rnais bem 
reputado : Segunda , que feria fummamente prejudicial , que 
todas as Povoa~ de qu~ fe compoem huma Monarchia , 
ou h~ Eflado, :applicando-f~á&brica, ou á extrac~aó de hum 
fó etfeato, confeiv&Jfem o, .~· ramo de conunercio; na6 
fó porque a abundancia da~·genero o reduziria ao ultimo 
abatimento com t~l prejuífe · d()S commerci~t~s ~ mas tam
bem porque as refendas P~oens naó podenao mutuamen
te foccorrerfe, compran~ humas o que lhes falta , e venden~ 
do outras o <)UC lhe fobeja. _ 

48 Na intelligencia dcllas duas fundamentaes, e inte-: 
reffantes maximas, recómendo muito aos Direélores , que ef:. 
ta~ele~aó o Commercio das fuas ref peaivas Povoa~oens, perfii
adindo aos Indios, aquelle negocio , que lhes for mais util na 
fórma , que tenho ponderado, e ainda mais claramente expli
carei. Se as ditas Povoa~oens éftiverem proxirnas ao mar, ou 
fituadas nas margens de Rios, que fejaó abundantes de peixe, 
ferá a feitoria daS falsas o auno do t:ommercio, de que refulta• 
rá maior utilidade , aos intereffados: Se porém os iRios , e as 
t~rras a~acentes ás fuas Povoa~oens produfirem com abundan..; 
c~~ caca~, faifa, cravo , ou~utro qualquer. effeito , ~prega..: 
rao os D1reélores t~ o feu~dado em apphcar os Indios a e~ 
te ramo de negocio. . : .... . 

49 Para animar os Citos Indios a frequcntar go.ftofa..: 
m~nte o intereffante commercio do Sertaó , lhes explicaráó os 
D1reélores , que daqui por d.iante toda a utilidade , que reful· 
tar do feu trabalho , fe diftribuirá entre elles mefmos ; corref..
pondendo a cada hum o interefie á propor<JaÓ do mefmo traba· 
lho. E como a utilidade do referido negocio deve fer igual para 
todos, obfenaráó os Dire&res nanomea~aó, que fizerem del.., 
les para o mencionado commercio, a fórma feguinte. Ape
nas fe concluir o trabalho da cultura das terras , que ern to
das as ci.rcumftancias deve fer o primeiro objeélo dos feus cui
dados , cha1D1rá6 á fua p~~ tod~ os Principaes , .e 
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rnais Indios de que conft~r a Povoa~aó: E achand_? .que todos 
elles dcfej :i l) ir ao negocio do Senaó .,_os .nomarao JWltamen
t '.: , com os Principaes, guardando mv1olav~lmentc- ~s Lcys 
da alternativa : Porque deftc modo e~penmentarao todos 
igualmente o rcz.o ~o trabalho ; ,Je a fua~t~e do lucro; bcn1 
entendido , que a dita .nomea~ao . fe far_a ~na~am!nte daqucl
la parte dos Indi?s que perten. c~rem a difir1bu1~ao das Povoa-
~ocns como aba1.xo fe dc:,clar~r~. . . . 

50 Mas como nao f~rta jllflo , q~e os P,!10r1paes , Ca-
pitaens móres, Sargentosm,óiesl·e nuus Officaaes, .d~ que fe 
t:ompoem o governo .das Povoa~oms , ao mefmo tempo que 
Sua Mageftade tem ordenado ms fuas Reaes , e piiílima.s, Lcys 
que fe lhcs guardcm todas aquellas honras competentes a gra
d un~aó de fcus póíl:os , fe reduzilfem ao abatimento de fe pre
ciz~rl.!:n a ir pcflonlmente á extrac~aó das.drogas do Scnaó ; 
podcdó os cli~os ~rinci_paes imrdar ras Can~as, que forc~ 
ao di to ne zoc10 ÍCIS Indios por Íua COnta , nao ha vendo ~a IS 

que dou~ Principaes !1ª Povo~a~ : E excec!endo cfte .nl!!11cro, 
podcr:íó nrnndar at~ quatro lud1os cada ~1:1m; '?s C:lrnacns 
rnórcs , Sargl'ntos mórcs quatrn; e os m:..'s Offic1acs dous ; os 
suacs dcvc~ fi:r ~xtral1i~~ do numero da_ repa~i~aó do .P?vo; 
ficando os !obrcd1tos Ofhciaes com a obnga~ao de lhe fat1sfa
zcrc1n os fcu'l fcllaríos na fórma das H.eacs · ordens de Sua 
1\'lancfbd~. E qucrcndo os diros Principacs, Capitacns rn6-
n .•s ~e Sargentos mórcs, voluntariamente ir con1 os Indios , 
<]~C fe lhcs diilnbl~ Írctn, á. CXtr3C<jaÓ d~quellas drogas, O rodc
f UÚ fr:z~r nh:crnanvamcnte, ficando íen1prc metade dos Offi
cincs na PoYotH;aó. 

5 1 Confifiindo pois. no augmento dcfte commcrcio o 
fólido cfiabcleci1ncnto do Eftado ; para que aquelle naó lo 
íubfifta mas flore~a , correrá por conta das Cameras , nas Po
voac;ocns , que forem Villas , e nas quaes forcm lugares r or 
conta dos Princip:ies , a expedic;aó das referidas Canoas ; tcn
do a feu cargo , o mandallas preparar em tempo habil ; pro
vellas dos n1antin1entos neceJfarios ; e de rudo o mais , que tor 
prccifo ; para que poffaó fazer viagem ao &rtaó ; cttjas dcf
pcz:is fo lan~!lráó nos livros das mefmas Cameras; coma con
d i~~l.Ó porém d1: que naó poderáó tomar refolu~aó alguma ncf-
• ta 
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t2 im~nt~ materia ; fem primeiro a participarem aos fcus · 
ref peélivos D1retlorcs. ~~ fuppofto cncarr~go av zdo, e lW

dado das Cameras, e Pnnc1paes a execu~aó de todélS citas pro
videnci~s, lhe r~có~cndo que antes de expcdire111 as Canoas 
rccorrao por pec1~~0 ao Gover~ador do i:.itado, rxplicando 
o numero dos Indios, de que fe {;on1p<.\!:n a dquipri ~ .:tó cid
.las; affi1n para fe lhcs Jcdnrar o n10Jo com que c.k vr111 prGcc
dcr na faélura do Cacáo; con10 para k fa tisfazcrcm o::. i.o·:os 
dircicos na mefma fórma que fe pratÍ·.: '1 com outro qua lqucr 
morador. 

)l. E como as Canoas def1in~llbs i~:lra o nco·ocio, naó 
fó devcn1 levar o numero de Indios co1~1pctcntcs ¿ fi.1a cfq:.ú
pa~ao, mas alguns de fobreccUenrc, para que naó íucl u.ia, 
que falecendo, enfermando, ou fugin<lo algm~s , fiquc1n as 
Can~as nos Scrcoens, cxpoüas ao ultimo ddcmparo, como 
rcpeudas vczcs cem 1ucced1do ~ podcráó as mcfmas Cameras, 
e Principacs dar Jiccn<¿:i para q·ue as fobrcdiras Canl'.1as h:vcin 
dC'L _até dozc Ind_ios al~m da fu:1 ~fquip~~aó , qul! fa~aó o ne
gocio para fi ; Jito le cntcnde fe acaío os houver; e que de 
force nenhuma fi.~jaó dos que perrence111 á dittribui~aó do Po
vo ; porque a cflc deve .fi(ar 1en1pre Jah7o o Jcu prcjuizo. 

5 3 Tcn~o entinado a e...xpcriencia , que os melinos Ca-
bos , a quc.n íc cntregaó o govcrno , e a dircc~ao das Ca
n6as , dcvcndo fuilentnr a fé pub-lica dcílc Comnlcrcio , a rc,11 
n~ó fo dcmi!1~ído , mas: total.rm.:ntc arruinado ; porque altra
ludos da uul1d:idc propria , fazein con1 os n1di11os Indios nc
goci~s paniculares ; hallando · Jó eíta circumfiancia para os 
confi:Huir dolofos, e íniquos; ccra.ó grande cuid.u.lo os Dirc
él:orcs cn1 que: ª.~ Camer~ , e os Prirn:ipac~ íü norncicn1 p~H«t 
Cabos .das rcf~nd~ C~no~ ,. aquellas peíloas que forcn1 de 
conhcc1da fidchdaae; 1ntelfeza, honra , e verJJdc; cuja 110-

'!'ea~aó fe fará pelas mcfinas Cameras , e Principa\.!s ~ n1as 
fcmpre a contento daqueUes Indios que forem intcreíE~dos. 

5 4 Feita detlc modo a fobredica nomea~aó , feráó Io-
go chamado.s ás Cameras ~ Cabos nomeados,. para affign•1-
rem termo de acei~aó ; abrigando-le ror fua pcífoa' e bca~, 
naó f6 a dar c;ont:i de t~ a importancia que rcccbcrem p~r
tencente áquella expedi5aó > mas á facisfa<saó de qualqucr pr\.'-. . . 
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JUtzo , que por fu!l culpa , negligencia , ou defcuillo houver 
no dico negocio. E como Íl·n1 emb:irgo de todas eílas cauccllas 
podcraó ialrar os dicos Cabos ás condi~ocns , a que fe fujci
ran:m; ou porque efquccidm• da fidelidade , com que fe dcvc 
crar:ir o Commcrcío comprar.ío aos Indios particularmente os 
cfi:..:.icos ; uu porque os vcn.Jl'raó aos moradores , antes de chc
g:tr :ís filas Povo~<;o~ns; <;>!·dcno nos Dirc~ores , que Iogo 
na chcg~da das ( ,anoas ' tircm huma cxaaa mfonna~aó ncf
ra matcna ; e achando que os Cabos '"om1nctteraó culpa 
grave , além de fcrem obrigados a fa.tisfazercrn o prejuizo 
em <lóbro , que fe destribllirá entre os mcfmos incereífados, 
os rcmccceníó pn:zos ao Govcrnador do Eílado, para man
dar proceder contra elles á propor~aó de ícus dchélos. 

5 5 Fel icitando Deos Notro Scnhor o Cómercio da¡ 
referidas Canoas , viráó ellas cm dircitura ás Povoa~ocns a 
que pcrtcnccr : ncllas fe fará Iogo o manifcfto autentico de 
coda a importancia da carg-a : n1andando os Dircélorcs, lan
<¿ar no livro do Commercio com coda a dillin5aó, e clare
za os g<'ncros de que confiar a dita carrcga~ao : o que ru
do fe executará. , na prefen~a dos Officiaes da Camera , e 
de todos os Indios incereff.1dos. Concluida efta diligencia, 
com a brcvidade que permirtir o tempo , cuidaráó logo os 
Din.:étorcs dcpois de n1andarcm extrahir duas guias em f6r
tna de todas as parcdlas , que fe Jan~ará no Jivro do Com-
1ncrcio , remcttcr para. cfia Cidade os referido effcicos ; or
<.knando aos (:abos das 1nefinas Canoas , que apenas ch<..._ 
garcm a cftc Porro , cntrcgucn1 logo huma das guias ao 
(;ovcrnador Jo Ellado ; e outra ao Thefoureiro geral do 
Commcrcio dos Indios ~ Pam cttio ernprego , por me pare
cer indifpenfovclmence neceílario, nas circumftancias prcfen
t~s , ttnho nomcado interinamente o Sargento mór Antonio 
llodrigues Marcins , accendendo á grande fidclidade, e no
torio zclo de que he dorado. 

56 Tanto que os Cabos das Canóas enttegarcm ao 
Thcfoureiro gera1 as guias da carrcga\aÓ , tcrá efte hum et: 
pi~ial cuidado , conferindo primeiro as cargas com as met: 
n1as guias , de vender os generos , que receber , dando-lhes 
a 1nclhor repucac;aó , que permittir a qualidadc dellcs , o que . ~ oao 
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naó poderá executar co~ efl'.'eito fem ~r _earte ao Governador 
do Eflado. De t~o o dinhetro , que liqmdamente importar a 
ve~da. dos fobrcditos. generos pagará o Jito Thefoureiro em 
pnmerro lugar os Dwmos á Fazenda Real; em fegundo as 
def~ , que fe ~raó naqueUa cxpeJi~aó; cm terceiro a 
por\ªº , que fe arbitrar ao Cabo da mefma Canoa ; em quar
to, a fexta parte pertencente aos Direélores; dcfiripuindo-fe 
~lmente o remanecente em partes iguaes por todos os Indi-
os interelfados. · · 

57 E para que de nenhum modo pofTa haver confufaó 
na fó~ com que fe dt!vem pagar os Dizimos dos generos , que 
fe extraem dos Sertoens, declaro , que em quanto ao Cacáo, 
Café , Cravo , e Salía , pcrtence cfia obriga~aó aos mefmos, 
que compr~r~m os refer~dos gen~ros , dos quaes fe cofl:umaó 
pag~r os D1zu~1os na melma occa{!ª . .Ó co embarque. A refpeito 
porem dos ma1s gcneros , c.on.10 fao 1"1ante~gas de Tartar~1gas, 
e to~a a qualtdadc de Pe1xes., oleos de Curauba, aze1te de 
And1roba , e todos os m!l:is e:ffeitos , exceptuando unícamen
te os fruétos , que produs a terra por rneio da cultura, fendo 
el.l~s .remettidos para cfia Cidade , nella le pagaráó os Dizimos 
d1ng1ndo-fc neHa 1n~rcria o Thefourciro geral pelas Guias , 
que lhe fon.•m rcmctr1das. E fe algurn dos ditos oeneros fe ven• 
der n.~ Povoa~o~ns , ícraó obrigados os Diretlores a cobrar 
os D1z1mos obfcrvando a f6rma, que fe lhcs prefcrcve no pa
ra grafo 30. 

, $8 Finalmente e.orno, fi1ppofia a n1fiiddade, e igno .. 
rancia dos mefrnos Indios ; entregar a cada hum o dinheiro , 
que lhe compele, feria oftcoder naó fó as Lcys da Caridade, 
mas da Jufi:it¡a' rcla notoria incapaciJade ' que tem ainda 
agur~ de o aJmiu1ftrarcm ao feu a~birrio, ferá obrigado o Te
foureiro geral a comprar com o d1nheiro , que lhes pertcnccr 
na prefen~a dos rnefinos Indios aq:idlas fozcndas de que elles 
ncccffitarem: Executando-fe nefia parce invíolavelmentc aquel
las or~ens co~ que tenho re~u_l~do nefta Cidade opagan1ento 
dos d1tos Indios , em beneficio commum dcllcs. DeHe modo 
acabando de comprehender com evidencia efrcs miferaveis In
dios a fidclidade com que cuidamos nos fcus interelfes , e as 
utilidades, que correfpondem ao feu trafico, fe reporáó na-

1) quella 
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que11a bo~ fé de que depende a f ubf úlencia , e augmento do 
Comrnerc10. . d . . 

5 9 Sen do a deftribui\aÓ dos Indios , hum , os pnnc!-
paes objeaos a que fe dirigiráó fcmpre as Paternaes provi
dencias , e pii1f unas Leys de Sua Mageftade : ,como en1 ~.re
juízo commum dos feus V affallos , fe faltou a obfei;ra~c1a , 
sue ellas deveraó ter , coro efcandalofa offenfa nao lo das 
Leys , da Jufii\a , e Picdade., mas ate daquelle mefi_no de
coro , que fe deve aos refpeitofo~ Decretos dos nofios Au,: 
guftos Soberanos : Para que as ditas Rea~s Ordens , tenhao 
a fua devida execu~aó ; obfervaráó os Drreétores as deter-
mina~oens feguintes. oJ 

60 Díélaó as Leys da natureza , e da razao , que af-
fini corno as partes no corpo fyfico dcvem . concorrcr r:ira ~ 
conferva<;aÓ do todo , he igualmente perc1fa ell~ ?bnga~ao 
nas partes , que confrítuem o todo n1oral ? ~ pohuco. Con
tra os irrefragaveis diél:~c.s do mcfmo ~re1t~ natur~l , fe 
faltou até agora a efia 1nd1fpe~fave,l obnga~a?; }ffeérn~do
fe efpeciofos pertextos para fe ill_udir a rc.paru~·ªº ~o Pov.o, 
de que por infalLvel confequenc1a fe ha\•1a de ícgu1r a 1uma 
total do Efiado ; porque faltando aos ~oradores dcllc oJ 
operarios de que neceffitaó para a f~bnca das Lavo1;1ras , 
e para a excrac~aó das Drogas , prcc1f~entc fe hav1a de 
diminuir a cultura , e abater o Commcrc10. . 

6 J Efiabelecendo-fe ncfrc follido , e fundamental pnn-
cipio as Lcys da dillribui}aÓ , clara ? e cvidentem~nte com-
prehcnderáo os DireB:~res , que. de1xan~o de obíe.rvar efia 
Ley , fe confiituem Reos do mais abom1na~el ~ e efcan<la
lozo dcliélo ; qual he embara~ar o eíl~~elecunento , a con
fcrva~aó , o augmento , e toda a fe1Jc1dade do Efrado , e 
frnfirar as piiffimas inten~ocns de Sua Magefi:ade , a~ quacs 
na fónna do Alvará de 6. de Junho de 1755. fe dengern n 
que os Moradores delle fe naó vejaó precizados a n1andar 
vir obre iros e trabal ha dores de fóra para o trafico das f uas 
Lavouras ~cultura das fuas terras; e os Indios naturaes cloc; 
Pays , na6 fiquem privados do J~ifro ellipendio corref ponden: 
te ao feu trabalho , que daqw por d1ante fe lhe regubr.i 
n:t fórma das Reaes Orderas do dito Senhor: Fazendo-fe por 

eílc 
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efte modo entre huns ' e . outros reciprocos os interelf es ' de r. fem duvida refultaráó ªº Efiado as ponderadas felicida-

62 Pelo que recommendo aos Direaorcs , appliquem 
hum efpecialiffimo cuidado , a que os Principáes , .ª 'l~em 
compete privativamente a execu~aó das Ordens ref peetivas 
á defuibui~aó dos Indios , naó faltem com elles aos mora
dores , que lhes prefenrarem Portarias do Govemador do Ef
tado ; naó lhes fendo licito em cafo algum , nem exceder 
o numero da reparti~aó; nem de;ur de Executar as referi
das Ordens , ainda que feja com detrimento da mayor utili
dade dos mefmos Indios ; por fer indifputavelmente certo, 
que a neceffidade commua , confi.irue huma Ley fuperior a 
codos os incomodos, e prejuizos particulares. 

6 3 E como Sua Magefiade foi fervido dar novo me-
thodo ao governo dellas Povoa~ocns ; abolindo a adminif
tra~aó temporal , que os Regulares exercitavaó nellas ; e 
em confequencia defla Real Ordem , fica ceffando a fórma 
da reparti~aó dos Indios ; os quaes fe devidiráó em tres par
tes ; huma pertencente aos Padres Miffionarios ; outra ao 
fervi~o dos Moradores ; e otnra ás mefmas Povoa~oens : 
Ordeno aos Díreélores , que obforvem daqui por <liante in
violaveJmente , o paragrafo I 5. do Regimento , no qual o 
dico Senhor manda , que , dividindo-fe os ditos Indios em 
cuas partes iguaes ' huma dellas fe conferve fempre nas f uas 
refpeélivas Povoa~oens , affim para a defeza do Ellado, como 
para todas as diligencias do feu Reál fervi~o , e outra para fe 
repartir pelos Moradores , naó f6 para a ef quipa~ó das Ca
noas , que vaó extrahir Drogas ao Sertaó, mas para os ajudar 
na planta~aó dos Tabacos , canas de Affucar, Algodaó , e 
todos os gene ros, que pódem inriquecer o Efiado , e a ugmen
tar o Commercio. 

64 Para que a referida deftribui~aó , fe obferve com 
aquella. reaidaó, e inreireza, que pedem as Leys dafulli~a 
dillrihutiva , ceffando de huma vez os clamores dos Póvos , 
que cada dia fe faziaó mais jullificados pelos affeél:ados penex
tos, com ~ue fe confundiaó cm taó intereífante materia , as 
repetidas Ordens de Sua Mageftade; naó fe podendo compre-

D "' hender, 
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hender' fe era .mais abominavcl .ª caufa; re mais prejudicial 

0 cffeiro; h~vcrá dous livros ru.bncados pelo D~bargador 
Jníz de Fc>r:i, cm que fe marnculcm todos os ~nd1os c~~azes 
de trabalho, que na forma do§. XIII. ~o Regun~to Jao to-
dos aqudles , que rendo rrezc annos de 1dade, nao paJforcm 
de felfenta. , 

65 Hum dcílcs livros fe confervar~ em p<>der do .?<>-
vcrnador do Efiado , e o~tro no do Dezcmbar$a~o~Jmz d.c 
r óra , como Prcfidcnre da Camera ; nos 9ua~s íe Jra? matn
culando os Indios , que cheg:uem a refenda 1d2de ; nf~ando
fe dcfic numero · todos aquellcs? q~e confiar por Certtdoen~ 
dos fous Pa rocos , que tivcrem falec1.do , e os que pel

1
a razao 

dos fcus achnques fo rcputarem por incapa~es de traba.ho : .. º 
que fe dcvc cxccurnr na conformidad~ das liflas, que os Du e
étorcs rcmccrcráó todos os annos ao Govrmador do Efiado '·as 
quacs dcvc1n cfiar na fua inaó até o fundo mez de Agofio in-
f::tllivclmcntc. 

66 Scndo poís as referidas Jifias o documento, a~1ten: 
rico pelo qual fe dcvcm regular rodas as ordens r.efpcéltvas a 

, t> o· n. r: .J 111cfma dcíl:ríbai~aó , ordeno aos lfe.~cores, que as a~ao to-
dos os annos, dcd:u:indo ncllas fidehtftmamcnre todos os In
"\ios que forcm c:1pazes de trabalho, na fórma dos paragr~
fos ~ntcccdentcs , as qua es fcráó afiignadas pelos mcfmos l)1-

rcaores, e Principacs, com comina<;aó de qu~ faltando ás l.,,eys 
da vcrdadc cm man.•ria taó importante ao 1ntereffe Publico, 
h uns , e outros ferió caí'cigados como inimigos communs do 
Ell:ado. 

67 ~1as ao mefmo tempo , que recómendo ª?S Dire
élorcs , e Principacs a inviolavcl, e cxaaa obfervanc1a de to
das as ordcns rdi1cél:ivas á rcparric;aó do ~ovo; l.hes orde
no, que naó appliqucm Jndio algum aoferv1~0 particular dos 
Moradores para tora das Povoa~ocns , fem que elle~ lhe apre
!Cntcm Jiccn~a do (~ovcrnador do Ellado, yor efcnto ; nc.m 
coníintaó, que os ditos Moradores reten hao em caf~ os refe
ridos Indios além do tempo porque lhe forem concedido~: O 
qual fe declarará nas mefmas Liccn~as, e tambem nos recibos, 
que os Moradores devem paflar aos Principaes '· qua~do lhes 
··fltregarem os Indios. E como a efcandalofa neghgenoa ; que 

tem 
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tem havido na obfervan~ della ~ , ·que fe dccbra no pa
ragrafo S. tem fad_? a ~gem de fe ~charcm quafi dcfertas as 
Povoa~oens , ferao abrigados os D1rcélorcs , e Principacs a 
remetter todos os annos aoGovemador. do Efiado huma Lif
ta dos tranÍ':.ffores para fe proce~er .contra elles , in1pondo
~lhes aque ·penas , ·-que deremuna ~ fobreciita Ley no rcfc-
ooo paragrafo. . . 

· ~8 H-: v:er~d.e_, que n~o a~itte controverfia , que cm 
· to~ as Na~oens CIV1liZadas, e polufüs do 1'iundo á propor ... 
. 5ao das Lavouras , das manufaéluras, e do Comn1ercio, fe 
. augmenta o numero dos Commcrciantes, oper~rios, .e Agri .... 
culror~ ; porque corre_fpondendo a cada hum o JUfio, e racio
navel 1ntere~epr~poroonado ao feu tra~~o, fe fo:tem reciprO... 
cas as conv~n1~~1as J . e commuas as uahd~des. E para que as 
'Lcys da d1ftribu1'1ªº fe obfervem com reciproca conveniencia 
. d?s mo~adores ' · .e dos Indios , e cfics fe poffaó cmpregar fcm 
-v1olcnc1a nas u~1t~d~des daqu~lles , dcficrrando-fc por efte mo-
do o podcrofo 1rum1go da oc1ofidadc , fcraó obrio-ados os mo
radores? apenas rc:ccberem os Indios, a entregar a~ Direélorcs 
toda a 1mportanc1a dos fcus feUarios, 'que na fórma das Reáes: 
Ordens d.c S~a Mageftade, devem fer arbitrados de force, que , 
.a conven1enc1a -do lucro lhes fuavilc o trabalho. 

69 . . ~as P?rqueda_ obfer~ancia ?cfic para grafo , fe pO-:. 
dem ong1_n~r aquellas rac1onave1s , e JUfias qucixas , que até 
agora faz1ao os moradores, de que deixando ficar nas Po,·oa
~ocns os pagamentos dos Indios , ainda quand0 cvidcnrcmcn-

. te molt:ra~aó, . q~e., os m~fmos lndios deferrava-0 de fcu !Crvi)O 
fe lhes nao reflituiao _os dicos pagamcntos ; vindo por cfie mo
do os deferrores a ttrar comodo do feu mcf mo deliél-o, naó f6 
com irreparaveJ damno dos Póvos, mas com total h~bárimcn
t~ doCom~e~cio; fendo calvez elle. oiniquo fim a que fe dcri
g1a tao pernict?fo abuío; para fe cv1taren1 as referidas q.ucixas; 
Ordeno aos Direélores., que apenas recebcrem os fobrcditos 
fellarios en~em aos Indios huma parte da importa.>icia dcl
Jes, deixando ficar as duas partes em depofito; para o qnc·ha.
verá em todas a~ Povoa¡oens hum COfrc , defiinndo unica
mente para depofito dos ditos pagamcntos, os quacs fe acaba-

-ráó aos mefmos ladios, conftando, que elles os vcnceraó com 
fo eu tra_halho~ 70 Suc-
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¡o Succedendo porém defertarem os Indios do fe"i~o · 
dos moradores antes do tempo , que fe acha regulado , pelas 
Reáes Lcys de Sua Mage~ade , que n~ f6~a do pa~grafo 
1 + do Regimento , a ref pe1to de~ Capatarua he de fe1s me
zes · e vercficando-fe a dita defer\ªº, a qual os moradores de
ve~ fazer ccrta por algum documento; ficaráó os Indios per- ·1 

dendo as duas partes do feu l'agamento , que l?go fe entreg~
r~ó .. ~os rnef mos moradores. O que- fe p~ucara ~lo _contra no 
averiguando-fe , que os moradores d~ ... rao cau~a a dita d.efer
~aó , porque nefie cafo naó fó perderao toda a 1mpartanc1a d~ 
pagamento , mas 9 dobro d.clle. E para que os. moradores ~ao 
polfaó allegar ignorancia alguma ·nefia matena, lhes advuto 
finalmente, que falefcendo algum Indio no mefmo ~rabalh~ .! 
ou impoffibilitando .. fe para.elle, J'<?f caufa de molcft~a, fe_rao 
obrigados a entregar ao mefmo Indio, ou a feus herd1..uos OJUÍ-
to efiipendjo , que- civer merecido. . . 

. 71 E como pelo para grafo 50. defie Dueél:ono, fe 
concede Jicen~a aos Principaes , Capitaens móres, Sargentos 
mores , e mais Officiaes das Povoa~oens, para mandarcm al
guns Indios por fua con ta ~o Co":1mcrcio do Sertaó, ~or fer 
JUílo, que fe lhes permittao o~ ~e1os competent~s para_íuficn
tarem as fuas Pcfloas, e familias coma decencia dcv1da a.os 
fcus cmpregos , obfervaráó os Dircélores com os r~feridosO~
ficiacs na f6rma dos paglmentos, o que fe. determina a refpe1-
to dos Moradores , exceptuando unicamente o cafo em que el
les como Peifoas mifcraveisnaó cenhaó dinheiro, .ou fazepdas 
com que poifaó prefazer a importancia d_c:>s Salári~s. , poraue 
neffe cafo feráó obrigados a fazer hum efcnpto de div1d,a , afi1g
nado por elles , e pelos mef mos Direél:orcs,, que ficara no Co
fre do depofiro , no qual fe obriguem á fatisfa~aó dos refe~·idos 
Salários apenas receberem o produélo, que lhes compeur. 

72. Devcndo acautelar-fe todos os dólos , _que podcm 
acontecer nos pagamentos dos Indios , recómend? ~uito aos 
Direél:ores , que no cafo , que os moradores que1rao faz~r o 
dito pagamento , em fazendas ; achando os Indios converuen
cia nefie modo de fatisfa~aó ; naó confintaó de nenhum mo
do , que eílas ft:iaó rcput~d:is por i:naior pre~o , do qu~ fe 
vende ncfta Cidade ; pernuttmdo urucamente de avan~o aJuf-

ta 
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u defpeza dos tranfporces , que fe arbitrará a propor~at> 
das di1lancias das Povoa~ocns a ref peito da mefma Cidade. E 
quando os ditos Moradores pertendaó reputar as fuas fazen
<ias , por exorbitantes pre~os , naó poderáó os Direélores 
.aceicaUas em pagamento, com comina~ao de fatisfazerem aos 
ñtcfinos Indios qualquer prejuizo, que fe Jhe feguir do contra
rio. O que os mefinos D.ireél:ores obfervaráo em todos os ca
fos , em que os Moradores concorrem por efie modo com os 
Indios , ou feja fatisfazendo-lhes com fazendas o feu crabalho, 
ou comprando-lhes os feus generos. 

73 Confiftindo finalmente na inviolavel execu~aó def-
tes Paragrafos o deftribuirem-fe os Indios com aquella fideli
dade ; e inceireza , que recómendaó as piiílimas Leys de Sua 
Magefiade, dirigidas unicamence ao bem commum dos feus 
V affallos , e ao tolido augmenco do Efiado : Para que de ne
nhu1n modo fe poflaó illudir efias incere1fantiílimas detremi-

. na~oensfcraó obrigados os Direél:ores a rcmetter todos os an
nos no principio de Janeiro ao Governador do Eilado huma 
lifta de todos os Indios , que fo deftribuiraó no anno antece
dente ; declarando-fe os nomes dos Moradores , que os rece
beraó ; e em <¡ue tempo ; a importancia dos fcHarios, que fi
caraó em dc.·poJno ; e os pre1ros porque foraó reputadas as fa
zendas ,comas quaes fe fi;l;eraó os diros pagamencos; para que 
ponderadas efta'\ ímporranccs materias con1 a devida reflexaó , 
fe _po.ffaó dar todas aquellas providencias, que fe j ulgarem pre
cifas , para le cvitarem os prejudicialiffi1nos dóllos , que fe ci
nhaó introduzido no importantiílirno Commercio do Sertaó , 
faltando-fe com efcandalo da piedade , e da razaó ás Leys da 
J ufh)a deftributiva , na repa.rti~aó dos In<lios , cm prejuizo 
commum dos Moradores, e ás da comucaciva .ficando por elle 
nlodo privados os ditos Indios do racionavel lucro do feu tra-
balho. ' 

74 A lafi:imofa ruina, a que fe achaó reduzidas as Po-
voa)oens dos Indios, de que fe compoem efie Eftado; he diwi:a 
de CaO ef pecial arteD)IÓ , que nao devem os Direél:ores om1ccir 
diligencia alguma conducente ao feu prefoi to reftabelecimen
to. Pelo que recómendo aos ditos Direélores , que apenas che
garcm ás fuas refpeélivas Povoa~oens , appliquem logo todas 

as 
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as rovidencias para que nellas fe cfia~de~aó caías de Ca~e; 
ra !'e Cadeas publicas , cuidando mmco em que efias feJªº 

·. ·d toda a fcguranc-a e aquellas com a poffivcl gran-eng1 as (Qffi 'J ) I ,,J o· Ál h 
deza~ Confequencemcnce emprcgar~o os ire\; or~ um par-
ticular cuidado em perfuadir aos Indios, que fa~ao cafas de
centes para os fcus domicillios , deficrrando o abu~o , ,Je a ' !• 

leza de viver cm choupanas á imica~aó dos que h~bnao como 
barbaros 0 inculco fcncro dos Sertocns , fendo cv1dencemcnt_e 
certo que para 0 augmento das Povoa\ocns , concorrc mu1-
to a n~brcza dos Edificios. · 

7) Mas como a principal orig~m do Jamcntavel_ efiado 
a que as ditas Povoa~ocns cftaó rcduz1d~s procede ?e le acha
rem evacuadas; ou porque os fcus h~bn~ntes_ c~ngado~ d~s 
violencias, que cxperimcncaraó ncll:is, bukavü.O o refugio 
nos melinos Mattos cm que nafccraó ; Oll rorq.uc es 1\.lorn.do
res do Efiado ufando do illiúto mrio de es pt~at~car , e de ou
tros nuiitos que adminiílra cm huns .~ n~1b15ao , c~1 out ros a 
mifl'-ria , os rctém , C confervaÓ no fcu 1crv 150; Cl~JO~ rcn~c
raJos damnos pcdcm hun1a prompca, e cfli,caz p10VH.!l'nc1:1 : 
S eraó obrigados os Diretl:ores a re~cctt•r no ~~vc:th'ldo d~ Ef
tado hum mappa de todos os Indios auícncc~, .\~n'. dos qu.e 
fe achaÓ nos l\lattos, COffi,? nas ca.fas d?S l\~orac.or<:S , (~1 a 
que examinando-fe as caufas da fua dcf er~ao , e os mou' os 
porque os ditos ~lor~dores os c<~nfrn· aó cm fuas e~~ª~,' fe. D.~ 
pliqucm todos os ~c1os proporcionados para que 1cJªº rcfinu1-
dos ó.s fuas n:f pcéhvas Povoa\ocns . .J .• • . ,,J 

76 E como para conkr~a~no , e augmcncodelfas nao 
feria providencia baHan~e o rcfi1~u1rc~1-fc aqu.ellcs ~Iorador~·s, 
com que foraó efiabeJcc1das, nao fe mtroduz1ndo.nelbs n~:l1or 
numero de habitantes ; o que fó fe pódc confcgu1r, ou rcdu
zindo-fc as Aldeas pequenas ª. Povoa~oc~s populofas ; ou fi)

1

r; 
nccendo-as de Indios por mc10 dos d~fc1mencos ; . obfcn·ar~o 
os Dfreél:orcs ncfia import~~tc materia as dc~crm1na~ocns f c
guintes , as quaes Jhcs participo na conform1dadc das llcD.cs 
()rdens de Sua Mageftade. 

77 No §. 11. do ~egimento ordena o dito Scnh~r, 
que as Povoa'ioens dos Indio~ conftcm ao rr.cn.o~ de I 50 1\Io
radores , por nao fer conveniente ao bcm Ef p1ntual , e T em

poral 
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poral dos mcfmos lndios, que vivaó em Povoa~oens peque ... 
nas , fendo indif putavel , que á propor~aó do numcr? dos h:i
bitantes fe introduz ncllas a civilidade , e Commen:10. E co
mo para· fe executar efta. Real Ordem fe devem reduzir as Al
deas a Povoa~oens populofas , incorporando-fe ~ e ~indo-fe 
humas a outras; o que na fórma da Carca do pnme1ro de Fe
verciro de 1701. fumada pela ~cal m~ó d: Sua Magefrade , 
fe naó póde executar entre Indios de di ver fas N a~oens , fem 
Erimeiro confulcar a vontade :,de,. hun.s , e outros ; ordeno aos 
Dircél:ores , que na melina Jifia que _dcvem remetter dos In ... 
dios na fórma alfuna declarada , ·· cxphqucm com coda a clare
za a diftinc~aó das N a~oens ; a diverfidade dos cofiumes , que 
ha entre ellas ; e a oppofi?ó ~ ou conc~rdía em ~ue vi
vem ; para que , refleélidas- todas cfias ctrcumfianc~as , ~e 
poJfa determinar em Junta o modo , com qu~ _f em v1olenc1a 
dos melinos Indios fe devem exccutar ellas utililfunas reduc-

~oens. , . ~ .... _ 
78 Ern quanto porem aos dearnentos , f~ndo S~a J.Y.ia ... 

geíl:ade fervido recommendallos aos Padres Miffionanos nos 
§§. 8. , e 9. do Regimento , .declarando o mefmo Senhor 
que confiava dclles efi:e cui<f.ado , por lhes ter encarrega_do a 
adminiftra~aó Temporal das A:ldeas ; e.orno_ na conform1d~de 
do Alvará de 7 dejunho de ~755· foto duo Scnhor ferv1do 
remover dos Regulares o d.ito governo Temporal m~ndand.o-o 
encrcg3r aos J uizes O~d~arios, , . Ver~adores, e ... ma1s ~ffic1aes 
de J ufii~a , e aos ~~1nc1paes r~fpc~hv~s ; terao os Dtreél:ores 
huma i11canf~vel v1g1la.nc~a. , em. ªº\T.er~ar .ª hu~s , e outro,s , 
que a prime1ra , e ma1s lDlP<ft'Wlte obnga~ao _dos fous Pº.f
tos confifte em fornecer u Póvoa~oens de Indios por me1? 
dos decimentos, ainda ~e Jej~- á cufia das maio~c~ ~cf
pezas da Rcal.Fau:nda de Sua Mageftade, co1no a 1n11ruta
vd , e catholica p1edade dos noJfos Auguíl:os Soberano~ , 
tem declarado em repetidas 01dens , por fer efie o m_e10 
mais proporcionado para fe dilatar a Fé, e fazerfe refpeara
do , e conhecido nefte novo Mundo o adoravel nome do nof-
fo Redemptor. . . 

79 E para que os ditos J-uizes Ordinari?s , e Pnnc1p:t~s 
polfaó dcfempenhar c~almenre taó a!ta , e ur.port3nte º'''~ · 

E ga~·ao, 
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g~~aó '· 6cará po~ ~onta dos Direélores pcrfuad_ir-lh~ as gra~
des utilidades Ef pmtuacs , e T emporaes , 'luc le hao de fcgmr 
dos ditos decimenros, e o prompto, e e.fticaz concur~, que 
acharáó fempre nos Govemadores do Eftado , como fic1s cxe
cutores , que devem fer das exernplares , catholicas , e religi<r 
fiffimas inten~ens de Sua Mageftade. ... . . 

80 Mas colno a Real inten\clo Jos noff os F1dehffimos 
Monarchas em n1anda.r forn~cer as Povoa)oens de novos In
dios fe dirige , naó f ó ao eftab~lecime?t? ~s melinas Po~oa
~oens e augmento do Eftado', mas a c1vil1Jade Jos 1nctmos 
Indios' por mcio da comn1unica~aó , e d.o Co~uncrcio ; ~ pa
ra efi:e virtuofo fim póde concorrer muno a introduc~ao ~os 
Brancos nas djtas Povoa~oens , por ter moftrado a experien
cia , que a odiofa fcpara~aó entre hun~ , e out~os .' . ~m que 
aré agora fe confen ·ávaó, tem fido a ongem da mc.1vdadade , 
a que ft! achaó rcduzidos ; para. que os mefmos ~ndios fe PoÍ
faó civilizar pelos fuaviffin1os me1os do Commerc10, e da com-· 
munica~aó ; e efias Povoa~oens pafiem a fer naó fó populo
fas , mas civls ; poderáó os M-oradores defte Eftado, de qual
quer qualidade , ou condi~aó que fejaó , _concorrendo J_lcllcs 
as circumíl:ancias de hum exemplar procedtmento , a~~ir ~as 
referidas Povon~oens , logra~do todas as honras, e pnvileg100, 
que Sua Magcfiade foi ferv .. J· do conceder aos Moradores dellas: 
Pa~a ,º que apr~~c~tand<;> licen,2a do Govemador_, do Eftado , 
nao fo os ndm1tc1rao os ÜJreflores, mas lhes darao todo o au
xilio, e favor poHivel para er,eé~áó de caías competentes ás 
fuas Pcffoas , e Familias; e lf!es diftribuiráó aquclJa por~aó 
de tcrra que elles polfaó cultivªr,, fem pr~;uizo do di~to dos 
Indios , que na conformidad~ , ~as Reaes Ordens do d1to Se
nhor faó os primarios , e naturaes fenhores das mefmas ter
ras ; e das que aflim fe lhes diflribuirem mandaráó no termo 
que lhes permittc a Ley , os ditos novos Moradores tirar f uas 
Carus de Datas na fónna do co1hune inalteravelmente eftabe
Jecido. 

81 E porque os Indios , a quem os Moradores defte 
Eftado tcm repofio em má F é pelas repetidas violencias , com 
que os trataraó até agora, fe naó perfuadaó de cp.e a introduc
~aó dellcs llies ferá f wnmamente ~ud!cial; dcinNo-fe con.-

vencer 
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vencer de que aflillindo naquellas Povoa\oens as referidas pef
foas , fe faraó fenhoras das f uas terras , e fe utilizaráó do feu 
trabalho , e do feu Conunercio ; vindo por efic modo a fo
bredita introduc~aó a produzir contrarios cffeitos ao f 61ido ef
tabelecimento das mefmas Povoa~oens ; fcraó obrigados os 
Direaores , antes de admjttir as taes Pcffoas , a manifeftar
lhes as condi~oens, a que ficaó fujeiras, de que fe fará termo 
nos livros da Camera affignado pelos Direélores , e pelas mef
mas Peífoas admittidas. 

82 Primeira: Q!ie de nenhum modo poderáó poífuir 
as terras, que na fónna das .. Reaes Ordens de Sua Mageftade 
fe acharem diftribuidas pelos Indios , penurbandO-os da poífe 
pacifica dellas , ou feja em fatisfa~aó de alguma divida , ou a 
titulo de contraao , . doa~aó, difpofi~aó, Teftamentaria , ou 
de outro qualqucr pretexto , ainda fendo apparentemente lici
to , e honefio. 

8 3 Segunda : ~e feráó obrigados a confcrvar com os 
Indios aquella reciproca paz, e concorclia , que pcdem as Leys 
da humana C ivilidade , confiderando a igualdade, que tem 
com elles na razao generica de V affallos de Sua Mageftadc , e J 

tratando-fe mutuamente huns a outros con1 todas aquellas 
honras , que cada hum merecer pela qualidadc das fuas P effo
as , e gradua~aó de. feus pófios. 

84 Terceira: ~e nos emprcgos honoríficos nao te-
nhaó preferencia a refpeato dos Indios , antes pelo contrario, 
havendo neftes capacidade, preferiráó fempre aos rnefmos 
Brancos dentro das fuas refpeaivas Povoa~ocns , na confor
midadc das Reaes Ordens de Sua Mageftade. 

8 5 ~arta : , Que fendo admirtidos naquellas Povoa-
~oens para civilizar os Indios , e os animar com o feu exemplo 
á cultura das tcrras, e a bufcarem todos os meios lícitos , e 
virtuofos de adquirir as conveniencias Tcn1poraes, fenaó def
prezem de trabalhar pelas f uas maos nas terras ' que lhes fo
rem diftribuidas ; tendo entendido , que á propor~aó do traba
lho manual, que fizerem, lhes permittirá Sua Magefiade aquel
las honras , de que fe conftiruem benemeritos os que rendem 
fervi~o taó importante ao bem publico. 

86 Q..uinta : ~e dcixando de obfervar qualquer das 
· E ~ refe-
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referidas condi~ocns, fer:ió log.o ~lfos .d~s mefmas t~rras , 
perdendo todo 'O dircito , que tinhao adqmndo , affim a pro
prie<ladc dellas , con10 a todas as Lavouras , e planta~oens , 
que tivcrem feíto. . . . 

87 Para fe confeguirem po1s o~ 1ntcrelfant1ffi~os fins , 
a que fe dirigem as n1~ncion~das cond1~ocns, quc_fao a paz , 
a uniaó, e a concorJ1a publica , f~m as q~aes nao pode1n ~s 
Republicas fubliftir, cuidaráó nuuto os Direélorcs em apph
car todos os mcios conducentes para qt~e nas fu~s .Povo~c;oens 
fe extinrrua totalmente a od1ofa , e abon1mavcl d1íl.mc15:iu , que b • . . . 
a ignorn.ncia, ou a iniqui<ladc de qucn1 p~cfena a~ conveni-
encias particulares aos intcreHes publicos, rntroduzra entre. os 
Indios , e Br:incos , f:izendo entre elles quafi moralmente mi
poffivcl aquella uniaó, e focicdadc Civil tantas vczcs rccon1-
1nendada pelas llcaes Lcys de Sua ~lagcíl.ade. 

88 Entre os mc1os , ma~ proporcionados para 
fe confcO'uir taó virtuof o , uril , e fanto :firn , ncnhum he 
n1nis cffi~nz , que procurar por via de cafamcntos. dla im
porcantiílima uniaó. Pelo que rccommendo ao~ .D1reétores, 
que appliqucm hum inceílante cuidado em fac1htat, e pro
mover pela fua parte os f!latrúnonios entre .os Brancos, e os 
Indios , para que por mc10 d~ílc ~agrad? ~tnc~lo fe acabe de 
extinguir totalmente aquella od1ofiíli~11~ d1~1n'Sªº, que as N ~
~ocns mais poliJas do ~lundo abommaraó femprc, como 1n1-
n:iigo con1n1um do fcu vcrdadciro, e fundamental efiabde
cm1cnto. 

89 Para facilitar os ditos matrimonios, cmpregaráó 
os Dircétorcs toda a eHkacia do fcu zclo cm pcduadir a todas 
ns Pcífoa3 Brancas , que a.íliftircm nas fuas Povoa~~ens , que 
os Indios tanto naó faó de inferior qualidade a rcf pe1to ddlas , 
que dignando-fe Sua l\1ageíl.adc de os habilitar para todas 
nqu~lbs honras con1pctcntes ás gradua~ocns ~o~ fe~s póft~s ~ 
confcqucnten1entc ficaó logrando os mefmos pnvilcgws as l e1-
1oas que cafarem com os dittos Indios; defierrando-fe por ef
tc modo as prejuJicialiflimas imagina~oens dos Morado~es def
tc E~laJo., que femprc reputáraó por infamias fimilhantes 
n1acnmo1uos. 

90 Mas con10 as providencias , ainda fendo reguladas 
pelos 

201 



(J7) 

pelos diaames ~ releu4 , e da prudencia, produzem muit:tJ 
Y~ &as ~1mw, e p6de. fucCedcr, que, contrahidos eftes 
matnmOlllOS, desaére o vmculo em def prezo , e em difcor· 
dia a mefma Unili; Yindo por efte modo a transformarfe em 
inftrwnentos de ruina os mefmos meios que deveraó conduzir 
para a ~ ~ recommendo muito aos Dircflores , que 
apenas fomn iniOimados de que algumas Pefroas , fendo ca· 
fNlas , defpreza6 os feus maridos , ou as fu.as mullieres, por 
concorrer nelles a qualidade de Indios, o participem logo ao 

~';r::!C:: r:!'!:t:rd:s ~U:u~~:iJ~~~~~~e~tepec~!f:: 
dores da ~" e uniaó publ~. · .. · 

. 9 I Défte "modó acaoaráó de comprehender OS Indios 
com toda a evtdencia , .Rue eftimamos as fu~ pefl',oas ; que naó 
de.fpreumos .as fuas allian?s , e o feu parentefco; que repu
talll<!5 , . como prop.rW- . as Cuas utilidades ; e que dcfej~mos , 
cordial, e fmceramente confervar com clics aquella reciproca 
uniaó, . em gue f~ 6nna, e .. eftabelcce a fólida fclic.ida.dc das 
Republicas. 

92 Confdljndo .finalmente o firme eftabelecimento de 
todas eflas Povoa~oens na inviolavel , e exaéla obfervancia 
das ordens , ... que fe contém neftf! Dircélorio , devo lembrar 
aos Direélores o inceífante cuidalio , e incanfavel Yigilancia , 
que devem ter em taó util , e intereffante materia; bem enten
dído , que entregand&-lhes · méramcnte a direc\aÓ , e econo
mia defies Indios .. , coipo fe foffem fcqs T utorcs, cm quanto 
fe conferva6 na barbara , e incivil ruilicidade , em que a.té 
agor:i foraó educa~ ; -naó os dirigin.do com aquelle ~c}o , e 
fidelidaoe que~ as Leys do 01re1to natural, e C1v1l, fe-

d! Ei:!:«esn1:f~:C:m~:;cli:~!º~ ~íl~~r:C!d~~s::r: 
Reaes .. ~ .. de Sua Mageftade , e comas mais 9uc o me fino 
Senhor fOr fervido impor-lhes como Reos de dcliélos taó pre
judicia.es ao-conunum., e ao importantiffuno eftabeledmcnto 
do mefmo Efbdo. 

93 Mas ao mefino tempo, que recommendo aos Di-
reéloies a inviolaYel obfervancia dellas ordens , lhcs tórno a 
advertir a prudom:ia, a fuavidade , e abrandura , com que 

dC\' CJll 
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devem exccutar as fobreditas ordcns , ef pec~~te as que 
diff'erem ref ~to á refónna dos abufos , dOs v~ , ~dos cof
to.mes deftes Póvos , para que naó fucceda que , eftunulados 

da · 1 · tomem a bufar nos centros dos Manos os to. r-vao encia, . 
pes , e abominaveis erros do Paganafmo. . 

Devendo ~is executarfe as referidas ordens com 
tod~~ Indios, de que fe compoem e~s Povoal:ns , com 
aquella m~ra~aó , e brandu~ ~ que ~ó as ys da pru
dencia ; ainda fe faz mais precifa efta obnga~ó com ª.·quclles, 
que novamente defcerem dos Ser.toe~, tendo enfinado a ~x
periencia , que f ó pelos me~os da fuavidade. he que eftes m1fe
raveis n1ilicos recebem as ~a~das luzes do Evange~o' e o 
utilifflDlo conhecimento da civihdadc , e d<:> ~mmercio. ~or 
cuja razaó naó poderáó os .Direélores . obngar aos fobr~d1tos 
fudíos a fervi~o al~ antes de dous ann~ de affiftenc1a nas 
fuas Povoa~ns ; na fórma, que dctermma Sua Magcftade 
no §. XIll. do Regimento. . 

?S Ulcimamente recommendo a~ D1rcéldrcs , ql~e 
efquecidos totalmente dos -naturacs fcn~uncntos ~ propria 
conveniencia , f ó empreguern os fe~ .cuidados no~ antc~cffcs 
dos Indios ; de force que as f uas felicidades po1fao fervir de 
eftimulo aosquc vivem nos-~~ns, .. para que,,a~andonando 
os lailimofos erros , que herdárao de ' feus p~o .. gcrutores ~ ouf
quem volw!tariamente neftas Pov.oai~ (.:1v1s, por.mc10 .das 
utilidades T ernporaes, a verdadeira feliodáde , que lie a et~r
na. Defle modo fe confegu)ráó fem du;ida~ aquelles al.tos, var
mofos · e fantiff unos :fins , . que Jizerao fempre o obJe8o da 
Catholica piedaqe, e ~a Rea~ benificencia .dos noff~ Au~ftos 
Soberanos; quaes fao; a dilata~aó aa Fé; .ª.4:xttnc~ao do 
Gentilismo ; a propaga~aó do Evangetho; a c1vilidade do~ In
dios · o bem commu1n dos V dallos; o augmento daAgncul
tura ~ a introduc~aó .do Commercio? .e finalmente o cfiabeI; 
cimento , a opulencia , e a to~ felac1~e do Etlado. Para' 
3 de Mayo de 1757. = Franafco Xavaer de Mendo~a Fur-
tado. = 
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U ELREY. FafO fabrr aos que efle Al· 
vard de co11jir111afªº virenz : Qge fando-
1nc prefente o Regimento , que baixa in
clrtjo , e tem por tit11/o : Direél:orio 
que_ fe deve o~íervar nas Povoa\oens do~ 
Indios do Para , e Maranhaó , em quan
to Sua Mageílade naó mandar o con
trario : JcJuzido 1JOS 1JO'Uenta C cinco 

Paragrajos , que ne/le fe conté111 , e publicado etn tres de 
Mayo do a11no proximo precedente de n:il fetecentos e cinco
enta e Jete pw Fra11cifco Xavier de Mendof a Ftwtado , do 
me11 Co11felbo, G_ove_rnador, e. Cap_itaó Gene_r~I do 1nefino Ef
t~do., e meu Prtn~tpal Commif[arto , e !ftniflro Ple11ipoten• 
e1ar10 nas C01tfore11cta1 fabre a Dc1narcaf t1U dos Limites Septenz.. 
trionaes do Ejlado do Brajil: E porq11e fendo viflo, e exami
nado co111 1n:dr1ro co11felho, e pr11~e11tc dcliberafnÓ por Pejfoas 
Joutns , e t11;10ratas , q11e mandet confi1ltar fobre ejla 1nnteria 
fe achou por todM 1111ifarmementc , ferern 11111ito convenientes pa
r~. o fen:ifo de Deos,. e tneu, e J;tzra o Bem-Co1~m11m, e fe .. 
J1e1dade daquelles Indios , as Difpofifoe11s conte11das 110 dito 
&g~111e1110 : Hey par bem , e 1ne praz de co11.fim1ar o mefin<J 
Reg11ne1Jto ent geral, e cada hu1n dos fe11s noventa e cinco Pa
ragrafos ent particular, como Je aqui por cxtenfo foffe1n injer
tos, e tra11f criptos: E por ejle .Alvará o confirmo de t11e11 pro
prio ll1ot11, certa Scie11cia, poder Real, e abfo/11to; para q11e 
po~ ~/Ir fe goven1e1n os PO'UotlfOe11s dos Indios, r¡11e já fe achaó 
a.floc1ados , e pelo tempo fotitro fe 11.lfociarenz , e 1·edt1zirem a 
vivcr civiltnente. Pelo r¡ue : !1-fando ao Prejide11te do Confelbo 
Ultr'm11ari110 , Regedor da Cafa da Sttpplicafaó , Prejidcnte 
J" Mefa da Confcie11cia, e Orde11s; Yice-R.ey, e CapittlJ Ge
n<.,.al do Ejlado do Brajil, e a todos os Govcrnrulorcs , e Ca
pit11e1u Generaes de/Je ; como tambem nos Governt1dores das Re
lafoe11.r da Bahía , e Río de :f a11eiro ; :f1111ta do Co111111ercio 
lkjles Reyno1, e fe11s Dominios; 71111ta da Ad111Í11i/lr11faÓ da 
l'o111pa11hia Geral do Graó Pará , e Mara11bno ; Gover11ado
res tln.r Col>itm11ÍJ1 1/0 Grao Porá, e Ma1·a11hao, 1/e S. 7ofepb 
do ~Jo ·!>legro, do Pinr!/11, e de q11ae/qt1er outras Capit1l11l11s; 
Dcjc;nb.1rgaJores, Ou,.,·11/orer, P1·ovettore1, I11tc11J,·111¡,:.r, e Di-
' reEl<r 
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r~Elores Ja1.Colonia.r; e a todos 01 Mi11ijlroJ, J11i:::.e1, Juf
tlfD.f, e tnats Pejfoa.r, a q11ttn o co11hecimento Jejle pertencer, 
~ c11~prao , e guardnn , e o faf aó c11mprir , e guardar taó 
11rte1ra111entt , c01110 11elle fe co11tén1 ; fe111 embargo , 11e111 duvida 
al$11111a; e .nao obfta11tes q11aefl¡11er Leys, Regin1e11tos, Alvu
ra.r, Prtr¡Jijoens, Extravagantes, Opi11ioe11s, e Gloffes de Dou
tores, cojl11me.r, e eJl.ylos,co11trarios : Porq_~e tudo Hei por de
rogado para ejle efje1to f0111e11te , jicando a/Jas fi111pre t11l fe11 --.;i
gor. E Hey outrofan por he11l, q11e ejle Alvará Je regi/ie c0111 
o 1nefozo Reginze11to nos livros daJ Cameras , onde pertencer 
Jepoi.r de. haver fido publicado por Editaes: E que va/ha com~ 
Carta ft1ta . e1n 111e11 No1nc , pajfnda pela Cha11cellaria , e felln
J~ co1n 01 Sello~ pe11de11te.r áas 1ni11ha.r Armas ; ai11da r¡t1e pela 
dita Cka11cellar1a naó fara tranjito , e o feu effeito haja de du
rar '!'ªu de hum an110 , fe111 ernbargo da.r Orde11afoen1 em con-
1rar10. Dado en1 Belc111 , aos dezafete dia.r do mez de AgoJJ~ 
de n1il fatece11to.r e cincoenta e oito. . 

R E Y.·:· 

Seóajliaó Jof eph Je Cnrvalho e Me/19. 
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A Lt•ari, porque V. Magcllade há por bem confirmar o Regi. 
mento , intitulado : Dire.,r¡g,io , 'JI# fe á~'Ve o/Jf e'l"Dllr 110J Po. 

'OtNlfHrU dos Indios do l'ará , e Marahoó • n11 t¡t11rr.ta St111 Aliz
s~Jlade tlllli -ewlar o anurario: Na fórma :affim:a liccl:iraJa. 

Para V. Magcfi::aJ~ ver. 

Filippe :J of~/J da G"""1 o fez. 

R.egiftado na Secretaria de Eftado Jos Ncqocios do Reyno, 
no livro da Companhia Geral Jo Graó Pad , e Mac:rnhaó , 
a foL 11.0. Belcm a 18 de Agofto Je 1758· 

Filippe Jof eph da Gama. 

P Oderá o lmprelfor Miguel Rodrigues efiampar o Regi
mento , intitulado : DirtElorio , que fe Jeve ohf trVllT 11a.r 

Povot1f<Nn.t Jo.r Indios Jo P11r.d, e M11r1111baó, tm quanto Sua 
M11gtjJaJe naó m11n111r o . contr1Jrio : Porque. para eff e effc~to 
~or elle Decreto fomente , Jhe conc~Jo a licen~a ne .. ~ellaria: 
Be~em , a dezafete de Agofto de mil fetecentos e cmcoenta 
e otto. 
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NOTAS 

O Directorio, expedido pelo governador do Pará Francisco Xavier 
Mendonc;a Furtado em 3 de maio de 1757 e aprovado por alvará de 
17 de agosto de 1758, constitui o instrumento mais importante da polí
tica indigenista pombalina, rescrito inicialmente ao Estado do Maranhao 
e Grao-Pará e, mais tarde, estendido ao Estado do Brasil. O Directorío, 
após sua edi\ao original aqui transcrita, foi reeditado na Corografia 
Paraense, de Accioli (1833). 

Araujo Amazonas em seu Diccionario (1852: 104-128) , examina 
detalhadamente o conteúdo das normas de Mendonc;a Furtado, compa
rando-as com os apontamentos de José Bonifácio (1823) e sugere, a 
partir desses dados, um novo Regimento do Directorio. Perdigao Ma
lheiro na conhecida obra Escravidáo no Brazil (1867, 11: 106-115), 

' 
analisa longamente os dispositivos do Dírectorio. 

Recentemente o Directorío tem sido reeditado várias vezes: Marivone 
Matos Chaim (1974), Marcos Carneiro de Mendonc;a (1982), José Osear 
Beozzo (1983) e Boletim de Pesquisa da CEDEAM (1984). A despeito 
dessas reiteradas reedic;6es, todas fac-similares, coro excec;ao da de 1974, 
decidí incluí-la na integra neste apendice por tratar-se de texto essencial 
a compreensao da política indigenista do período. 
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" 

RELA\:AO DAS VILLAS E LUGARES E DO NÚMERO 
DOS INDIOS SEUS MORADORES E SUA DESTRIBUI\:AO 

(TRANSCRI\:AO DO FAC-SfMILE ) 

Villa de Collares tem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Indios 
Villa de Conde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 )1 

Villa de Beja ......................... . 84 " 
Villa de Oeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 " 
Villa de Melga<;o .............. .. ...... . 312 

,, 

Villa de Porte! .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 524 
,, 

1239 

Logar de Villarinho do Monte ........... . 20 
,, 

Logar qe Carrazedo . . . . . . . . . . . . . . ...... . 15 )1 

Villa de Porto de Mos ................. . 24 " 
Villa de Oeiras . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 149 " 
Villa de Pombal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 " 
Villa de Souzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 

,, 
436 

Villa de Almeirim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60 ,, 
Villa do Outeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 " 
Villa de Monte Alegre ................. . 148 

,, 
Villa de Santarem . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 80 

,, 

Villa de Alter do Chao ................ . 59 " 
Villa Franca ..... ...... . ........ .. ..... 146 " 541 
Villa Boim ............. .. ............ . 63 " 
ViJla de Pinhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

,, 

Villa de Alenquer ..................... . 59 
,, 

Villa d'Obidos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 58 
,, 

Villa de Faro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 " 364 

Soma total dos Indios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2520 
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Cabe a reparti~ao dos moradores metade que sao 1260 
Despacharao-se 96 Canoas a 12 Indios cada urna importa 
Para se repartirem com os principaes e Off.es das Villas 
Somma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por nao haverem Indios se negou licens:a a oito Canoas 
mais e se lhe fez restituir os novos direitos que tinhao 
pago no Almoxarifado. 

Da metade que fica na Villa . . . . . . . . . . . . . . 1260 
Deve-se tirar a equipas:ao das Canoas de negocio 
das Villas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 
Off .t>S Mecanicos que nao devem sahir das Villas 150 
Pescadores dos Directores e Vigarios . . . . . . . . 138 

Ficao em Ser 540 

Os 540 Indios que nas Povoa~oes se ocupao no 
Servic;o Segt."s 

Na iquipac;ao de 4 Canoas grandes que andao na condus:ao 
de Madeiras para a Carga da Charrua ............. . 
N d d. E .. o corte as ma eiras como mprettetro ... .... .. .. . 
Para um Corte de Madeiras mais 0."" Carga de outra 
Charrua .................. . ........ .. ........... . 
No corte das Madeiras para o servi\o das Casas das Canoas 
e Corte das achas .. .. ......... . .............. . . . 
Na equipa<;ao das Canoas qµe andao no corte das Achas . 
No servi<;o da Casa do Snr. Bispo .................. . 
Na equipac;ao da Canoa das vezitas do Snr. Bispo . .... . 
Para equipa\áo da canoa do Desembargador Ouvidor Geral 
para as Correic;óes .................. . ....... . .... . 
Para equipa<;ao da Canoa do Dezembargador Intendente 
Geral para a vezita das Villas ..... .... ...... .. .. .. . 
Para equipac;ao da Canoa do Pratico dos Baixos da Tejuca 
Sommao ....................................... . 

Indios que se devem occupar e sao necessarios para um 
corte de Madeiras para a Construc;ao da Náu de guerra .. 
Para o servi<;o de factura do Arsenal e Náu ......... . 
Para as diligencias do Río Negro e Maranhao e outras ex
pedic;oes extraordinarias 
Para a equipac;ao da Canoa do Coronel que vai ao Río 
Negro ....................................... . . . 

211 

1152 
108 

1260 

720 

92 
60 

60 

20 
20 
30 
19 

19 

19 
13 

352 

60 
200 

19 



Para a equipac;ao do Capitao Miguel de Sequeira Chaves 
Para a equipac;ao do Tenente An tonio da Cunha ..... . . 
Para a equipa~ao do Tenente Jose de Sampaio e Infataria 
Para a eguipa~ao da Canoa do Armaze1n d a Polvora e balla 
Para a equipac;ao de trez Canoas que forao ao Maranhao 
urna do Governador , a sua Cozinha e u1na que foi conduzir 
os panos 

Sommáo 

Total ...... . . . . .. ... . ....... .. ...... · . · · · · · . · · · · 

212 

14 
11 
19 
9 

60 

132 

744 

NOTAS 

A RelafaO das Villas e Lugares e do número dos 1 ndios seus mora
dores e sua destribuifao, 1 i61 , é documento da Se-;ao de Manuscritos da 
Biblioteca Nacional que, a semelhan-;a de outros, permite entender a 
operai;ao prática nas normas do Directorio pombalino. Ver comentários 
de Colín MacLachlan em The Indian Labor Structure in the Portuguese 
Amazon (Alden, 1973: 199-230). 
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VILLAS, E LUGARES. 

1 ViU. de llorcclloo • • .. 
2 n.o-. ..... . ...... . 

' Mo.n ............. . 
4 s.- .............. .. 
' s;1... . .... . .. 
6 - .............. .. 

7 Fe- · · · · · ·· a Olf•~ .......•... 
' ¡ • ..., ............. . 

10 f.ut"' de A,..lloo .•.• 
11 N.,...;n ........... .. 
12 Alv•Nt"t ..........•.• 

" s. f.......to ......... . 

1.f S.n«> A1:nonio .••.•.•. 

1, s. Mothloo ........... . 

16 s. )_ ..... ......... . 
17 FOA1c-8o. , . . . .. , . . . . 

18 Ú•lro de Avtlie ..• 
1' T•bl.dnp ..... 
20 fonoláo do Rlo Nqro 
21 Alrio ............... . 

22 C.noc-iro ........... . 
2) Pu.Mnt ......•..... ·• 

24 -.;,. ............ .. 
2j Lo ... lonp 
26 s... .. labcl ......... . 
27 N. ScMo.. do 1-'° . 

21 S. Pc.tro 
29 S...to Afttonio 

JG s. Joio Nc1 .. 
)1 s. -
)2 N. SmMn • N-
JJ s. e.id .......... . 

)4$. ~ ........ .. 

''s. i...... 
)6 s.,...,,. .......... . 
'7 S..... A-
>S N. s..looff • e,.;. .. 

" s. ,... ....... ..... 
40 s. Jooi • Monloi- . 

2 
) 

' 4 

) 

2 

2 
7 
6 

2 

) 

8 

' 1 

4 
4 

1 
2 

1 
2 
1 
1 

) 
) 

' 2 
) 

2 

4 

MAPPA DOS INDIOS, FOGOS, E DE TODAS AS MAIS CIRCUNSTANCIAS QUE A us• ro DE CADA VILLA, E LUGAR DE INDIOS NA CAPITANIA DO RIO NEGRO OBSERVOU 

O INTENDENTE FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DE SAl' IQllllc ) NA CORREic;:Ao QUE DELLAS FEZ NO ANNO DE 177 ... 

2 

2 
1 

2 

72 
61 

ll2 
36 

ji 

)2 

47 
5) 
l) 

49 
51 
40 

18 

14 

18 
4-0 

9 
13 
J6 
)9 

J6 
65 

}} 

) 1 

7 
7) 

7 
7 

20 
21 
18 
10 

23 
54 .. 
22 
20 

19 

47 
43 

42 
24 

2'J 
26 

}I 

52 
16 

34 
26 
2J 

11 

11 

8 

23 
22 

14 
4 

19 

24 
42 

19 
18 
20 
9 

8 
8 

12 
) 

17 
8 

14 
11 
l3 ,. 
20 

6 

21 

16) 
149 

211 
67 

94 
6) 

154 
142 
22 

94 
11 2 
97 

)7 

lO 

82 
129 

41 
15 
54 
44 

71 
111 

78 
6) 
26 
7l 

14 
10 

) 2 

46 
56 
lO 

" 63 
56 
n 
54 

2} 

77 
18 

14 
9 

21 
1) 

l2 
4 
2 

10 
)} 
1) 

7 

9 
10 

JO 

2 

10 
26 

12 
11 
1 
1 

8 
2 

) 
2 
9 
) 

1 
24 
10 
14 

' 
' 
' 

10 
4 

3 

3 
2 

1 

2 

2 

1 

• 

7 

)26 
281 

•22 
JU 

20, 
141 

2,2 
2J4 
54 

190 
210 
179 

27 

77 

6L 

ll8 
210 

76 
)2 

119 
8, 

J9 
2'J 

68 
74 

101 ,2 
94 

1$9 
11) 
149 
102 

111 

" 68 

116 
)2 

" '° u 

" 10 

42 
41 
) l 

17 

14 

12 
)8 

1$ 
¡j 

19 
28 

49 ,4 
28 
24 
19 
)2 

' 4 

10 
18 
17 
18 

16 
}8 

14 ., 
22 

16 

26 

8) 

«> 

2' 
14 

24 
21 ,, 
)1 
14 

4} 

28 
17 

8 

9 

19 
11 

8 
6 

22 

)2 2, 
17 
24 
) 

10 

' 6 
9 
6 

7 
6 

14 
19 
11 

6 

1) 

' 
32 

26 

42 
92 

,, 
16 
46 ,2 
84 

12) 

56 

" .lO ,1 
8 

10 

32 
24 
)9 
2l 

}8 

" 42 

'° 49 

18 

.lO 
o 

" 1, 

J9 
26 

20 
1' 
2 
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18 

2 

6 

10 

9 
12 
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) 
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10 
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41 
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4 
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) 
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4 
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10 

• 
6 

10 

u 
2 

1 
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2 

10 
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11 

4 
) 

7 
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2'J8 

06 
142 

206 
179 

197 
249 
66 

188 
194 
148 

19 

88 
4-0 

101 
90 

178 
254 

127 
126 
J6 
97 

77 
20 

65 
177 
80 ,. 
86 

46 

724 
579 

8}8 
285 

41) 
)20 

449 

'" 120 

)78 
4-04 
)27 

46 

116 

224 
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164 
72 

120 
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,l08 

276 
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110 
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66 
«> 

121 
128 
176 
105 

159 
286 
19) 

243 
188 

102 

194 

121 
H 

121 
) 2 

42 ., 
49 

" 9 

40 
4-0 
21 

} 

17 

14 

18 
4 

24 
21 

49 
70 

,1 
42 

11 
10 

17 
2' 
28 
20 

25 
52 
28 
8 

)) 

11 

18 

2'J 
61 

82 
)) 

)4 

36 

41 

'' 1' 

2') 

)1 2, 

' 
14 

9 

11 
)1 

23 
11 
2'J 
26 

)7 

'° 
)1 
48 
6 

" 
11 
JO 
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2' 
28 
20 

2' 
52 
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• )) 

11 

18 
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1 
j 

6 

, 8 
6 
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22 

" 
8 
5 

I} 

2, 

.l8 
1' 

1 

8 
18 
6 

12 

9 

8 
2 

9 
10 
2 
4 

5 
6 

10 
) 

7 
10 
2 

' 
3 

21 
41 

6 
19 

16 
15 

• 
2 
6 
6 

6 

)l 
1 

• 
1) 

8 

' 
8 

29 

9 
2'J 

4 

1 

2 

' 2 
2 

8 

• 

20 
10 

7 
4 

2> 
44 
9 

2, 
24 
21 

1) 

4 

7 
4 

11 
9 

10 2, 
)2 

.lO 
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INDIOS QUE FICARJ.O NAS VILLAS 
E LUGARES E EM QUE SE 

OCCUPARJ.0. 

60 
.lO 

13' 
2'J 

128 
12 

77 
77 
11 

20 
60 
6} 

10 

24 

1, 
10 

" 27 

' 2, 

40 
16 1, 

IA9 

}2 
27 

64 
66 
90 
49 

87 
149 
111 
)4 

96 

" 
106 

Nu suas nsas, to(1IS. e em ~· 
Em "'I"'· e pc1COdora. 

o...,__ 
0-

0 ......... 
o ....-. 
O.......o. 
o-. 
o ........ 
O mamo. o..,...., 
o - . 
Nas NM CUlll, e factura de cuas. 

o ' ''""''" 
Em fa~ CISH, C r~as. 

Em ruu f"Ot9•, e ptsciadotts. 

O m<omo. 

o""'"''" O mesmo. 
O mnmo. 

o ......... 
Em faccuru de tO(as, e ma.is $CrY~ 

de lug.r. o ......,. 
o m<amO. 
o ..... mo. 
Em dctcimc1icot. e ruis se~ 

commum. 
o ....-. 
Em roeu. e mais scrvi(o rommwn. 

Em x cs1abckcn. 
Ein PO(",M, e mais ~ <CIMmuJD. 

No servi¡o """"""" do .....,., lup<. 
O mctMO, e cm dttcitncncos. 

º """"°· Etn asas. 
No oervico rommum do ......,. lugu. 
O mcsmo. 
o - . 
O mnmo. 

o ......... 

ESTADO EM QUE SE ACHAO AS IGR.EJAS, 
CADEAS, CASAS DE <:AMARA. 

E DOS MOR.ADOR.ES. 

Tudo cm bom csudo, < o6 <odb oio ho. 
lani• boo, .,.... <loo mondores ""' 

porta., e adCt Dio hl. 
Tudo an bom audo, < o6 adb oio ha. 
l grcjo OO.. aoG <loo --.lores -

ci:iberta. ad& nio ha. 
r- ... 1>om ... ..io • • adb • i... 
lgr<ja boo, """" <loo - ..io... ...., 
-.. adb-hL 

T udo - bom oudo, adb oio t... 
o.......,. 
lgrejo, e caes <loo n>CXOdcxes cm 

medí.no escodo, cod!> nio i... 
Tudo cm bom csudo. 
T ..,do <'óM •ueio. 
lgrqa indccmtc, e as C'WINI Jos motedortt 

00.S. 
!pe;. nio ha, e asas <loo -

anclio-se f...,odo. 
lgrc;. Por «aber, cuas do$ mondorc& 

meno. nú$. 
Nio ha I~i•. e ~ipi~se 

novamemc as casas. 
O mesmo. 
lgrej• em máo nt.00, e cm bom u 

CUU dos D10Udorts. 

Tudo em bom estado. 
T udo cm cat.do Ofdinario. 
O roetmo. 
lgrcja cm tst.oo o.rdin.r;o, e casas dos 

moradoru em máo. 
Todo em ordinano estado. 
lgRja cstHt ICflt.ndo, e ts caus t"Jn 

bom estado. 
O mesmo. 
Tudo cm poueo t!UitM>. 
Nio ha Igrcja, e as C'HH acm f.ormalidadc. 
Nio J. l¡ttja, • u asas <loo -""""• -º ......... 
Nio b. lgrcj• e u aus cb: mondora 

i-..do-v. 
o.,..__ 
o .......... 
Ipqrt nio ha, e • c.. atio boa. 
larcP cstHe ~~ e • Cllll atio -º ..,._,_ 
Nio ha 1.,.;.. • ._. ~ f-..do. 
Omcomo. 
o-. 
¡.,.;. ...,. .. !-.ido, ...... -

._,..i... 
l.,.¡.nioho, ...... -

.....iwa..do. 
1.,.;. ....... la.mdo, ... ._ boa. 
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QUALIOADE, E CIRCUNSTANCIAS 
DOS DIRECI'ORES. 

Alúvo, e ~te:. 

Nqlia<nt<. • clt>Nidoodo. 
AJ1i.... • de bom pRl<'<dcr. 

Nc¡liacnt<, • dclNododo 

o. - .,.....,...,.__ 
Altivo, e bom proa:dimr-.nto. 
Nqlifentc, e pouco a lo:ao. 
Ot pcobidadc, mos ,_ ncaliacnci•· 
He o de TebotU..1. 
Z.laoo, e dcsin-. 
o.ca, • intcrnso, t'. tilf>Ído. 

He o dc Cutro de Av<lh. 

O.bomp~··· 

O de 5-nto Antonio. 
O d< S. M11h;u, 

Ncali,aen1c. e pouco uscado. 
Da.i.nrctCMldo, aw com nealiafndt. 
Activo. e aeklooo. 
De bom prottdimen10. 

Macullldo tm lnu:~ prohibicb. 
Pouco 1Crivo. 

6om proccditncnto, e arectcr. 
O m<>mo. 
o. bom p<O«der. 
NqJ;,.n1iNimo. 
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NOTAS 

O ouvidor Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, intendente geral 
da capitania de Sao José do Rio Negro, constituí urna das fon tes pri
márias mais informativas sobre o estado económico e social da popu
lac;áo dessa parte da Amazonia na segunda metade do século XVIII. 
De suas extensas viagens de correic;ao pelos vários rios do alto Amazonas 
ficaram tres obras de mui ta importancia para a história regional: 

1) Diario da viagem que em visita a correiráo das popularoes da capi
tanía de S. José do Rio Negro fez o ouvidor... no anno de 1774 
e 1775. Este texto foi publicado originalmente na Collec;ao de No
ticias para a História e Geografia das Nac;oes Ultramarinas, Academia 
Real das Sciencias, Lisboa, 1825. 

2) Appendix ao Diario da Viagem .. . , do qual foi extraído o mapa 
estatístico da página anterior. O texto do Appendix também foi 
publicado na colec;ao citada da Academia Real , tomo VI , Lisboa, 
1856 e reeditado nos Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do 
Pará, 1907. 

3) Relaráo Geographica Historica do Rio Branca da America Portugueza 
composta pelo bacharel. . . senda ouvidor da capitania de S. José do~ 
Rio Negro. Foi publicada originalmente na Revista do Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro, t. 13, 1850. 

As tres obras mencionadas de Ribeiro de Sampaio foram reeditadas 
recentemente sob o título As Viagens do Ouvidor Sampaio, pela Asso
cia~áo Comercial do Amazonas, Manaus, 1985. 

As informac;oes do ouvidor constituem adic;ao importante aos re
gistros do governador Mendonc;a Furtado, da década de 1750, e ao livro 
do vigário-geral do Rio Negro, José Monteiro de Noronha) de 1768. 
Sao, por sua vez, sucedidas e complementadas pelas relac;oes do natu
ralista Alexandre Rodrigues Ferreira e do governador do Río Negro, 
Lobo d' Almada, que escreveram nas últimas duas décadas do século 
XVIII. 

O ouvidor Sampaio registra, no mapa da populac;áo do Rio Negro, 
relativo aos moradores brancos e escravos no ano de 1775, 936 brancas, 
isto é, pessoas livres, excetuados os índios tribais e aldeados, além de 
193 escravos. O Appendix anota também a populac;ao indígena aldeada 
no Río Branco nas povoac;ües de N. S. da Conceic;ao, S. Felipe, Sta. 
Bárbara, Sta. I sabel e N. S. do Carmo, com um total de 1.019 indivíduos. 

O descimento dos índios tribais para as vilas e lugares do Río Negro 
e Rio Branco, segundo dados presumivelmente de 1775, registra um 
total de 698 indígenas. Finalmente, o mapa dos índios do Río Negro, 
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publicado acima, indica um total de 10.620 indígenas aldeados, o que 
contrasta expressivamente com o reduzido total de 936 brancos fixados 
na mesma regiao. 

A situac;ao colonial configura-se claramente no controle despropor
cionadamente maior dos brancas sobre a produc;ao agrícola , documentada 
no mapa das plantac;ües do Rio Negro, também publicado por Ribeiro 
de Sampaio no Appendix. Enguanto a minoría de brancas da capitanía 
possuía 202.000 pés de café, 88.250 de cacau, 45.700 de tabaco e 760 
de algodao, as plantac;ües dos índios limitavam-se a 18.920 pés de café, 
2.100 de cacau, 2.000 de tabaco e 110 de algodáo. 

--
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NOTAS 

O Mappa de todos os habitantes que existem nas dil/erentes /re
guezias e povoafóes do Río Negro é um re-sumo estatístico revelador 
do número e da composi~ao étnica da popula~ao da área. Foi extraido 
da Viagem Filosofica ao Rio Negro, de Alexandre Rodrigues Ferreira, 
reeditada recentemente pelo Museu Goeldi (1983). Todo o texto da 
Viagem Filosófica é fonte insubstituível para a compreensao das condi
~6es económicas e sociais da época, particularmente em rela~ao aos índios 
e a política colonial portuguesa. 
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CARTA. REGIA 
AO CA Pl'l'AO-li1':NERAL DO 'PAUÁ. ACERCA D.\ RMA.N

f. IP,\(:AO F. Cl\'H.lSA(:AO DOS INDIOS ; E R'F.SPOSTA 

no ~I ESMO ,\.CERCA UA SUA "EXl~CU<;ÁO. 

O. F r:inri~t·o d<l S1>11;:::i Coutinl10, rfo mou conselho, govcrrrndor e 
rnpit~o g<'ncrnl tl:i r:ipilnnin i!o P<Ha : f: u a rainh:i \'0$ envio moito 
!.-13ll !11r. s ·n·lo ;i ri\ i li~·1riir1 tlus r1•1 l io<: hnbitnnle'I dn;; vac:.tns di~trictos 

• 
<l'1·~':l c:i¡1it·111i11 , um ohj••1'lo 11111i 1l i ~1111 de mi11h:1 tn'lterrrnl allr.1H1lio, 
(><' lo 111•111 rc:il r¡111: c•ll l~, n{ln 1111•111b 110 •jll·' 11 E' tailo, a1·h1riio cm en· 
tr·1 rr111 11;1 ~1J1·i••11J. J 1• e ía1er~111 parte 1l'clla. p:ir:1 p·11·tirip:tr•'lll ig11at-
111c11lt' 1·001 11s 0111ro ... nwo$ v ~~:illtí' J 1)~ l:'ÍÍl' ÍlO:' do n1t•11 ru11stanle e 

n11nrn int••rr11111pi1lo 1l1•:i\·l'lo cm o~ ainp:ir:sr á sombr_. lle ~a11tlavci:1 

dc1crrn lll t1 ~oc~ ; 1: fw,·cn<lo- mc stilo presc111e a bem ocerl<11Ia infor· 
ina~5o q11t• vós d (~ te~ ~ t·~ lc rc!>peito: strn scrvitla coníor rn:ir-nrn in
tci rri ml}nte corn :is "istns i ndicatfos 11:1 mesma i 11 forrna~úo . 'l' te com 
uslo nt i11lia kiixa, os~ igna tl i:i pelo meu Cl•tl~clhciro d'cstado, ministro 
e sec:ret11rio d'estarl o {) . Rodr-igQ de Sonsa Co11 lit1bo. E afim nao~ 
tic convida r :u¡uelle::; ind ios quu ainda usl50 em brn11liadus no interior 
da cn piHrn i:1, a vir viver cnlre os homr.ns, mas de conservar con~tan
tes e permanentes atruell e.<> que já hojc fazem p.irle da sociedade ser· 
viudo 110 E~laílo, e conl1ecen1fo uma reli ~i:io em qtm vivem íelir.cs, 
bem de outro modo que os primeiros, de!lgrali'idumenle cn,·olvidos 
em urna ignorancia coga e profunda , até d ú~ primeiros principios da 
relinifio s:i nt:t e¡ uc <1 bra't"ram os uhimos por clfcito das piase bene
fica; disposi~óes dos Srs. rei:t meus prerlecessores, e minh:is: e 
quercndo igualment•? 1¡ue a con<li~.30 d'estes indit's. assim dos 11ne 
ji hojo tém \r~to e communic:i~o como~ outros rneus va:"'31tos, como 
dos que d'ellr5 fogem, seja em ludo a de homcnsem soc1edade : 
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Dei por bem abolir e extinguir de &odo o directorio dos indios, es
&abelccido provisionalmente para o governo economico das su:is po· 
voa«;~es , para que os mesmos indios fiqucm scm differonc;a dos 
outros mcus vassallos, seodo dirigidos e governados ?Clas mesmas 
Jeis que rcgcm todos aquelles dos differentes Estados que compoeru 
a monarchia, rcstiluindo os indios aos dircitos que lhos pertcncem, 
igualmente :.ios meus outros vassa llos livres. 

E confiando eu que \'Ós prooodereis para o importante fim d:t civi
JiSD~o dos indios com um acerto tanto do meu agrado, quanto o íoi 
o da informa~iio que sobre este objecto me déstes : 

Ordeno-vos que hajais Tespei to n'esta tao justa innova(J50 á ror~a 
dos abusos inveterados e aos habitos contrahidos, afim quo no~ ser
vi~os e rendas reaes, e na eeonomia publica do Estado se niio expe
rimenle concussiio sen$ivel. 

E encarrego·vos de cuidardes logo nos meios mais elficazes de 
ordenar e formar~ os indios que já vivero em aldéas promiscuamente 
com os outro~, cm corpo de milicias, conforme a popula~ao dos 
dislr ictos, e sendo o plano por que estao formados e ordenados os 
outros. E para officfoes commandantes de laes corpos, nomeareis os 
princip:'les, e officiaes das pol'Oa~oes indistinctarnente com os mora
dores brancas. fozendo executtir as disposi~es e orJens conccrnentes 
ao governo e direc~ao a• elles Bf'los referidos officiaes commandan
tes, e pelos seus juizes alternativamente brancas e indios, segundo a 
ordem a que pertencerem . 

Tratareis tambero de form.ar um corpo efJ'ectivo de indios, bem 
como os pedestres de ~tatto-Grosso e de Goyaz, preíerindo porém 
os prct()S forros e misti~os emquanto os houver, como mais robus&os 
e cae_azcs de supportar o trabalho, deit:mdo ao vosso discernimento o 
mo~o. por que haveis de organisar o referido corpo efTeclivo, sem 
prcJuizo da condu~o das madeiras e de outros servi~os em que util
mento se empn•gam os indios, fixando-lhes 11m numero de&erminado 
de annos d6 serví~, pas.._~dos os quaes nao ficarlo l)brigados a outro 
al~'J.m que nao seja o de milicias, ao qual .todos estao e deYem Ocar 
SU Jeitos. 
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B pifl mais os attrahir , suavisando-lhes o trabalho nos anno s 
Mlerminados, só lrabalhar3o urna parte do anno, ficando lhes a 
ou&ra para cuidarem nos negocios de suas familias ; o que iosensi. 
•elmenle os irá acoslumando a or.cupa~oes sérias, o por consequen
cia a :achar necessario para a sua felicidade um governo que prové a 
IOd:as u suas precis6es e se desvela pela sna tranquilliJade. 

E quando por serem empregados em viagens ou servic;os dilala
dot, vejais que esla disposic;io nao possa verificar-se, devereis des· 
contar-lhes no total do tempo que lém de tra~lhar este acerescimo 
de demora, ,e de mais efrl$livo servit.o,, dispen~ndo-os do trabalho 
por um intervalfo que veoba a dar com o tempo de servi"o que lhea 
16r a1bhrado. 

·;.¡ 

A paga d'esle corpo será a mesma que a actual dos indios, ac• 
crescentand.o a ra980 diaria com po~ode sal, e dandQ-lhes outra da 
aguardente quando andarcm em viagem ou estiverem nos mallos. 

Vencerá este corpo cada anno dous uniíormos, ql!e constarao de 
urna· cal"8, uma camisa e uma veste de algodlo pintado de· preto 
para cada individuo. 

OS seus cabos terio na paga aquella difl'orenc¡a que julgardes mais 
adequada, e cada vinte pra.c;:H terio um cabo; cada cem um sargento; 
e todo o cor,po umcapilio de campo e mallo. 
o~ principaes e os offieiaes dos corpos de milicias usario de um 

uniígrlDe que vósJhes da.reís. 
Como a economía é um obje_cto inscparave~ de toda a boa ordem, 

e sobretodo cm qua1quer innovac;no, eonvem e ordeno-vos que per· 
mitlais o uso das liceoc,as ác¡ueHes do referido corpo a quem poid8 

disp~msnr-se do seF\·i~, além dos que dcvcm ·estar sempre promptos 
para qualqoer occurrencia imprevista e occasiao repentina. E ha
vendo casos extraordinarios em que sejam precisos mais do que 
aquolles que compoem o corpo etT~ti\'o, autoriso-vos a clíamardes 
dos corpos de milicias em que todos firarem ordenados, aquelles 
que f órem necessarios. 

Conformando-me igu:ilmenle com o vosso parecer árorc:a dos in
dios que se occupam nas pescarías, ord1'06·V~ que fas:aij logo alis-
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lar ed1 riomere sulljcienle todos a:¡uelles '1116 ho 1verem de ~r res-. 
dela~, difpeMindo·os de enlrarem, assim ñu corpo dos do mcn re:•I 
sem90, como nos de milicfos, e que lh~ destineis :is ,-illas ern quu 
derem habitar; &cando porérn sujdlos a outros trabalhos, aquellt!s 
~ affstndos falhrem :u> i;ervic;o da ~aria, e impondo·lhcs u1~a . 
pena pro~reionada se abnndon:irom as embarra«;ocs. 

Enearrego-Tos do n1e informar do meth"odo que m:iis conve01 
esllbeleccr, para su r:u~erem ns pescarias, se dcixaní:lo á industria e 
intete!U ao~ ntesmos indio!!, ~ ohrig:ando::.os a e5mcorrer unidos. 
p:tl'D eltasp0r direr.yio alhefo. 

E igoal"mente me inform:1reis mui eiact:t e individualmrnto sohru 
o modo por que hao de regular-se, relativárnento · ~ civiliS.'lt .. lfo aos 
indiOtJ~ os contractos dos dizimo.s e da marehan1aria, a:fim de q1rn nad:. 
séolnilta de 1udoqunnt<.t pódc tontriboir para um fin1 lfio pro o justo. 
E po"}Ue nio é" 1ninha inten«;fto que o ront11,1cto dos dizimos suba 
(Jd pre~o , a cust• dos indios, mas t:im quo Q diiimeiro, ~ os outros 
conlractadorcs d•aquellcs contracto~, lenham gente para remar as 
C3'D03S 'l,!l8 11 elles pertenecm,, e a c¡uem ptiguem pelo prc~o cm <JllO 

cbflvierem: 
Ordeno-\' os qtJe fa98i: observar o seguinte; 
Todos aquelles,indios')ue os eontracbldores e dizimeiro!; ajust.1rem, 

em1uanto '° oceuparem .. nos l~abalho~ dos mesmos eontrtietaJoros,.e 
até um n_umero orbitra1io pcfa junla Ua fazendl\ oo pelas camarns 
r•peetitas, proporciomrlmenteaos trabalhos em que .. hou\'erem de so 
emprég~r, serao"isentok" de oútro qtiaÍquer servi\!o public~: prohi
bindo cxpressamenle aos offir.iaes dos.corpos de milicias a 'JUC pct
teneerem, que os cham~m nunca para outrn alguma óccnpa~no, e ti
cando os contractadores obrigados a manifestar aos me5111os officiae~, 
as~im o numero d'aquellcs indios que lhes dcvcm !cr di::pcnsados, 
como os que lroux<.>rem effücth·os ; e do mcsn10 modo a')ucllcs que 
abandonarem os lr:ibalhos 3 <1ue r~rem destinados, afim que cm lal 
caso scjam logo chamados para outros. 
B~m entendido porém, que succt'dcndo nao tcren1 os contractado

res indio.; para fazer oa,·eóar as sua.s can6J~, &cario elles auloris3dlJs 
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a reqncrer ao juíz rospectivo e mais immcdiato que l\()Cnc, 0 lhcs 
mande :t'}uellcs q~c ~ó. l>astarem para as navrgar, ainda que os ti re 
<lo ootras onde SC'Jam menos 11ccc::s..1rios; e os juizes serao obri"a
uos a dar a pro,·idcncia rcquerid:i, sah·a scmpre 3 in<lcmnisacño

0 

do 
~g:i_mcnlo livrc, cnHJuanto nao chegar a um exccsso que ~ fa~a 
1nutil. 

O outro meio. ~~o me propondcs, como tendente trambem para 0 

mesmo fim da mv1hsa~iio dos indios,, é a continua~ao do correio e na
vega~llo p3ra ~1atto-G rosso, feíto por escravos, e nao pelos indios : 
sobre este ponto tcnho determinado o que vos serii cvnstanle em outra· 
carta, em <¡ue vos or<lcno n execu~u do que iníormastes ácerca da 
na'l'Cgra~10 do P.1rá para :\fallo-Grosso. 

N:io ó menos digno da minha real :ittcn~iio o fnzcr liquidar as con
tas do the~oureiro com as dHTercntes po,•on~ocs, ante!; que proeedais á 

tollll extinc~ao do Jircctorio, afim que so nao sinta o menor mnbara~o 
d'c~ta justa innova~5o , 11110 confio cxecutarcis com a prudencia 6 

ocerto com que n fizC'stcs ehegar á minha real prescn~a. . 
E portant1J orJeno-\'OS que assim o fo4'ais progrcssiv<unente execu

tar, vcnJendo-se o rccolhcndo-~e ludo o que porlcnce ao cómmum 
da~ referidas (JO\'o:u;óes, inteirando do producto d'eslas \'endas 
aquellas sommas que o mesmo thcsou reiro po~sa ha\'cr ndianlado a . 
algurnas das sobre<litas povoa~ocs~ . 

E corn'·~. fid o bcm en ltini li tla - ~xecu~iio, quo confio dareis a estas: 
minhas Si\UUaVéÍS prO\•idencius, esporo ver rcalisados OS · rl~~jos de, 
augmentar o numcrtl e.los fi~is, aurahindo ao gremio da igreja o á 
obedicncfa das minhas Jeis urna consiJcra\'cl por~,iio dos habiiantos 
d' csso vasto paiz, que involuntaria, mas cega tl infelizmente . nlo • 
conhecem outra lci, que nao seja a da su:i vontade, scm regra nean· 

· discernimento. · ., 
E quanto antes pltzenles em pralie~ estas minhas dispo$i~@S, 

t:.rnto maior sorvi"o foreis a Deos e a mim, a quem será muito !Jgra.- . 
da\:cl, '}UC ,·ós seja is o instrumento da tol~l civili~~o d'esses ~ndios, ; 
ao ponlo de s'e coníundirom as duas ~sta·s de indios e braocos em

1 

uma só de ,·assa!los utcis ao Es~do e filhos da igreja. 
XX 
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Restituidos assim aos seos direitos os inJios, con\·cm atalhar t\ 

natu~al ociosiJade a que os convida o clima • quer no meu real scr
vi~o, quer no dos p.irticulares. Pelo '}UO toca ao d'c$les, recommcn
do-ros que fa~ais observar invio)avelmcnle o que conlem as leis J'cste 
reino a respeilo da gente de servi~o e dos de,·eres recíprocos do amo e 
do criado. 

E em particular ordeno·vos exprcssamente que já.mais disponhais 
arbitrafiamente d'esta gente em beneficio da quem qoer qoe seja ; e 
por rnais justo que pate~a o pretexto, ainda mesmo para o mcu real 
servi~; excepto nas oceasioes em que julgardes da vossa obrigai;5o 
convocar a que fór precisa, como eorpo de milicias, para se unir aos 
pagos e para defcnderdes a capilania, pela qual me sois responsavel ; 
autoriso-"Vos portanto, como tambem ao ouvidor d'essa capitanía, a 
reprimir quaesqucr \riolcncias que n'este ponto se possmn intentar; e 
a 1a2&r exeeutar cm tndo o que respeitn o objectó <la cirilisn~ño dos 
indios, as 1cis por que se go'Vernam todos os outros meus. vnssnllos. 

Portanto quando se precisem, alóm dos effectivos, mais operarios 
para o ·meu real servic;o, determinado que scja pela junta dn íazen
da qttal deva ser o numero d\!Hes e q~aes os districtos d'onde de,•am 
s&r titHdos, ao ouvidor t:ompetirá o d;rigir as convenientes ordens 
aos jt1tzes dos disttictos para io~ tnandarem para onde con vier. 

E carccendo algum parlfoufar de homens para fazer as snas la
vottt'a~) devetá probura-los e, ajusta-los ; e nao O$ aehando, posto quo 
os baja no seu districto : 

llei ·por bem ctmeedet ao -eu.Yidot aútoridade para tnandnr apenar 
pel<> tetnpo preciSG o tinmeto fle operarios de que necessirar um tal 
p:irticlflar ; deivendo este p~ jttsci6car que tem fruet.os penden&es 
que a falta de b'l'a~os e a·demora nos lrahalhos ruraes expoem a per
der-se. 

Benl entendido comtudo, que i. raeuldade que ao ouvidor concedo, 
~ d~ver6. cm c~so algum comprehender aquelles individuos que 
trfereftl estabele~1mentos proprios e de um valor determinado ; nem 
aao ~uco será licito ao mesm(; onvidor apenar os operarios precisos 
para irem trabalbar fóra dos seos districtos respectivos. 
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Porqua8" é da mioha real ioleOCJle> Rio ünpór w meus ,·assallos, 

naturaes d'essa vasta capitania, maior onwt do que aos. mcus outr04 
YJ~allos naluraes d' este reino ; antes sim igual~r em ludo á coodi~o 
d' cstes a condic¿lo dos oulros. 

E &obre este importanLissimo pooto, recommcndo-vos urna parti
cular atten~o e vigilancia, para que se execute o que tcnho deter
minado, como lambem em que o particular que precisar de homeos, 
seja para remar nas canoas com que (9¡ a sua navega~o e eommer
cio, seja para fazer ro~dos, ou finalmenLe para outro qualr¡uer ser
vic;o, em logar do os v1olen&.ar a isso, procure as povoa~oos e n,ellas 
se estabeJe~, e ali comos indios e com eUes fa~a os séus ajnstes, por
quanto d'esle modo lerá servidores, que espon&.aneamente o sirvam 
e que emquanto lhes n~o faltar aos ajustes~ estarlo sempre prorpplOS 
para trabnlhar e continunr a scrvi-lo. 

E como entre os indiQs nao poderá cessar repentinamente, mas sim 
gradual e successh1amente, a inclioa~o natural de alguns d'elles ao 
ocio e inac~o; ordeno-vos que LOdos os seis mezo¡ mandeis fazer 
alardos aos differentes corpos em que ficarem formad-OS, e fa~ais exa
minar e indagar quaes d'cntre elles nao lem eslabeleeimento proprio, 
q-uaes os que repugnam occupar ... se om servir e em lrahalh:ir ; e ostes 
fareis vós entrar no corpo effecli\'o do meu real servi~, ou os desti
nareis a serem apenado~ a outros a quem dovercm apenar-se. E para 
lhes mosL~ar que esta aetermina<}ao tcm por principio a justi~a, e nllo 
o ~oJ~ta-los, fozei saber a todos elles que os que fizerem estabele
cimento JJroprio, além de um p .. mio que lhes destino, serio particu
larmente protegidos e isentos de todo o lrabalbo pes5oal, logo que a 
importancia dos dizimos que pagarem dos fructos que cultivarem, ox
eada do JOrnal que poderiam ganhar. . 

I(1uacs os indios cm direitos e obriga"oes eoni 03 mcus outros o 
vassallos, ainda falta íacilitar-lhes alliani;..as com os brancos, como um 
meio muito efficaz para a sua perfoita civilisa~o : porlanlo ordeno
vos que cuideis muito em promover os casamenlos e~Lre indios e 
br:incos, e para que ~les ienham um estimulo que os delibere a es&as 
allianc;as, hei por bem conceder a todos os brancos que casarem COJD 
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indias a prerogativa de fiearcm isenlos de lodos os se r\'i~os publi~os 

en't}S m:iis proximos por um namoro de :in nos, propor,·10-
os scus par · · 1 · 

d S <JUe 1· ut"ardes bast.inle5, para form:irern os seus estaoc ec1-na o ao o . . f' 
mcntos; e se os brancos r¡ue quizorllm ~:i ~:i·r coro indias, or~m 
soldados pag~, auloriso-vos a dar-lhes ba1x:i , recouuncn1la~1lo -\OS 
toda n ,·igilancia quaoto a estes, para que nao abusQm e: 1lludam 

est:i gra~. .. . ·. . . 
Ucgulada :issim 3 condi~n:o dos indios <1 110 1:·, ' ' 1vem :ildeatlos, e 

minha real intenc;áo, pelo que toca aos quo :lndam cmbronhados nos 
ip11uos, <r r~pugnam procurar a socicdade.dos oulros seus scmel~rnntcs, 
'pelo~ justos 11101ivos que me palontc:iis, ljltcrar o sy::tem:i 'fl te agora 
se11uido e substituir-lhc outro., que tcnha por principio niio o con-º ._ . .. ~· . 
c1uista-los osnjeit:i-los, mas prepara-los ,para adfilllllrem eommun1-. 
ca~ao e trato com os outros homens. ·. · 

E para este fim \ 'OS ordeno que nao fa~ais , nem eonsintais Sil rac;a 
debaixo .. das mais severas penas, que ficam reseryadas ao mcu real 
arbitrio, guerra offensh·a ou IÍostilidadcs qnaesquer a na~iio alguma 
de gentíos que habitara os vaslos cspafos d,cssa capit:mia. 

E rccommcndo· vps do mesn10 modo qpe nao deis, nem consinlais 
se dé anxiíio directo ou indirecto nas guerras que umaa ria~·oes ás 
outras poderem ínzer. Probibiodo debaixo de rigorosas penas a com
pra ou r~~~imento ~e nenhugs eserav~ ~pprehendidos nas guerras "" 
que entre. si tivcrem, ainda rnesmo qu6 se nllcgúe o prelexto de os 
pórem em liberdade_; e só vos será liciLo adoptar um systema difl'e-

.. rente ·d'es.~e, puran,i~pte defonªivo, eno .. caso em ... que algumps na~6es '" 
Jntentem tiostilitladés e correrías contra Ji cidade, ·villa' e outras po· 
von~oes ; de sorte que os mes'!los eabos encarregados de dsfeoderem 
o paiz am~ac;ado ou ji1 atacado, ficariio responsa,eis e su jeitos a urna 
devassa, para se averiguar so elles excéderam as ordens que vós do
v~is ,for-lhes, d_, so m1nter na mais estricta defensiva, e ainda nous o 
d'ella tao m0Jera1lo, que aos indios 1i8 fa~ ver que elles ataeam e 
acommettem uns bomens, que longe de lhes quererem mal, apenu 
procunm defender as vides e preservar-se de suu eorreriu : e tanto 
Tos rerommendo a e1eeuC41G d•a&e ulilissimo systema, que ainda oo 
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caso 1111e aquellas n:1f.:óes continuem e rcpit:im :is $U3S inv:isül':: . :lpc
zar da modera~áo <111c os cabos devem mostrar na d"'fensiva, ao ponto 
do intcrrompercm o commcrcio, e de vc"Xarcm alguns csk1hdecimon
los e os seus habitantes, ncm assim devcreis adoptar, ncm permitli r 
se use ele outro SJSlema, <[UC n;1o seja o <la mais severa e perfei La de
fcnsivn, reservando a offcnsh·a só e unicamenle para os casos ele 
cxcmplnr castigo contra os inclios infractores tia paz. 

Nu 1•c1nformid:.i<l~ do quo :icirna vo3 determino, sou servida quo 
nem \'Ó~, nom <11rnc,q11er outros rabos militares, emprehendnm oxpo-
di~oes, i;,•j11 por conta da rninhn real fozenda, seja por conta de par
ticuJare~, para os descirncntos do indios, nem ainda pnrft travnr com 
elles communicn~ao ; mas que observeis e fn~ais observnr a este ros
peito o que se scguo, dando-me parte dos cffeitos d•estas minhns 
dispo'-ic¡ócs, nfim que ou as nmplie ou as modifique a meu arbitrio, 
confurme a infurmaQiio que ftzerdcs ch1·g~r á minha real proscn~a 
sobre o mesmo objecto. 

Todos o quncsqner comhoieiros que frec¡uentarem o interior llo 
Brasil, e 11'essa cnpitania cm parlieular, se ja navegando os ríos, se ja 
caminhando pel:1s ustradas, serlio obrigados a levarom entre os gene
ros de <¡ue so compuzerem os suas carroga~oes, ac¡uelles de que os 
gentios tizerem naluralmento maior e!'tima~ao, afim que encontran
do-os, os brindem com taes prcsentt!~, e com elles travem communi
ca~ao o trato, fic:indo os rnforidos comuoil!iros sujcitos ás mais se
veras penas, que deixo reservadas á minha indefectivel jusli~a, s~ 
inquielarem e molestarem, de qualquer modo que ser possa, os 
mesmos gentíos, e Sé os pro\·ocarem a hostilidade ou se aincla 
quando lhes fa~am estes ullimos, excederem elles os termos de uma 

natural 1lefesa. 
Isto mesmo so entenderá com tocias e qunesquer outras pessoas, 

que cm expedi~es proprias transitarem pela5 estradas ou navegarem 

pelos rios. 
E para que o commercio e os meus vassaUos nao sotrram damnos 

d'esta disposit;ao, tirando-ll•e todo o pretcxlo para ser illudida: or
deno-,·o:. que obrigueis a iodos os juizes dos dislrictos por onde 

228 

hlt2 

tr:msit:'l rem tacs combois, a t!hamarem <t sua proscnc;;n os indios de 
que constarem os mesmos combo is, e lhes focpm exhibir os seus pas
saporles, e tirem dos mesmos in.-lio~, cx-officio, todas as iníorma~oes 
:i este r~peíto, fozendo aulhcnticar com juramento as suas rcgpost:is: 
e d'cste oxame o exhíbi~ao de passaporte, só sou serrilla exceptuar 
os governadores e os ministros quando passarem por taes clistrictos 
para tomarem soccorros e refre$COs. 

E de tudo farao os reforido3 jniz~s nm auto, e proccderiio compe
tentemente contra todo aquelle que :icharem culpado: e aquellos 
q110 por obriga~ao transitam por taes log:ircs, logo que chcguom no do 
seu destino, e nao bavcndo contra elles culpa alguma imput:ida ou 
provada, e fazcndo cerla pelos meios competentes a qualidade de 
generos com que hajam brindado os genltos, e do mesmo modo o 
scu primeiro custo e onde os compraram : ordeno-\'os que a estes 
só, e ni'io aos que por conveniencin vfio a elles, fo~ois pagar por conta 
da minha real fazenda a importancia de taes gcnoros. 

Todos aqnctlcs moradores que ajustarem e trouxerem para os ser
vir os indios d'aquellas na9oes que estiverem cm paz como estao agora 
os Murá3, ~londrucús e Carnjáz: ordeno-vos Jhes permittais estes 
ajustes, obrigando-os porém a manifestar logo ao governo aquclles 
que d·este modo comsigo trouxerem, afim que mandeis immediata
mente proeedP-r a termo, pelo qual SGjam obrigados os referidos 
moradares a educar e instruir os mesmos indios, do sorte que dentro 
de certo espaQO de tempo SCJam elles haplizados; e pelo mesmo termo 
ficarao elles obrigados a pagar-lhes o estipendio convencionado. Para 
o que hei por bem conceder a astes indios o priv ilo~io de orpbaos. 

No referido termo se fará igualmente menfllo do numero de onnos 
determinado, que seja baslanle para ficare1n indemnisados os mora~ 
dores ~lo ll'abalho dos indios das dcspesas que houverem feíto, 
pda:; quaes lheg ser5o cstes conservados. 

E todo aquelle que duranle o mesmo espa~o <le lempo inquietar, 
ou seJuzir 03 indios para abandonarcm o servi~o om que est3o, ín
rorrcr:.i em gr:i\·e~ penas : bcm entunJitlo, que se.lo indios li\·res de 
qual11ocr n:>~~o quo esleJa em paz, e n:Io escravos; o que na con-
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formidade do que acima vos o~. devereis sobrellldo .fuer exami
nar (l3ra serem caslig:idos os que infringirem as ordens quo para 
execu~o u cumprimento do que deixo determinado hooverem de 
pa.~r. 

A todo3 será livre o fazer commercio com os .goolios ; e dov.eis 
permiltir a in&rodu~o de todes os generos de que car81rem, a exce
~o de armas brancas e de íogo, polvora, bala, ebumbo e ferro, e 
tudo Jm\ÍS que possa dar·lbes oco86ito de inlentarem ernprégdr ,con'1'a 
os seus bemfeitores. E ou&rosim vos ordeno, que igualmenle permit· 
tais a livre extrae~ e venda de todos os generos quo ~o seu paiz 
irou1erem os que Ibas l&vor-em ~ da capt'3"0 .. ia. . 

Encat'reg3ndo-v'?s d.:i v.igiar ~ui auentameme em · qu~nnio aba
sem d'esta r.oncessao. P'4'º extTaviar o our-0 .em pó- e "ª ·diaraantes ; 
dando vós a $t8 respeito as provitleocias que jul13reis mais od•a
dos, e dando-me parJe do que pt'ra esLe fim o~rareis. 

Todo aquello individuo livre que·quiv.er eslahelecer-se :nas lerras·e 
povoac¡óes dos genties, lhc seFá co.cedida lioen1ta para i~, mas mio 
poderli fazé-lo som dar p&rte ne go\'erno ; encarrego-vos -pois de 
promoverdes taes estabelecimcnlos, pr.oonranflQ com .prefierenoia pe8'! 

soas capozes e socegrulas, que nao inspirem temor neJn-desconfaan~a 
aos indios, para entre elles irem estabelecer-5e. 

Aos ecclesiaslioos ·que á conversilo d'estes,:gentios forem manda
dos, eos que fóremcoacij:utorestlas 'Pllroehias, em ouja vi~inhanc;aile 
estabelecerem, rareis . pag&r uma ,competente congruo, po;r eon&a da 
minha :real fazenda. 

Para que esL3 providencia '(JOr uma por.teaproveite ao bem espiri
tuol e ainda no tempornf dos md·ioe, ·e nio graw por oomr a miaha 
real íazenda , ordeno-vos que tenhais todo .o nielado e ciseamspen
c;io na escolha dos ecclesiastieos, ·que dovem ir grnrar BOi ao~4Jlel 
dos indios as verdades inefTaveis do Evangelbe; e que me 1afor
mois com a possivel brevidade dos meios que cooffm adoP'lr.se para 
proporcionar as parocbias ao numero dos babilante.i que f~rmam o 
otal da popul~o d"essa eapitania ; porquao~ coosaa ~· m1oha. re:-1 
presen~, pela vossa ioforma~o, 11ue ha graves mr.onven1ent«', pnoc1-
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palml'nle na nov3 ordem est.1belecida agora, na di~tribui~ao propl)r

cion3da das frt>guezias. 
E adiando vós ec.cl$i'aslicos rccomm~nJaveis pelas suas virtudes, 

boa vida e instru~o~ que cmpregueis no ministori1> aeima reícri1lo .. 
autori'\0-vos a que por conta da minha real íazenda lhes prcsteis os 
·auxilios de que absolutamente pr~isarem, além da congrua, para 
proseg~irem e1n lio uleis empresas, con6a~do eu que poreis n'esle 
ponlo.Joda a cireulh$pe~o de que sois ca~Z. ' ,, .. 

Aquelle que roouzir qualquer na~o do genlio, ou a reeebor sncer
dote e ºª luz do Evangolho, ou o que a souber alliciar e conduzir a 
estabet~cer-se ju~to a. qualquer ;parochia para, o mesmo fi(p, autoriso.
vos para que o declareis nobre .C habil pará todos os empregos; para 
Jho racullardes, além d' esla gr.a~, a da sesmaria das terras dcvolu
las que precisar, e do valor dos dizimos por St1is annos, recebendo-se 
olles gprém em generos pelo respectivo dizbrieiro, e a da i;ediiima; e 
lindos estes, pelos que forcm proporcionaaos: informando mo de 
ludo para que lio honrado vassallo possa obter da minha re.11 gran
deza aquellas novas gra~s que eu julgar eousequentes á impórlancia 
do servi~o que ma Jlouver Ceito: . 

Constando-vos que .baja quem vá commeuer disturbios nos nossos 
cstabelecimentos as..qm formados, ou quem "'ª suscitar-cizanios enlre 
os ger,!tios, ou quern os dissu;;d.~ .de receber ;i santa reli&iiio cathoHca 
romana,, e de terlralo e COlnnléri:ió COID OS firancos : orí:tenO·VOS qu~ · 
fat;ais "tasligar aquelle que em -tal delicto cahir com toda a severidade 
das miabas leis, dando-me parte de tudo quanto a eslo r~peito pra
ticareis; igual prf>Cedimenlo se h.a,·erá C()Ín aquellas ccclesiasticos, 

. ., ' . ' 

que em logar de ~i6car e dis(i'l~ o espirito aós gentios eom o oxem• 
plo de um3 vida regulada pelos principios da religiao, com_merciarem 
com_elles, ou desacredit3rem o seu santo mini~terio com outros 
dcsacertos e excesso$ igualmente reprebensiveis. 

Do foliz resull:ido d'cstas sabias e piissimas disposic¡lies me irais in~ 
formando su~cssh·amento ; esperando do tempo e do acerto ~m que 
vos havureis na sua execuc;ao, que os seus efl~iLos sejam conformes: ..o; 
Jcscjos e aos senlimontus que coost3ntem~nte n1e animam em l>,m 

. . .. . 
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dos meus \'ass:illos em geral , e da por<:ao d'esses iníelir.es i111lio' cm 
·particular : enc:irrcgando-\·os ultimamente de cumprÍrtles e fazcnlcs 
cumprir quanto n'esta se contém, ntio obstante quacsquer outras or
dens ou disposi~oo...' que em contrnrio St>jam, fazendo tambem exc
cutar estas minh:is rcar.s determina"ocs na capitanía do Rio Negro o 
em todas as outrns parles dependentes J'esse Estado; e dando-lhes 
logo a publicidade conveniente para quo ehcguem á. noticia do 
todos, e reccLtim este testemunho do m::iternal cuidado que me dd· 
vem todos os meus \'assallos: o que sera mui conforme e consequentc 
ás pías e rcacs rcsolu~ocs que vos mando e enearrego de ex1~cutar 
fiel e promptamcnte. 

Escripta no palacio de Quelús, em 12 de Maio de 1798. -
PRtNCIPR. 

J 1Jm0 e Ex°'º Sr. - Antes q11e fi1esse publica a cnrta regia sobre a 
cmanripa<;ao e civilis:i~iio dos indio~. pareceu me muito conveniente 
cxocdir circularmente a or<lE'm que V. Ex• achará inclusa, para que 

& • .. • 

os indios, n efTcilo d,ella, passando do absoluto domm10 que se t1-

nham arrogado os <Ji rectores, para a competente sujei<;ao aos juizüs o 
cama ras de scus el istriclos, nao Jhes fizcsso depois novidade a disposi
~o de serem governados pelas mesmas leis que os outros vas~~llo~, 
pois vinhn :i ser o mesmo que antes se devia ter ohsen·ado, e 1ama1s 
oLserv;:iram os directores. 

Pouco depois expedí outras ordens para so romettercm reerutas 
para 0 novo carpo de pedestres e para se formar~~ ?lislamentos, so~re 
<Juese hao do orJcnar os indios em corpos ~e m1ltcias, e como a etTe~to 
d.1 a\•isoque V. E,• me expediu para atliantar as di~posi~es necessari.as 
para a mais prompla exccuctiio, das que contém ~ mesma ~rta regia, 
linha eu effcctivame:lle anticipado a •1ne respe1ta ao provameoto de 
farinhas para os armazcns rcaes, que até cnt~o vinha das ro~as do 
commum das povoa~ücs pela maior parte, dispondo o diverso modo 
que consta do officio dirigido ao senado da camara d'cs~ cidade~ e 
tambem tinha orilcnado que se formassem e remetteSiem 1n~·entarios 
de todos os bens do commum de cada po,·oa~o, para que nao pudes-

ll 
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minar. 
Deos guante a v . .-•. w.ip ao c1e Abril i.i l1il. -ihL e Si'-
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Sr. D. •..t"- .. &..... ,. ... Ullo.-D. F~ 11, Sotua Cou-
~ '~-~ .... ,, ~ ~ ""' ... • " ; -~-·;f."'í i:~ ••• , .. .. . ~ 

lado. . 

~·~~ s~~ ~ ~¡~ ,~! .~ po~ ~os i~~~o,s 
que • eri~ !'! fillM !>•~.~~ :::;-i~ ~os ~!:' 
jpi~ f m r. .'!'!'!' ~~ "q.e .. ,p, .,! ~~ 1~.res! ~ go
·~11?~ P."' .~~ilci~~ 4,epcJ~~ ~~~ ~oi ~ry~~ •holir o gQ: 

T#tl9·~~~1 rii.~ .,,.,. ~ '~~~~ ?:~ .~ql\~• ~~~-~.~d?. ~¡~~ 
~~'* t'f~ real d~·~,G(l.O .~ '?~~~ $' ·~~SIV~ J~rtsdt~~· 
qu!' se ~fl'QJ~~~~ ~ 4~"" po ~~.\059 ~f'FJ~xt~ ~~ agnpra.~c~~ª ~ 
~tie~dp.t\e ~os ~:Ío.:'• f '~r ~ h~ver ~~.'?.dP[~ b~.,ncqs para ~x1~r-: 
~ ~.,. p~~li~ ~~itas,¡¡~·~· ¡u~i~i~•~ ~~~~.té .~ºl~ ~~!~ ,,m. 
grp,ndp ~r~ e~4ldo, co~ ~re~ ~~dq ~~~l!e e º'1~ro' ~t. 
'-'" P.Plba~. a~r ele -~~-~h~ ~~~rass,am~n~ .~.ecl~r~d? n~ 
SS~• ~ ~ .,~ di~~~~o, 'U." ni~ .&em tJ.u~ra ~Jli~ ~~;~ .a ~1ree~1 ~~, q 
~ .n.enhi•f!l ro~Q f f10~liv~.· '!i.,da quan~?~ ~ Jº':~~ e m~1~ ~~
ci~es ~que Sua ~a¡psiaj\e r~r .~rv~~! ~~~ar a admiois.t!~91º P.~-
bl~~ pr~am erra·~ ... '°· . . . 

Por ~ie3 ju~\OS'Pir\~~~p\~1 p ~r ~t~,1~ªff" .~P' ~ ~~n~a ~n~TYifi' 
i~.r~i~ do~ d~9' Ait~'~rf!S apm si.~o ~;~r~~u~n 9.P:Pr~1va na 
«!'tgu~l~"~~ .eo'!! qu! ,tAi•r.i,b~,9~ os }ndi~s ,p 1.nd~~' ~~·YJ ~.r~ p 
senl~ ~e Sua Mages~~ ~roo para o ,d~ commum dos md1os, ~~o 
a ~gefi~.~os P!t:rt~~t1I~!.~, o :flP' nio .~~ ~~r,r! ~º~º. d~'W:":: 
~i~ado~ eebs CO~M'P.m;t!~ ju~, ~r ser .a.D.U!IJ-1 O~ 8l(?fCIC~O. 

!fei .p<[ bem susci~r ~ ~'t'ira, \iterial e ~~ac.t' ?-~(v~~c1a 4~ 
alvará du ,7 de Junho ~., t '15', e dos SS t • ~ 2° ~o d1r~o.Qo, e que 
n'~ co~for~ciiade . ~ · ¡j¡~~ j~m~is 8' !"trom,e\~~ n~~ di~ri· 
bui~o~ da genle tlas poxoa~6es P.~ OJ servi~~, e que esl3,s se fo~~ 
sómen\6 Petos competeo_les jui"" n~s villas~ !o~r~ da deeenden'!'ª 
d' elfos, e nos logares in dependen~ pelos ~eus p.r1nc1p.i0:5- . 

Para que porém d11esta llO jus&a e n~ria disposi~o se n~o ~~f..a 
~ ao expediente dos mesmos seni~, ~~lato, que o pram.,1ro 
~uidado dos dilOS juizes de~~ ser o d~ ~IM;ln~ listas exac~is de 
~a ~ gente do servi"° das ~ ~~~_oes, ~ (aze~e~ p0r P'º":IP'° 

234 

\ 

235 



649 

O eapilio Joaquim Francisco Printz fac¡a inlimar a porlari3 inclu!la 
1 cada um dos directores e juizes das P""°''96eS de seu districlO, a 
uher: Santari·m, Villa Franca , Alter do Chio, Boins, Pinbel, 
Aveiro, Obido,, Faro, Alemquer e Mon&' Alegre, requerondo de 
cada 11m d'elles hajam de cumprir o disposto n'ella, cada um pela 
parte que lhe l'lcar. E depois de registrada a mesma portari3 nos li
Yros das referidas povoa~oes com a nota dos ditos registros e d:ita 
d'elles, me será remet&ida polo sobredito commandante. Parla, 9 de 
Jaoeiro de t'799.-Rubriea. 

Oulrns semelhantes ordens se dlrigiram Jis pessoas na seguinle re
Ja~io .declaradas, para as fazer intimar aos directores e juizes &ambem 
na mesma declarados. 

Be18fñ•· 

Ao rargento-mór govemador de Macapá, para o districo da mar
gem occidental do Amazonas, comprebeodendo as lJOVO&Ci6es Cajari, 
Fragoso, Arroyolos, Espozende, Outeiro e Almeirim. 

Ao tenonle·coronet Agostinho José Tenorio, para o dis&ricto desde 
os conftns dos de Gurupá alé Cametá e Joanes, comprehendeodo as 
povoa~6es de Oeiros, Melga~ e Jlor~I. 

Ao capi&ño )lnnoel Raymundo' ,Alvc~, no dislriclo de C3metá e 
Tocan u ns, comprehendend9 as po'voa9óes de Azevedo, Bayio, Peder-· 
neiras e Alcoba~. ·' 

Ao coronel da lcgilo de Joanne..c;, para o dislriclo da ilha, com
prehendondo a!1 povoac¡6cs d'eUa, Chav~ e Rebordello, Soures, Mon
dim, Salvaterra, Monforte, Monsaras, Condeixa, Villar e Ponte de 
Pe<lra. • 

Ao capillo command3nte na Vigía, para todo o districto d'ella 
desde a Bal&ia do Sol até confinar com o de Bragan~a, comprehen
dendo as pov03t;6es de Cintra, Salinas, Odivellas, Villa Nova d'El
Rei, Santarém No Yo, Colares, Porto Salvo e Penha Longa. 

A.o r.apitio Francisco Pooro Ferreira cm Brag:in~,. pa':' todo o 
dislrieto da dit~ villa o·de Ourem, até a eitrema da capuanaa, com-
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pnb•••• • poJoapesde Tun.ñ, l\edon4C>, Cenedello, Viseo, 
V.riá, VieiOIO, S. l91o, PorftD Grande e Teowpl. . 

u tenoa&e toromandante em .(}urupá J~ ~¡'° Femandes, no 
dil&riclo de Xiogú, comprehendemlo ~ povoaOO- de Gorupi, Aldei:
nhl, Camzedo, Villariobo de Mon~, Porto de Moz, Veiros, Pombal 
e Souset~.Yaleral• .411lo.nio df Oli.,eira 1 ~ilva. 

8elJ) .perda de Jempo r~rna\\f.ri fm. para ~ cWa~e S~ recruta• 
pan assentarem pra~a nas rompanhias 4~ ped•r.es, qqe pW or~fAl 
de Sua Mageslade se devem formar, advertiado Vm. que este nume
re deve lirar nio só das companbias d~esse di&Lricto, mas promiscua
men&e dós indios aldeados das tres po.voa.~ de Oeiras, Melg~ e 
Portel, attendendo Vm. a esr..olher em preferencia .os mls&i~, e na 
falta d'estes os indios, mas todos elles, bem enten:lido, devem ser 
desembarac¡ados, e OS que menos OU neÍJboma falta fac¡am ás IUll fa• 
mijif.s. N'esla dil.igcn.~~a .~r~ qu,e ".~· "J.iav~~; ~m .. eftl~ia 
e .~~ ~evi4~. 

Deos guarde a V.m. ,,r~, .5 de.~anf)~P·M f'l99. -D. f'rMt.i~co 

• Spu14 .~,.lifl.4p,.~Sr. Ag~in,bpJ~'F~oriq. 

E&creveram-se outras sem~l~ag• para o ,14Q80~ COJtllJ\IDdtn~ em 
(lqs:~# f .p?~ . 9 .~Jill9 .. poqi~J.pda~te ·egi fiaq~réllJ, pa~a .'!lªº~ar 
30 feeru~ eBl)a qm das w"voa~~~~ ~~ s~a .deppnd~ncia.- Ya.~~i• 
Antonio de Oli1'eira e SilW.. 

........ t'.beU.laP .... JPe a ~ ...... U .. •e ae-we• 
. ee• ... •••llle ... . 

Manda Sua Magesaade que os indios alde:ados se formem em :rpji
-..&:os de milk~s ·PfQmiscuapi~te ~• o~lf~, 4" q-. por or.a se 
~ o ®rpp 4e ."'-P ligei~. 

P.,. se ~tar ~ real ~4em d~w-.m•, .• fqrma* J~ 
euct1s do ~ c>;s filie ex~~em de p .. •.oo&r~ .q~li~ . . D·~ 
•• • ~~hirio oulf:Ui~os que de~• tANpp6r ~ ~pl(a, ,p. 
.. ~rat\!1• .,.,:omp\r -~ ~··~~ .. ~ 
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a que OS individllOS da mesma esquadra amstani em situa4'GCS qu3~\ 

contigu:is, e da mesma fórma que as esquadras de que se compuzer 
cada companhia fiquem em district'>s immediato3 e eornpreh' nsiveis 
aos respectivos offieiaes. . 

Estas ~uadras e companhias serio formadas sobre o mesn10 pé 
das da actual trop:i ligeira, isto, bem entendido, ernquanto fór p~i· 
\'el, pois algumas pra~as de rnais n'uma e de menos n'outra, nada 
inilue, sendo o essencial objeéto' o de nao éonfondir os districtos e 
que fiquem bem dis&inctes e se~rados os de cada esquadra e os de 
cada companhia. 

Os officiaes e officia~ ínfer1órés d'estés cor~ se'rio promiscua
mente brancbs e indi<>S, mas móriidores dos me!imos distrietos das 
r&spectivas esquadras e companbias~ . 

Ordenadas as companbias n'esta conformidade, 9e ordenario nás 
camaras dos districlos a que pertencerem, livros de matricula da 
gente d'ellas, pnra por estes livros se lhes passarem as mostras pelo 
natal o S. Joa:\l de cada anno, ob~ervando-se o regimehto provincial 
que estabeleei para oonserta"3e1f0s outros corpos de milicias e que 
Sua Mag~tade foi servida appro,·ar. 

O official que for encarregado da execu~o d'esl3 tao importante 
·diligencia, depois de íormada8 ·as listas e ordenadas as cdmpa~hiits, 
ápresentará nas éámaras r~pe,clivás . estas ordens para n'!~nas se re
gistrarem, e 1equererá o regimento P.rovisional das que o tiverem para 
Se registrar llOS tivros (tas qoe O naotiverem. . 

Nas dittis camaras propnrá que ri~am escolha dos mora'dore~ bran
cos e dos aetuaes principáes, e oiliei-aes indios 'd3s povoa~es·, que a 
pluralidade de votos se assenlar que sAo mais capazes para officiaes 
d3s companhias, e que d'estes m~ remeuam rela«¿io para lhes mandar 
passar patentes, 6cando ás mesmas camaras a incumbencia de fazer 
semelhantemenle as propos~s dos postos que adiante vagatém. 

A cada official encarregado d'esta diligencia vai declarado na or
dem particular que esta acompanha, o districto em qnea deve~iecutar, 
e as pO\'Oa~Oes e companhias que deve t0mprehender, adve_r~u~do que 
todo indio ou misti~ que estiver aliSl:ldo nos corpos de m1hc1as sem 
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ncm estabeleeimento de latbura de considoravel imporler escravos 
· lhe dé meios para se conservar sempre armado e fardado, tancaa, que . . . . 

dcverá ser incluido nas companb1as acama determinadas. 
o referi1lo official nomeará logo os officiaes inferiores que julgM' 

precisos p.1ra o trabalbo que tema fazer, e proporá dcpois os que falta· 
rem quando der parle de todo o da que fie.i por esta encarreg:id\l. . 

Com a dita parte deveni remeue.r mappas indiviJuaes da forma tura . 
das esquadras, companhias,, npines dos rios e igarnpes a que perlen- ~ 

·cerem, e numero correspondente de .pr8"8s. · 
A todos os directores, com~and:>ntes, joizes e ofticiaes d~ justiQa ou 

de milicias, deverá pedir todo. o.auiilio que carecer, para que esla 
diligencia se e'Xecute no termo de um mez depo¡s que lhe fór apre
sentada esta ordem, se antes nao . fór possivel. Par•, 6 de Janeiro .de 
. t 799. -D. Francilco de Sousa Coutinlw. 

Para o capilio Joaquim Francisco PrinlZ no disLriclO de Tapajós e, 
Jo Amazonas, desde a extrema da capitania até MonL' Alegre, com
prehendendo as povoac;oes de .8antar6m, Villa Franca, Alter do Chio, 
Boins, Pinhel, Aveiro, Obidos, ,Faro, Alemquer, Monl'Alegre. . 

Para o tenante commandan,te em Gurupá, José Leitio Fernandes, 
no districto de Xingú, · coro:pr~h~ndendo as povoa~Oes de Gurupá,, 
Aldeinha, Carrazedo, . Viltar!~,ho de ~Qnte, Porto de Moz, Veiro~, 
Pombal, Souzel. ·· .. . , ,. ··· , 

Para o sargento.mór ~nnoef "da ,Costa Vidal, para o districto da 
margem oc~iJental do Amazonas, 'comprebendendo as povoa~oes de 
Cajari, Fragoso, Arrayolos, ES~zende, Outeiro, .A.lmeirim. 

Para o tenente-coronol Ago~tinho José Tenorio para o distrieto desde 
os conlit1<:\ dos de Gurupá até C:imelá e Joannes, comprebendendo 11 

povoactoes de Oeiras, Melga~ e Porael. 
Para o capilio Manoel Raymundo AlYes, no distric&o de Camelá e 

Tocantins, comprehewlendo as povoa~s de Azevedo, BayltJ, Peder
nciras, Alcobecta. 

Para coronel commandante da tropa ligeira, para todo o districto 
desdo a margem oriental do TOC3ntios até á Babia do Sol, eseep&uaodo 
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odiftricto de Ourem, t"omprehentlendo as po,·o:it:óes de Bf.ja, Cohrfe, 
Barrarena, S. Be11to "° C.ipim e Bemfica. 

Para o roronel 4'Ja legilo do Joannes, para o dislritto da ilhl', com
preheftdendo as povo:.~ d·elta, Chaves, Rebordello,Sóorc, ~londim, 
Salv11erra, ~loním-tc, ''°"1t:1ra1, Gondeix:.. Villar e Pont' d•j Pedra. 

Para o c.ipitio eommandanlc na Vigfo 1>3ra todo o districto d'ella, 
desde a Bnhia do Sol até eon6nar ro1n o ~e Bragant;a, eolnprehen
dendo as povea"~ de OfltW'b, Salimts, Odh•eUas, Villa Nova d'Ef. 
Rei, Sanlarém Novo, Collares, Porlo Salvo, Penha Longa. 

P•ra o~apilio de m'it~ias de Bragan93, Franci~ Pedro F6rreira, 
para todo o <Í1Sh'Ícto da dita villa e de Ourem até a eitrema da eapi~ 
tania, eomprelrentlendo as povoo~~es de Turiassú, Rodon.lo, e.e~ 
d"llo, Viseu, Periá, Vimioso, S. Joii.o, Porto Grande, Tentugal. 

Par.á, 6 de Janeiro de 1799. 

Logo que V m. receba corn esta a instruc~ao que lho remetto, e 
cotllém as rcwes ~rdens de Stto Magcstade e as que me pareceram ne
cess~rins p1'ra su:i exccu~o, intcirtlndo-so do scu conleúdo. passará a 
a"teCttta-l:1s com a brevidade possivel. 

O dislriclo e povoa~oes em que V m. deve exeeutar esta diligencia, 
verá na roln~ao junta á rnesmtl instrnc<¡iio. 

Coro os offici:tes encarreg,1dos da mesma diligencia nos diversos 
districtos qne confinam com es5c, lratará Vm. onde devem fi1ar-se 
os limites üelles, p.ira que se nao cruzem ou con(umfam as diti
gencillS, e para qu" a sombra da conrusao . nño fiquem alguns por 
alisl:ir. 

Dcus guarde a Vm. Porá, 6 de Janeiro de t 799.-D. Francilco 
de Soma Coutinho. -A~signado, Yalentim Antonio de Olimra 

e Silva. 

Cau~ando grande de~resa á fazenda real a navegat¿-30 e tran~rte 
de farinha para as disposi~ do real ser\'i~o de gr:mdes distancias, 
como uhimamenle se tem foito depois que se preteriu o costume de 

u 
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serem 05 lavradores do termo da cidade O! que pro,·iam os armazens 
reaes com reciproca vantagem, mandarlo Vms. aviva~ este mes1~0 
antigo costume, estabelecendo pro rata, e conforme as C1rcumstanc1as 
de cada um dos lavrodore!l, as quantias com que dcverio concorrer, 
comtaoto que aonualmen&e se prcencha a quantia d~ t2 mil .•lqu~
res, om que se nlo ha de comprehender a que se reje1tar por 1nfer1or 
ou falsificada, bem entendido, para ser paga pelos pre~os corrcntos • 
cada um dos ditos lavradores a por~o eom que entrar nos armazens 

ao acto de receber-se n'elles. 
Por esta forma fiea a cargo de Vms. fazer entrar para os ditos ar

mazens a referida por~o de forinhas em tempo e em modo, que nem 
o municiamento da tropa, neni ns dispoi,i~oes do servif¡O pad~om 
a trazo. , 

E esta precisa regularidade de provimento t~ró principio do fim 
de Junho do anno proximo seguinte cm diante, para que desde ji 
possam os lavradores ser avisados e displ>r as suas lavouros, devendo 
demais observar a Vms. que nem os proprietarios d., t•ngenhos, nem 
os de fabricas de corlume, olarias ou oulras semelhanles, c¡ue occu
~m toda a sua escravatura n'ellas, podem ser ohrigados com razio a 
abandonar os seus es&abclccimentos, e que Mmente se deve imp6r esta 
obriga~o aos que nllo ~m prejuizo algum, por cuhivarem es&e ou 
aquella genero, urna vez que ~e.. lhe pague P.!''º pr~o corren te_ e. sem 
demora sobre lodos aosexistenLes na margem seplenlrionol do Gua• 

t . 

jará e Guamá eor &erem a estrada interior de communiea~o. 
Ullimamen&e lembro a y ros. a esecu~o das providencias dadas a 

re1peito de promover as planta\-bes e lavouras de Jeguinei, u de 
obrigar os que tém r~as n'estes suburbios, a qoe as ponham em 
cultura e nlO menos as da prevenir a conserv•o dos gados nas ra
zendas do continente e promo\'er o seu melhoramenao, uma IÓ das 
quaes me nio consta tizcs..~m Vms. alé agon executar, quando eram 
objectos dignos de serem por V ms. et1icumente promovidos, como 
proprios a segunr e fazer abundante a subsistencia dos povos, para se 
nao experimentar a penuria e r~restia actual, para o que nlo ha outra 
cousa mais que :1 falta da eiecu~ das ditas pro\'idoncias. 
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Deus guarde a V rus. Pará, 25 de J ulbo de t '198. - D. Francisco 

de Sou1a Ccnúinl&o.-Sr. Dr. joiz presidente e officiaes do scn3do 
da ramara.-A1si15nado, Yalmtim Antonio de Oli~eira e Silva. 

D. Franci~o de Sousa Coutinho, cavalleiro da sagrad:i roligiño de 
Malla, do conselho de Sua Magestade, cheíe de esqundra de sua ar· 
mada real. o aclualmenle seu governador e capillo general do est:ido 
do Grao Pará, etc. Fa~ stber a teda a pessoa a que o conheeimonto 
d'esta compelir, que a rainha n~ senhora por carta regla firmada 
pela real mio no real palacio de Que,lnz a t2 de Maio do anno pro
ximo pasr;;;ulo, que foi servida mandar-me dirigir, houve por bem 
abolir e extinguir de tfldo, o directorio dos indios estabelecido provi
sionalmente pnra o govemo economico das suas povoac¡Ges, e deter
minar <¡ue os mesmos indios restituidos aos dirnitos que lhes perlen· 
cem, como a todo' os ~e ternos a honra de ser vassallos sens em 
qualquor parte da mon~hia pottngneza, sejam sem difTorem;a algu
mo dirigidos e go,•ernaclos pela!oimesmas leis que regem a todos, tudo 
como se contém na dita carta regí:., c11jó leor é o seguinto. - (Seguía 
a dila carta regia de verbo ad verbum.) 

E para que chegue a notieia. <1.e todos mandei nffixar este editnl na 
porta prinripal rlo palacio de minlía residencia. Dado n'csta cidade 
de Dd~m do Griio Parñ sob <me,u sigoal e signete de minhas armas, 
aos 20 di:1s do mez d'e Jallefro de.: 179~{ e eu .Valentim Antonio de 
Oliveira e Silva, secrotario do ésta1Jo· .. p'lr Sua l\fagestade Fidcli~3ima, 
o llz escrc,·cr. - D. FrancisCQ ·de .' Sousa Coutinho. -Assignado, 
Yalentini Antonio de Oliveira .e·Silra. 

Sun Magestadc foi servid3 aboHr o directorio provisionalmente 
estabclecido para o governo economico das povoa~oes, e houve por 
bem determin3r. que os indios, sem ddleren<:a dos outros seus vassal
los. fossem dirigidos e go\'ern3dos pelas mesmas leis que regem a todos 
nos difTcrcntes estados que compoem a monarchia. 

Antes qnc se publicassc esta real e pia resolu"8o da mesma senho
T3, se mnnJaram formar inventarios e1aclos dos bcns Jo C\)mmum de 
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cada povoa~o, e bltimamea&c se maedoo que as camaras tom•~~m 
con ta das fabricas de pannos grosries, de olarw e serrari3S. R~tnado 
pois prover a rdpeik> ·006 ou&ros ben$ oo eommum, para quo sucra
sivamento a dila real ordem tenha a sua devida cxecu~o, ordcnou: 

1 • Que desde logo W]ue suspensa loJa e qualquer eiped~ao 3 
negocio qualqucr que $eja por eon.\a do com1uum. 

2º Que de todas as que SI,} tiverem (eito, •im que se recolherom e 
manifest4rem, como dispoe o decreto, B& remeuam os productos aos 
armazens reaes, bavenclo ~pdo n cuidado a respeilo do pesos, medidas 
e arrecadai;Ro. 

s· Que se contiouem mais l~vour:ts por4inta do commuro. 
4• Que as que estiverem (eitas e a inda PlfdenLes os f ruelos d' e.llu' 

se ponhaUl em prac;a para arrema&arem, ;1$SÍm como ou&roe quaesquer 
bens. 

S• Que as arremá~oes se fa"am a pagar as roc;as nos mesmos ge
neros da sua produc"4o e a quem mais der, os outros bena a quom 
mais der ou cm diQbeiro á tiila, ou em genoros, ou c:om a espera, a 
nao baver out.ro modct. 

6• Que para so recolherem QS pr.oduc'°' d' estas '09'' se. obriga.rá 
a gente, que julgar pr~iu em camara, bcnn eniendiclo só por esta 
vez, e pelo JJQlivo tte .. ófp"pertlefem, '™'s a pagamento livre • a 
~jusle. 

7• Que as •oc;as qutS .. se.6:'liverem de&mllnehando ou as qut $(\ nio 
poderem arrema&ar,· se. contmvem"a desmanchar e• remeuer °' i:eus 
productos para a. itrm~. r~CJ por eo.ae do oom11H1Q1, e que a . 
mesma remessa se fara de l.uda 04ue se aio pode1; urema&ar. 

8• Que as camaras precisa!ldo das casas que ao&dl serviam de te• 

f.iJencia dos direc&oretk u poderae> &o1111r á igualdade de prec;o e para 
pagarem pelos seus roudimeo"1S; e1ceptuaodo sómeuse nas poY~ 
ODde houverem do e1is&ir commandan&es mili&arel, que &e nomt1rio 
expresamente nu o~ que es&a aeempanbanm , porquan&o 11 

ditas casa~ devem coaliouar a senir pan sm 111ideoei.I. 
9• Que todas u ráeridas Jarrema~ • üe de ,._ nM tama • 

ras com a~isteocia dos direcletes pera tbcalisare• e promoverem 
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por parte dos ditoi bens a que Slo respolltllveis, e em que sao in&e· 
restados, mas que ás cama ras Compelirá decidir ludo o que respeilar 
a arremataps e cobran~ d'ellas, ~m que com assiSleocia da di
reetor para que em caao de desmancho d4' parte. 

to• Que os direclf.\res oonlinuario a e1istir nas pov~6es em que 
efUO, até final arrematac;IO de todo quanto leme venbam ainda • ler 
a eeu eargo, e dopois virao nu termo que em camara se lbe arbitre, 
buscar a sua Jiquida~io o rec¡uerer á junta da (azenJa a robran~ do 
que lhes pertencor, mostrando terem íeilo entrega de tudo, e princi
palmente dos dizimos reaes. 

t I• Que uhimada a entregit de todos os hens, o juiz pespeetivo 
pa568 a tirar devassa dos deseamiohos que houvessem por semelhante 
occasiio, prendendo tt remeuendo com ellas os culpados ; pois pela 
cnrta regia de t8 de Junho <le 1760 manda Sua Mages&adeprocedor 
por es~ modo a respeito de lacs d~caminhos. 

E porque ao mHmo lempo se devo pro\•er a respcito da cobran4i1 
dos dizímos rcacs, ordenou : 1°, que as eomaras elejam quem baja 
de ~ervir de cobrador d'clles onde se nio tivcrem antes noroeado por 
ordens da junaa da rozeuda; 2•, que acamara nomoo o louvado por 
parte da razdoda real para se avaliarem as r~s dos indios com o que 
por O$tes íor oomeado; 3··, que ojuii rara etlec&uar a ünal cobran
~ª e remessa aos armazeo~ reaes ou onde so lho determinar extraor· 
dinariamenle. 

Para que se oritem toda$ os duvidas, ordeno mais: t•. que logo 
que cheguem eslas ordena ás eamaras a que 'lo dirigidas, ·as fapm 
ler, eonYocando os directores e na prese~ d'elles; 1•, que ae re
gislrem nos li~ro~ r~pet.ti,·os ; a•, que desde logo fique eemndo toda 
a jurisdit!'IO dos dilos directores que até agora usurporam, poi• ella 
sempre pertcneeu aos juizus, sendo aquelles 8ÓIDeftte destinadOI ao 
mesmo, n que ainda so devem destinar emquanto 1!8isairem nu pe
'°'"~' e zelar O f'fUO ÍOr do inleNSSe dns indiat' e dar parte do que 
se obrar em prejoim d'edles. 

E para que íuginJo-• de um mal nao se siga oulro peior, deel1ro 
aos jui~ que a sua jurisdi~ é a que a leí Ibas coafere, e que se 
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passarem a praticar os despotismos, tyrannias e insolencias dos dire· 
c'°res, ficam n:.o menos que ellt>S expostos ao rigor das leis. . 

Recommendo ás camaras que depois de fazerem pubheas cslcls 
dispo~i~~. procurem animar ~ seut; ~oradores,_ a 'lue ~ ajustem 
eom os indios, e a que pan o reciproco .•nteresse ''ªº extrahtr os ge
neras que anles t=ó seniam para nutrir as sanguesugas dos misera
veis, applicando-se sobrctudo a pE!$C8rins, mnnleigas, breo, estopa, o 
a qne iguahr.enle procurem íazer grandes lavouras para fazerem um 
interessante commercio nas sua~ po,·oa~ü~ ,para que estas seaugman
tem pela riqueza d'elles. 

Recommencfo mais ás dit:.s eamara~ que procurem anim:.r os casa· 
mentos dos di tos moradores com as ramilias dos indios, sendo o melhor 
modo de fazer cxecutar as leis de Sua Magestade, que tanto mandam 
dií'tinguir e honrar estes beriemeritos vassallos. 

Ultimamen!e recommendo ·aos juizes toda n e1ecm'80 e pontuali
dade 'na rcmes~a regular das mudas do gente pAra o servit.o, evilan· 
do as oppres.'>Ges e vexa~oes. Pará, 22 da JRneiro dd t 799. -Com a 
rubrica de S. Ex•. 

Além do que tenho determinado em onlem cireul:tr da mesma data 
desta,ordono que para regular o e<tpedien&e da administrac¡lo pub1~ea, 
e para. fazer accessivel a da jusli4'21, ns camaras d'esta eapitania no
mt1em nos seus dislrictos juizes, da vintenn ou do julgado, ondo íórem 
precisos em razao das distand.as, bem como se praLicá lJ() dislricto da 
enmara da cidade e ootras d'esta capitania, e asshn como determina 
a lei i pois qoe Sua Magesiada foi servida Otclen·•r c¡11e os in.Jios se 
govemassem como os mai.~ vassallos pelas disposif6es geraea d' elln. 

Ordeno mai~ que lodo9 os indies das povoap. que-nlo do tillas 
e nem tém eamaras e juizes, fi(fuem sujeitoe' amara e jaiwd1 que 
lbe ficar mais immediata, e por ada eamara e juizes se exeeutario 
estas disposi4'oes e as da ordem ·circular aeima aeeusida e incluu. 
Accroscento ñs roforidas di~posi96es que nas poY~ onde se acha
rem depositos de pagameotos de indios, os juir.es os fapm entregar 
nos que compelir, e osaando seus donos ausentes ou falleeidoe. e Dio 
lendn prl'Senles berdoiros ou pareo&es a que po1111.n competir' os ra. 
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~m vender, e remetter o t1eu produclo oom o dos oulros ot · ctos do 
commum das rovoo~oes aos r.olres reacs, enviando rela~s das pcs
soas a quo pcrlcnciam taes productos para a todo o tempo se Jhes 
eo,regarom. 

Exr.el''ºº por ora da geral arrem .. ta~o dos bens do commum das 
povoa~Oes o cacoal de Villa Franca, e as ca~s que lem servido de 
residencia aos directores de Obidos, Santarém, Mon1' Alegro, Gnru
pá, Melga~o, Azevcdo, l\lonforte, Cintra e V imioso, por deverem , 
servir para rosid(!n~ia dos commandantes militares que ora estiverem 
OU de ÍUlUrO Íorem mandados: e onde OS nao hOU\"er, emquanlo nao 
chcgarem os que se maodcm, logo rlepois do sahiremos directores, as 
C1maras proverao a_ conserva~o de· 1aes propricdadus~ 

Excepluo tamOO.m da mesma arremata"ªº toda .a~ canoa qu~ exce
der de porto de 500 :irrobas. 

Finalmenle, ordeno á eamara a que íorem apresentadas estas or
dens, pela pessoa que vai por num encarrcgada de as levar, que 
dopois de ns fozer registrar o intimar com a civilidade competente 
no director respeclivo, e depois de posta a nota do registro e data 
d'elle, as lorne a enlr~gar á dila pessoa, p:ara que sem demora as possa 
levarás mais camaras como eslá determinado, e para que pelo regis
\ro me seja constante que foram entregues e quando , recommendo 
ás ditas camaras que_ sem descuido fa~am ultimar as dispmiic¡,es que · 
contém para se realisarem os pa~mentos devil:lqs aos intcres~ad<>S, 
que ha tanlO tempo e com tanta razao chamam inutilmente pelo quu 
é seu. Pará, 22 de Janeiro de t799.-Com a rubrica de S. Ei•. 

Lista daM pe:!l!!Joa!I a quem rorana dlrlslda• e•t
orde11t1, e p•••atietl ena que we es.eeutaram. 

Ao ca pitio commandanle na Vigía, para intimar ás cama ras e di
rectores das villas e (>0\'034'005 do seu di5'rictl), a saber: Vigía, Colla
r~, Pt!nha Longa, Porto Salvo, Villa Nova d'El-Rei, Odh·ellas, 

Cintra e Santarém Novo. 
Ao coronel da }egiao de milicias de Joanoes, para intimar ás cama-
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r:• e di~éS da ,;Uas e po"~ do sen distritto, n ~ber: Mon
forte, Momaraz, CoRdeix:1. Villar, Ponle de POOra, Sah·aterr~, 
Soore Mondim, Cbaves e Rebordello. ' . . 

Ao C3pitao commandante de milicias em Br:.ganc;a, para 1nttmar as 
camaras e directores das tillas e po\"oa~ do sou dislticto, A S3ber : 

Br;agan~, Vimiolé, Vi8l'u, Periá, Cerr.edell.l,, Redondo, e Tttria"Ssú. 
A() Cllpitlo eommHdanteem Santarém, pata intimar ás camaras o 

directores das villas e povoa~es do seo di91ricto, a saber : Santarimi, 
Vi11a Franca, Aveir<>, Pinhet, Boim, Atter do Chao, Faro, Obidos e 
Ale1aquer. 

Ao tenen.re cemmandante em Gurupá, pam •nth11ar ás camnras e 
directores das villas e pov~es do teu dialtieto, a saber: Garupá, 
Souzel, Pombol, Veiros, ViUarinho do Mon&e, Porao de Moz-•_ Cat· 
razedo. · 

Ao juiz ordinario de Uoor Alegre, p1r1 ~~!limar á1 camaras e di
rectores Jas :viUas e povoac;o~do seo distrieio;, á ~: Moni'Al!:'gro, 
Outciro, Almeirim e Arrayolos. 

Ao governador de Macapá, para intimarás .cam1ra1 e direct<rres 001 
villas o povo~6el de seu dislrieto, 1 sat.er.: Fngaso, Espozende e 
Cajari. . 

Ao cafitío' Manool Ray~t.n4o Altas, par;a intimar ás camaras e 
. -

directores ·das villas e povoo~ do eeu distril:'°9 1 saber: Cameiá, 
..Azevede>, Bayao e S. Bernardo das Pedemeira. 

Ao tenen_te-ooronol Agostinbo José Tenorio, para intimar~ ti ca· 
mnras e direclores d:.s \'illas e po~oes m)seu dislricto,. a 1aber : 
Portal, Melga<¡o e Ociras. 

Ao Dr. desembargador ouvidi>r goral, para intimar ás eamara:S e 
<lirectorcs das ,·illas e povoac;Oes seguio&es~ Ourem, Porto Grande, 
S. Jooo, Tenlug:-.1, ' ' illa do Conde, Deja, lbrcarena, Bemfica, etc. 
-Assignado, 1" aleniim A ttlonio fÜ Oliwira ' Siloa. 
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NOTAS 

A Carta Regia de 1798 foi dirigida a D. Francisco de Souza Couti
nho, que goveroou o Estado do Pará durante 13 anos (junho de 1790 
a setembro de 1803). Era irmao de D. Rodrigo de Souza Coutinho, 
l '-' Conde de' Linhares e poderoso ministro da regencia de D. Joio. Diz 
Varnhagen que, "apesar de alguns arbitrios e despotismos foi, sem ques
tio, favoravd a capitanía" (1962, V: 67-69). 
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ILUSTRA<;AO NECESSARIA, E INTERESSANTE, 
RELATIVA AO GENTIO DA NA<;AO MURA, 

HABITADOR DOS RIOS MADEIRA, TROMBETA, 
GUAT AZES, CODA]AZES, PURúS, MAMIA, COAR1, 

PARUA, E COPACA, NA CAPITANIA DO RIO NEGRO .. 
FEIT A POR HUM ANONIMO EM 1826 

A Tribu da na~ao. Mura, que se calculla para cima de 
60$000 almas, sempre se servio do Rio Madeira para fixar o 
centro da sua habita~ao. He cousa prodigiosa ver a multipli
ca~ao deste gentío em hum paiz doénte, e infectado da molestia 
de sez0es, que annualmente he asaltado da dita molestia, prin
cipalmente nos principios das vazantes do rio tem propaga~ao 
extraordinaria, que a todos he admiravel; e que bem se pode 
dizer fabrica da especie humana. Como as enchentes naquelle 
paiz sao as aguas dos montes, que inundao conforme a quanti
dade, e assiduidade das chuvas, mais ou menos cobrem a super
ficie das terras. D'este principio evapóra hum fluido humido, 
que espalhando-se no ar, penetra os corpos, principalmente no 
descanso do sono. 

Tendo sido no rio negto; questao problematica entre os 
sensatos, e opiniao provavel, que as sezoens naquelle paiz erao 
os resultados das aguas que se bebiao; a enchente de 1814, que 
innundou, nao só as terras baixas, que sao as vargeas, se nao 
as terras firmes meias altas; resolveo o problema: pois, na va
zante depois da innunda~ao, humidicidos os terrenos, exhalou 
huma humidade fria, que causou geral contagiao de sezóes de 
que morrerao muita gente India, nao só crian~as, se nao adul
tos; pela maior parte por falta de trato, e de cazas agazalhadas 
de moradia, que habituados de viver em paiz saudavel, nao 
cuidavao nunca de fazerem para si boas casas; pelo contrario, 
nao houve noticia, de que os gentíos morressem de sezóes, pela 
preven~ao, que lhes suggére a sua esperiencia. 
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Vivem estes em mallocas, em casas grandes curnpridas, e 
espa\osas cobertas de palha de cima até enterrar-se no chao, com 
duas sahidas no extenso; em que assistem muitos cazaes, cada 
hum com seu fogo; para o que lhe fornece o seu paiz abun
dancia de lenha; assim dormem desde o pricipio da noite a té 
amanhecer, em meio de huma fornalha segundo a sua cria\ao: 
E como o fogo absorve as partículas fluidas, e humidas, com 
o fogo se preservao das sezóes, e lograo perfeita saude: Nao 
só este gentío assim vive, como todos os mais centraes. 

Sempre o Mura habitou nas margens baixas dos indicados 
ríos, e lagos adjacentes; por ÍSSO sao propensos a navega\aO, 
peritimos pescadores, e habeis para as salgas de peixe. Oh! que 
Vassallos perde Sua Mage. para tripula~ao da sua Marinha nesta 
na\ao, (cu jo genio he analogo á navega\ao) por falta de refle
xao! ! Foi sempre na~ao bellicosa: com tudo a ninguem desen
quietou, se nao os da sua visinhan~a , e aos que pertendiao tran
sitar por entre elles . Os P.P. Jesuitas mudarao a sua populosa 
missao dos Abacaxís para o sitio do ltacuatiara, que agora he 
Villa de Serpa, por nao poderem resistir ás hostilidades destes 
Muras; á cuja mudan\a nao annuindo alguns Principaes da na\ao 
Turá, e que compunhao a popula~ao daquela missao, se retirarao 
com os seus ao lugar do seu nascimento, que he no río Maissi, 
seis legoas a cima de S. Joao do Crato. E o mais he que a 
té hoje nunca mais se soube noticia delles. 

O Sargento mór Joao de Sousa, conhecido pelo nome de 
Mineiro, que foi o primeiro que conduzio por este rio Madeira 
hum comboio de Canoas do Pará á Mato-grosso, teve com este 
gentío encontros renhidos de cara, á cara, de que ha memoria, 
e que estes gentíos nunca poderao incetar pela desigualdade das 
armas. Apezar do esfot\o de milhares dos combatentes nada 
fizerao , antes fez nelles, com os bacamartes, e arcabuzes de que 
ia munido, horrorosa mortandade que os escarmentou. Depois 
des ta época adoptarao novo systema de comba ter, e atacar-nos 
por guerrilhas: tactica desastroza, que pezou muí tos annos sobre 
as Villas de Obidos, Silves, Serpa, Borba, Ega, Moura, até a 
Capital de Barcellos; e sobre os Lugares da Barra, Alvellos, 
Nugueira, Alvarans, Fonte-boa, lmaripi, Airao, Carvoeiro, e Poia
res, matando-lhes os seus melhores Indios pescadores, e Brancos 
lavradores, com tal destreza, e velocidade de raio, que obrigou 
aos Governadores daquella Capitanía, para lhes refrear a auda
cia, mandallos atacar annualmente pelas Tropas Auxiliares da 
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Capitanía, nos mesmos lugares do seu domicilio: comque soffre
rao inaudita matan~a, e todo o mais genero de hostilidade, sem 
com tudo desistirem da sua animosidade. Ha memória, que no 
sitio dos Guatazes huma divisao desta Tropa surprendera huma 
Maloca as seis horas da tarde, deitando-lhe huma Linha de cerco 
por mar, e por terra. Os homens, rompendo a Linha fugirao: 
as mulheres com suas crian~as, e todos os rapazes, e raparigas 
lan\arao-se ao mar, a quererem ganhar huma ilha fronteira, em 
tempo, que ahí ainda nao tinhao chegado as canoas, morrerao 
todos afogados em numero de trezentos e tantos. Tal era a 
guerra Murisca, e assim ficarao os nossos sem ter prizioneiros. 

Á nimguem era livre ir ao seu sitio trabalhar sem escolta 
de espingardas; menos ir ao mar buscar o peixe, ou tartaruga 
para comer, que nao fosse assaltado. Mas com todas estas caute
las nao se ouvia, se nao noticias de mortes, e ataques dos 
nossos. Tal era a oppressao emque estavao os habitantes das 
mencionadas Villas, e Lugares, sempre com as armas na mao 
em defeza natural, quando inesperadamente a Omnipotente Mao 
de Deos Misericordioso tocou os cora\óes destes barbaras, para 
dár, de hum modo inesperado, e verdadeiramente prodigioso, 
aquella paz tao desejada, como necessaria aos povos do Rio 
Negro, de que estavao privados ha muitos annos, que até agora 
continua de parte á parte, e que a conteceo da maneira seguinte, 
no anno de 1786. 

Era Director do Lugar de Santo Antonio de Imaripí no 
río Jupurá, hum morador casado da Villa de Ega chamado 
Mathias natural do Algarve que tinha sido soldado, homem de 
probidade, e temente a Deos. Este pedio ao Governo dez pra\as 
militares para guarnecer a Povoa\áo, visto estar naquelle rio 
isollada, sem vizinhan\a d'outra para soccorrer nos continuos 
ássaltos que diariamente esperimentava, emque tinha já perdido 
muita gente; ao que o dito Governo annuio, e tinha consigo 
os Soldados. 

A_manheceo hum dia do mez de Maio emque f oi o Director 
avizado, que estavao a chegar a Povoa~ao hum grande numero 
de ubás de gentíos na forma do costume. Elle a toda pre\a 
expós, e patenteou em cima dos bancos da sua rezidencia, Nao 
digo bem, expós, e patenteou em lugar, que aparecesse do mar 
algumas duzias de facas, vellorios bicos de flexas, e ou tras cousas 
que o gentío apetece, e lhes fez huma eloquente .. falla sobre a 
páz, amisade, e uniáo em lingua vernacula, (lingua do paiz) 
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falla que se presume que o Senhor ungio com sua gra~a, e por 
prava de amizade lhes offerecía aquellas dadivas patentes. O que 
foi bastante para lhes abrandar o animo malfazejo, e subjogar 
o genio guerreiro deste gentío. Sahirao armados, porem de pois 
de pozerao as armas. He cousa admiravel a noticia deste facto 
a contecido em Imaripí divulgar-se immediatamente por toda a 
na\ao Mura : parece que voou nas azas dos ventos attendida a 
distancia de Imaripí no río Jupurá, ao rio Madeira e adjacentes 
em que vivem estes; e a difficuldade de commonica\ao por entre 
nós por mar seus suppostos inimigos : pois ignorando os nossos 
a inda do acontecido, nos incontros furtuitos com elles, lan\avao 
máo das armas, e elles gritavao: Camarada Mathias, Camarada 
Mathias. Esta noticia entre elles grassou em menos de hum mez. 
Donde se infere que este gentío tem correspondencia, e conhe
cimentos de quantos attalhos de communica\ao a pelo interior 
da Capitania, que nós até agora ignoramos; isto só nos mostra 
quanto nos seria interessante a nossa uniao recíproca com esta 
na\ao, e as vantajosas utilidades, que consegueriamos delles para 
o fucturo . 

He opiniao geral no Rio Negro, que esta paz fora o resul
tado das ora\oens fervorosas do Senhor Arcebispo Dom Fr. 
Caetano Brandao, que sempre anhellou pizar com os seus pro
prios pés este solo inculto, e aspero do seu Bispado, e aben\oar 
os seus habitantes com a Ben\ao Pastoral. O que com effeito 
pois em execu\ao neste mesmo anno; porem embara\ado com 
as doen\as da gente da sua conmitiva, voltou de Monte-alegre; 
mas fello no seguinte de 1787. 

Muito se alegrou com esta uniao dos gentíos o Senhor Joao 
Pereira Caldas, General de Mato-grosso, e Conmissario das De
marca\oens em Barcellos, e mando u por seu diploma, que se 
bazificasse esta paz da nossa parte com penas aos transgresso
res; e nao se deo mais passo ulterior ao melhoramento deste 
gentío, que ficassem aldeados. Com effeito, recolhendo-se este 
General a Lisboa, propós, e requereo no Concelho algumas van
tagens de melhoramento desta Tribu . Resolveo este, mandar-se 
ao Rio Negro doze cantos de reis em fazendas secas para este 
fim ; Porem ja neste tempo as scenas tinhao mudado, e as opi
nioens erao outras, llfda se deo ao Mura. 

Está este gentío no rio Negro em toda a parte em malócas, 
de mais, ou menos em numero, e nao se querem unjr as Villas, 
e Lugares pela opiniao que entre elles há, que os querem escra-
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vizar como os outros Indios: opiniao que he necessario desva
necer por meio das persuasóes das vantagens que resulta da 
sociedade. A estes se pode applicar com propriedade, em sen
tido espiritual, a parabola do jornaleiro: quid hic statis tota die 
ociozi? Elles com rasao devem responder: Quia nemo nos con
duxi t . Com efeito, ha quarenta, para quarenta e hum annos 
que esta Tribu gentílica se congrassou comnosco, ainda nao hou
ve quem olhasse compassivo para es tes misera veis! ! Convida-se 
aos gentíos Maué, e Madurucú para formarem missoens e dá-se
lhes Missionarios! ! ! Dir-me-háo: os Muras nao se sugeitao á 
povoa\ao. Que diligencias se tem feíto para isso? Quantos Mis
sionarios se lhes tem dado para os agraciar e que se persuadao 
que he seu Missionario? Nenhum. Alguns mandao baptizar os 
filhos innocentes nesta, e naquella Freguesia ; que para o futuro 
vem a causar huma confuzao, em tanto que corre perigo de se 
rebatizar. 

Nem huma diligencia se tem feíto por unir esta Tribu nu
merosa em hum, ou mais centros. Hum Missionario habil , e 
atilado, em quem tenhao confian\a achará meios. de corrigir os 
seus defeitos moraes, e estabelecer os seus interesses, com arte, 
zelo, e conhecimentos locaes; com authoridade, soffrimento, e 
paciencia he possivel concordar os animos, e pareceres, e tirar 
estes gentíos da sua groceria, e estupidez; e formar com elles 
estabelecimentos estaveis, e rendosos, á que naturalmente he 
o seu temperamento analogo. Se todos elles até agora nao tem 
tido lugar fixo, como os mais indios, nao provem isso do genio, 
e naturalidade, se nao do defeito da guerra de muitos annos 
de nao poder ter lugar fixo; e com este defeito educarao os 
filhos que agora existem. O gentío he como o menino que tem 
a razao, porem falta-lhe as idéas, imagens, e principios, que 
sao como materia necessaria para discorrer. Em ten do hum 
homem de quem fa\ao conceito, poderá estabelecer os seus in
teresses, como acima disse = porque - este he meo; e este 
he teo - agrada a todos. 

Estao estes gentíos preocupados da idéa, que os Magistra
dos querem escravisallos, como tem por muitos modos mostrado. 
De nenhuma sorte consentem, que filhos seus menores se apar
tem do seu seio. O Missionario deve trabalhar com todas as 
suas for\as por desvanecer essas, e outras fal\as idéias; porque 
de nenhum modo se podem adiantar na civiliza~ao os pequenos 
em companhia dos pais, o genio bravo, e altivo, como trans-
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cendente dos seus maiores, sempre mostrao; (com differen\a dos 
mais gentíos), em todas as occasioens que os atacao. Em 1818 
vararao com huma flexa o Mineiro Alexandre pela barriga, quan
do se recolhia á Mato-grosso: que morrendo no Hospital da 
Barra, confessou, ser elle mesmo causa de sua morte, por ter 
tido ausadia de tomar ao Indio a sua propria mulher. Em 1820 
matarao á dous Soldados do destacamento do Crato, por lhes 
tomarem violentamente as suas montarías carregadas de tarta
rugas. Semilhantes á estes casos diariamente estao acontecendo. 

Quem tirou aos Indios as Directorias errou inteiramente; 
dizem os afectados Estadistas, verdadeiros Harpiás, que se que
rem cevar do suor dos Indios : isto por huma parte. Dizem 
outros: as Villas, e Lugares <leve instituir-se em Commandan
cias, para assim conservar os Indios de baixo da chibata, e 
assim nimguem faz men\ao da Missao; tal vez por ignorarem 
o maduro Concelho da America Hespanhola, que conservarao 
os Indios Indígenas a sombra dos Missionarios que recebiao 
da Fasenda Publica duzentos pezos, a té a revolu\ao da quelle 
Estado; em cuja época se contarao de Indios o numero de trez 
milhoens e meio, como dizem os Historiadores modernos. Nim
guem ignora que este ultimo systema, adoptado pelos Gover
nadores do Rio Negro, fez reduzir a quella Capitanía em es
queleto como está presentemente dos moradores Indios que 
adoptarao a emigra\ao. 

E eu por minha rudeza confesso que quasi os nao entendo; 
nem sei o que elles intentao concluir da sua clausula. Será como 
ouvi dizer aos mesmos Indios no Río Negro: Querem extinguir 
a nossa ra\a? Se o Alvará de Sua Magestade Fedelissima, e sua 
Carta Regia, em que emancipa os seus Vassallos Indios, fóra a 
Estatua de Naboco, podéra temer-se, que tocado com esta pe
drinha se reduzisse a nada; mas como se compoem do ouro 
da medita~ao de hum Concelho illuminado, tao fino, e sem ligas 
de paixoens, e de falcidades, nao restao esses temores. 

REFLEXOENS 

Ao que respeita a elei~ao dos Missionarios; he privativo a 
Sua Exª o Senr. Bispo, que conhece os que tem as qualidades, 
que manda a lgreja no Conc. Trid. Sess. 24 de reform. C. 4; 
e inviados pelas Authoridades Seculares, com quem deve ter 
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correspondencia das providencias, acrescimo, e diminui\io da 
popula~ao da Missao; para assim poder evitar-se igual catrastofe, 
acontecido em Canomá, aonde o Governador Manoel Joaquim 
do Pa~o mandou buscar quarenta Indios gentíos Madurucú para 
os servi\os publicos; e ser causa de se ausentarem algumas fa
milias daquelle gentío para os lugares primitivos da sua habi
ta\ao. E por que o Missionario nao annuio á esta indiscreta 
ordem, prometteo-lhe: Mandallo buscar para capinar a povoa\ao 
da Barra em calcettas. 

Os Missionarios devem ser Sacerdotes respeitaveis na sua 
moralidade, despidos da sordida avareza, e dotádos das virtudes 
de prudencia, de caridade, e de paciencia, em gráo mais relevante 
que vulgar, por que tem de soffrer as grocerias de Indios rudes, 
e rusticas. Sao Paulo pondera, quanto a cubi\a impede o apro
veitamento espiritual das ovelhas, C. 9: aos Corint. e obsta o 
bom cheiro do conhecimento de Jesus Christo: Querem estes 
que o seu Missionario lhes sirva em tudo de exemplo. Deve 
saber a lingua do paiz ( lingua geral) que sem ella pouco pro
veí to se fará. Vale mais para domar a vontade do gentío indio 
hum Sacerdote respeitavel, que quanto ha de for~a . Todos sabem 
quam perigoso he o estado do Missionario : a solidao, a nudez 
dos gentíos, a distancia dos Superiores, tudo desafía, e provoca 
a continencia do Sacerdote: Do mesmo modo a cobi\a do ho
mem; de que ja em outro tempo se se queixava o Apostolo 
S. Paullo: que todos buscavao os seus interesses proprios, e 
nao os de Jesus Christo : Omnes, quae sua sunt, quaerunt, non 
quae lesu Christi. Filip. C. 2. He necessario ao Missionario 
agravidade irreprehensivel para prihencher os seus deveres como 
nota S. Augustinho: Anós he-nos necessaria a nossa vida, aos 
outros a nossa reputa~ao. Nobis necessaria est vita nostra, alliis 
autem fama nostra. Nada modéra tanto a severidade de quem 
governa, e corrige, como o temor da quéda propria. Nao he 
fóra de proposito, lembrar aquí as reflexoens de S. Bernardo, 
no ·seu livro das Considera\oes, ainda que em diverso assumpto: 
E pot reverencia á Ordem Sacerdotal as escrevo em lingua do. 
seu original: Monstruosa res est, gradus summus, et animus 
infimus ; sedis prima, et vita una : lingua magniloqua, et manus 
otiosa : sermo multus, et fructus nullus: vultus gravis, et actus 
levis : caput canum, et cor vanum: facies rugosa, lingua nugosa: 
ingens authoritas, et nulam stabilitas. 
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Os Indios desta na~ao quasi todos sao corpulentos, e as 
suas mulheres delicadas: sao robustos naturalmente; parece que 
nao sentem sol, chuva, e frio; menos os incectos de carapana, 
mutuca, epium, pois vivero, e habitao em lugares aonde os ha 
com mais abundancia. Por distinctivo da sua na~ao tem os 
home ns foros nas cartilagens das orelhas; em que se entroduzem 
peda~os de flexas; e outros em os bei~os superior, e inferior 
entre a barba. 

Alguns sio serrados de barba, e cabellodos no peito, e bar
riga. Tem os seus Principaes, á quem devem respeito, e obe
diencia de páis. Aestes deve o Missionario fazer vir a sua resi
dencia, quando nao seja todos os dias, ao menos nos Domingos, 
e dias Santos; para lhes communicar as ordens do Governo e 
instruillos nos dogmas da fé, e costumes, debaixo de hum trata
mento civil; e tudo o que for relativo ao servi~o da povoa\ao. 
Nao se deve dístrahír inteiramente os gentios adultos aos ser
vÍ\OS fora da sua povoa\ao que o contrario tem sido causa fatal 
das suas fugas. 

Para de algum modo emmendar o erro inconsiderado dos 
nossos antepassados, que fundarao as Villas, e Lugares em lagos 
e riaxos, e até a Capital fora de Villa e termo como se custuma 
a dizer, attendendo só a commodidade de fugir aos insectos, 
deve fundar-se as Missoens em margens commodas dos princi
paes ríos da Capitania; tendo em vista a extensao do terreno, 
e a commodidade dos portos, como tambero a extensao das 
matas para agricultura; cuja baze se deve fundamentar, visto a 
fertilidade do seu extenso paiz. 

Lugares em que se devem erigir as Missóes. 

Amatari Malóca de Muras - entre Serpa, e Barra mar
gem do Amazona. 

Urucuritfia - Malóca de Muras abaixo de Borba - mar-
gem do Madeira. 

Guajaratfia - Malóca do dito - assima da dita - margem 
do dito. 

Codajaz 

Copacá 

- Malóca grande dos ditos - assima da Barra -
margem do Solimoens. 

Malóca dos ditos - entre Alvarans, e Fonteboa 
margem do díto. 
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Tambero no Rio branco deve haver huma, ou duas Mís
soens para attrair, e acariar os gentíos daquelle rio, e tirallos 
de serem prezas dos gentíos Macoxi, e Caripúna, que os vendem 
aos Olandezes. Os Indios destas Missóes seriio de grande uti
lidade para o amanho do gado vacum, e cavallar que alli ha. 
Estas Missoens nao tem necessidade de mais, que edificar-lhe 
as suas Igrejas, e de alguma ferramenta para se destribuír aos 
gentíos. 

O que vi com os meus olhos, e as minhas maos palparao: 
o que ouvi com os meus proprios ouvidos manifesto nesta mi
nha illustra\ao. Affirmo igualmente que a Regiao do Río Negro 
he como hum grande mar cujo segredos até agora se nao sabe 
a ter~a parte. 

Fim. 
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OBSERV ACCOES ADDICIONAES A ILLUSTRACAO 
SOBRE O GENTIO MURA, ESCRIPT A POR HUM 

ANONIMO NO ANNO DE 1826 

He o Gentío Mura hüa Nac<;ao Indígena do Pará na 
Commarca do Alto Amaso nas; de cor a mais aproximada a 
do Cobre; de cabellos corridos e pretos, estatura entre me
diana, e alta, de formas bem proporcionadas, e desenvolvidas; 
e as Mulheres, alem da elegancia do Corpo, nao se lhes pode 
negar a Belesa. Nao se pintao tanto a cara como o Corpo que 
mui ligeiram"; ou tanto quanto entre os mesmos brancas sohem 
alguns faser; e apenas nos Autases, e Rio Madeira alguns si 
ve que tinhao furadas as orelhas e Nariz. Encontrao-se Muras 
desde a Serra de Parintins no Amasonas athe Tabatingas, o 
que equivale diser que em toda a exten<;ao do Amasonas na 
Commarca desse Nome; e em todos os seos confluentes Aus
traes, e no Japurá. He o seo foro na Margem Occidental do 
Madeira que communica com as cabeceiras de innumeros Lagos 
chamados Autases, ainda nao explorados, o que lhes facilita 
a mais rapida communica<;ao co1n o Amasonas athe o Rio 
Purús: todavía seo principal Tuxaua reside hoje na Aldea de 
S. Jose de Amatari, no lado Septentrional do Amasonas, em 
frente da Embocadura do Madeira. 

Nao ha tradio;ao de que se lhe tenha colhido a menor 
idéa sobre Divindade, ou a menor ac<;ao que importe Culto. 
Vive da pesca e da colheita assim silvestre, como das plantac
<;5es alheias. Falla a Lingua Geral alero das suas tres Girias 
a ver; a Articular Nasal, a Gutural, e a da Gaita. He vaga
bundo desconfiado infiel ladrao e occioso, se por occio se deve 
entender sua nega<;ao para trabalhar; principalme plantar, con
tentando-se coro o que rouba. Coro exactidao he hoje hum 
trabalho arduo qualificar o caracter dessa nac<;ao, ja bastante 
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alterado, em grande parte della pelos usos, e qualidades adque
ridas por sua habitude com os Brancos. O que os visitar no 
Madeira e Autases, observando-os reunidos, e amalocados será 
levado a encomios por seo desempenho de virtudes domesticas, 
por quanto o amor da Familia lhes importa hum caracter. Isso 
porem confrontado com o que lhes observar no Amasonas 
resultará o mais saliente contraste, pois ahí se encontrao iso
lados, vagabundos assaltando, e desolando os sitios: e ainda se 
deixao observar nas Vilas e Lugares ao servi<;o dos Brancos, 
nas guarn1<;oes das Embarcac<;oes na pesca do Pirarucu, na 
explora<;ao das Matas, o que indus a hum conceito lisongeiro 
pela suposi<;ao de sua conformidade ao trabalho. Entretanto 
algiía cousa he de tudo isso: tal lhes resulta de hiía loriga 
habitude de 60 annos coro os Brancos que seo Caracter pri
mitivo he de conciderar alterado. 

Quanto ao Numero desse Gentío tambero se axaria bas
tante em erro aquelle que vendo-os amalocados no Madeira, 
e Autases, e sabendo, que essa Nac<;ao se extende nada menos 
de 300 legoas do Amasonas, quisesse d' ahí dedusir hua pro
porc<;ao, cujo resultado importada hüa Popula<;ao seguramt' 
maior que a de todo o Imperio: e em igual erro tambem se 
axaria quem no Amasonas encontrando apenas de legoa em 
legoa hiía, ou outra canoa dessa Nac<;ao, quisesse coro tao 
mesquinhos dados proporcionar a sua quantidade. Nao obstante 
o que tudo, attento que essa Nac<;ao habita grande territorio 
ainda hoje de nós desconhecido parece nao fóra de encrepar 
o Auctor da Illustrac<;ao ainda quando mais generoso houvesse 
eller a mais de 60000 o seu computo. 

Quanto a dificuldade de se contagiar essa Nac<;ao das 
Intermitentes, que assolao o País em occasiao da vasante do 
Grande Rio, e e causa que alega o Autor da Ilustrac<;ao, qual, 
o viverem os Indios sempre ao redor de hum fogo, que purga 
a Athmosphera de miasmas exalados pela ac<;ao do Sol, das 
margens dos Lagos, abandonas pelas agoas que decrescem, nada 
parece- tao natural alem de outras conciderac<;oes nao menos 
de attender. Se se attende que ero taes margens nascerao, se 
crearao, e vivem-se se attende a concideravel mortandade das 
crean<;as quase em todas as Nac<;oes Selvagens, he de conceber, 
que as que vingao a despeito dessa athmosphera maleficame 
impregnada, sao tao invulneraveis ao contagio della resultante, 
como se mergulhadas fossem na Estige. Assim he que hum 
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Mundurucú trasido das felices Campinas da margem Oriental 
do Tapajós, as innundadas margens do Madeira e Autases se 
axaria em deffeito pela differen\a d'habitude entre aquellas 
Campinas salubres, e essas margens infectas. Se se attende ainda 
que affeitos desde Crean\as, como que, a viver, ou dentro 
d' agoa, ou inteirame expostos a ac\ao do Sol, se concebe, que 
sua cutis adquire hüa densidade, hüa impermeabilidade tal, a 
m1

" contribuir para a exempc\ao do contagio, se se nao nega 
q. pelos poros tambem elle se insinua: e a essa densidade a 
fatalidade das Bexigas nos Indígenas, pela difficuldade, e as 
mais das vezes impossibilidade de romperem tao densa cutis. 
He ainda de attender porquanto ninguem ignora, a descon
fian\a do Indígena ao desenvolvimento de hum contagio, que 
os faz immediatamente abandonar o lugar: e se se sabe a vida 
errante que gasta o Mura, se concebe quanto a sua disposic\ao 
tem o recurso de se mudar, e proporcionar mais salubres Es
tac\óes. 

Nao consta que jamais fossem os Muras Guerreiros, e 
menos fataes a seos vizinhos. Sua qualidade Belica só se de
senvolveo a aparic\ao dos Brancos; (ja se sabe) incitada pelo 
despojo que deixavao estes a aproveitar o q. outro tanto nao 
podiao esperar de seos vizinhos: nem erao estes tambem a deixar
se desairar pelo Mura para todos elles despresivel, principalme 
no Amasonas, onde para contello em respeito bastaría o Pa
riqui Nac\ao grande e Guerreira que occupa concideravel parte 
da Guiana Brasileira desde o Guatumá a baixo do Lago de 
Saracá athé a Margem Oriental do Rio Branco a qual jamais 
submissa, bem fataes nos torna ainda hoje suas periodicas apa
ric\óes no Río Negro. E nessa onde ha Nac~óes de cujo seio 
sahirao os Ajuricabas e Caboquenas nao haja o menor receio 
de que se lhes podesse o Mura tornar terrivel. Para nos foi 
em verdade terrivel e fattal, e hum beneficio da Providencia 
importou a sua submissao, a Qual tao habilmente a concertou 
que permittiu se nos alliasse o Gentío Mundurucu Nac~ao 
terrivel para a Guerra nisso que, postto q. como todo Gentío 
nao seja capaz de imtentar hum combate, em compensa~ao, 
tem a particularidade de nao atacar sem a certesa de vencer; 
ninguem tao habil, e instinctivame concerta hiía surpresa, e 
he incapaz de se deixar surprehender. Tao felizmente concertada 
nao podía falhar a Submissao do Mura, e o anno de 1786 
marcou a sua Epoca: Epoca importante na verdade para o 
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Alto Amasonas, e em que associando-se-nos o Mura pareceo 
communicar-nos a sua pregui~a e sua indifferen~a por tudo 
quanto nao he trapa\aria. 

Foi a submissao do Mura o ultimo acto que supos no 
Pará hüa ac~ao motriz do engrandecimento do Amasonas: e 
a illustrada capacidade de hum Gama nao servio senao para 
melhor fazer sentir a incontestabilidade desta asserc~ao. Foi 
d' en tao que alguas Hordas de Mundurucús, das que haviao 
atravessado o territorio de Maués em perseguic\ao dos Muras, 
se estabelecerao nos Ríos ( ) * e Abacaxis entre o Madeira 
e Maués; o que explica a surpresa de quem observa Mundu
rucús fora do Tapajos, no Amasonas. D'entao a ac~ao do 
Governo principiou a enfraquecer-se no Amazonas e pouco lhes 
aproveitou a Submissao do Mura, nao em quanto do cabedal 
e sangue pr1nc1p1ou a poupar, mas quanto no proveito que 
delle poderia tirar. 

Athé hoje nao ha sido o Mura aproveitado senao pll a 
pesca do Pirarucu, para o fabrico da Manteiga de tartaruga 
na respectiva Mon~ao, e para a extraccao de Drogas preciosas, 
para a qual mais que ninguem sao aptos por sua habitude 
em terrenos alagados e infectos. Isso que importaría hüa lison
geira circunstancia; conciderando-se hum honesto modo de vida 
para o Indigena~-hum recurso para o Negociante em suas 
especulac~oes, desgra\adamente he hum engano; e pouco se 
surprehenderá de que o seja quem souber, q. Ladra o o Mura 
por instincto tem que tratar com ladroes por habito, e espe
culac~ao, que outra cousa nao sao os Negociantes no interior 
do Pará. (nao importando isto o menor prejuizo ao conceito 
dos da Capital, os quaes em conciencia, e verdade salva algua 
excep~ao, q. bem se pode negar, nao merecem differente con
ceito). Com effeito lastima que o Commercio, que em outras 
Partes, como Philantropicos Monumentos o attestao, ha sido 
hum motor de Illustrac~ao e Engrandecimento do País, seja 
no Pará o de Retrogradac\ao e immoralidade. Leis da Assem
blea daquella Provincia debalde tendentes a por-lhe cobro attes
tao a verdade desta asserc~ao. Assim pois acontece muitas vezes 
que já tem o Mura vendido, ou antes trocado por aguarde 
tambem a outros Negociantes, toda a extrac\ao toda a salga 
de hüa Monsao, em quanto aquelle que o expedira (outro 

* Em branco, no original. 
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.. 
tanto fazendo com o de outra expedic~ao) o espera debalde 
a embocadura de hum Río. T ambem nao he raro que para 
com aquelles que (porque d'outra maneira nao póde ser) lhe 
forao fieis, ao despedillos, apontao-lhes em recompensa do seo 
trabalho o cano de húa Espingarda. Eis com quem tem tido 
o Mura de apréder, e exemplificar-se desde a Epoca de sua 
submissao e porque nao será de estranhar que ainda hoje, e 
cada vez mais se conservem desconfiados e desleaes, e porque 
arduo se torna hoje decidir de que lado esteja a encrepac~ao = 
se do Selvagem ou do Civilisado, ou antes, como este, a vista 
d'outros muitos respeitos = qual o Selvagem? E se outra vez 
nao hao tornado a Offensiva, he entre outras razoes, pelo 
pouco que akansao podermos constrangellos, e pela convenien
cia de poupar hum ignimigo, q. posto q. nao terrivel a prin
cipio, lhes seria sempre importuno, e acabaría por redusillos. 

Nao obstante pois a sua submissao continua toda~ia o 
Mura a sua errante e vagabunda, ou pelo temor de que lhes 
pese a Autoridade quando aldeados, ou por se aperceberem da 
fraquesa desta para obrigallos, ou antes por sua Negac~ao para 
outra pelos recursos que desta tirao: assim he que quando em 
hum lgarapé se apercebem de que diminue o peixe que fas 
a sua principal Nutric~ao, Mudao-se immediatame para outro 
mais pingue: e o que no A masonas chamao su as Malocas, 
outra cousa nao he que ligeiros ranxos (e o attesta a sua 
insignificancia comparativame a tao grande concurso) aos quaes 
affluem periodicamente em maior quantidade pela mesma razao 
acima indicada: por exemplo: quando com a enxente do Río 
alagados os terrenos baixos afflue toda a ca~a ao = teso *·k 

que lhe resta, e por isso ahí se torna abundantissima, nada 
tao natural como ver-se o Mura em grande concurso em Ama
tary, Codajaes, e Guajaratuba: e da mesma maneira se os ve 
em outros lugares nas Estac~óes das differentes frutas por que 
mais se pronunciem. Em regra a sua principal Casa he a sua 
Montaría: *** nella se acomoda toda a Familia por numerosa 
que seja inclusive os caxorros, nella transpóem dezenas e cen
tenas de legoas, pouco se lhes dando que amanhe~a, ou anou
t~a, que chova ou fa~a excessivo sol. O Parto mesmo de 
hüa mulher embora em tempo chuvoso nao he motivo para 
que parem em sua Derrota; e elle se effectua sempre com o 

td• Assim chamao as terras q. por sua elevac~iío se exemptao da inundac~ao do Rio. 
"'1· " Embarcac~ao de hum so pau como as canoas. 
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mais feliz sucesso. He indispensavel que para es se eff ei to traga o 
todas as canoas hum toro de certa madeira, queimado em toda 
a superficie e athe carvao, no qual se assenta a mulher a 
proximidade do parto, que resulta maravilhosamente: do que 
se infere influir beneficamente para o parto o gas do carvao 
dessa particular madeira. 

Durante sua estada nos lgarapes a que aportao para re
fazer-se de peixe e frutas, pouco se encomodao com arranjos: 
tres cipós atados pelos extremos horizontalmente a dous paos 
importao hüa suficiente rede: o do meio supo,rta o peso do 
corpo, e os lateraes sustem-no em equilibrio: em hüa tal rede 
dorme a Mulher com seo filho ao peito: e duas folhas de 
Bananeira brava habilmente dispostas preservao-no da mais 
copiosa ch uva. 

Tem o Mura hüa Mulher a quem ama com ternura, e da 
qual he excessivam" Zelos~: assim he que entender com sua 
Mulher he exporse tao fat~mente, quanto o honraría cortejar 
a sua filha , sem com tudo pretender subtrahilla a sua compa
nhia: porque .amao os filhos a nao separar-se senao por esta
belecimento. Nao obstante, a Moral do País tem relaxado esse 
sentimento a ponto de se arrebatarem os filhos aos Indígenas 
para servir, e isso sem a menor attenc~ao nem a idade nem 
a sexo, nem a estado: e ainda que incontestavelmente se podem 
increpar a nossas Auctoridades, porque tao revoltantes violen
cias se pre se practica o ·ou por ellas, ou em seo no me; e com 
excesso tal, a ja se extenderem athe a Familias brancas se po
bres; e por isso desvalidas. 

Se terá sem duvida nottado quanto em seos = Estudos 
da Natureza = se guarda S Pierre de cittar o Brasil sendo 
este País, onde sem contradic~ao se poderao colher as mais 
proficuas lic~oes a tal respeito. Tudo sao as suas Antilhas, a 
sua IJha de Fran~a. a sua Guiana. He na verdade bem natural 
em hum Francez o despeito por hum País lindante com hüa 
Colonia Francesa, e (gra~as a Providencia) mais felis. Nao ha 
duvida, -porem, de que por pouco que elle se desse ao tra
balho de estudar a Natureza no Brasil, se guardaría bem da 
temeridade de tra~ar (como o fez) a linha demarcatoria entre 
o Bruto e o Racional, disendo que = a prtme1ra causa em 
que este se distingue daquelle, he em plantar para commer. 
Pois o Mura nunca plantou! e duvido que hum Frenologista 
a seo exame lhe negue alem do Raciocinio as ma1s bellas pro-
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por~óes para grande capacidade. O Mura pois nao planta; mas 
em compensaci;ao, ninguem tao habil para colher em plantaci;ao 
albea. Elles leváo esta habilidade a ponto de manipularem a 
Mandioca a resultar hiía farinha de tao bella qualidade a bem 
convencer a S Pierre de que a quem sabe tao bem manipular 
subejaria capacidade para plantar, se algua cousa nao fora a 
deixar fazer tambem aos outros . 

Articulao a sua Giria assáz nasalmente, e tem ainda hum 
outro modo de articular mui gutural e quase imperceptivel, do 
qual si servem para communicarem-se como em segredo, mor
mente qc1º em hüa Embarcaci;ao ou em hiía Feitoria tramao 
hiía insurreici;ao, hum roubo, ou hum assacinato diante dos 
mesmos que designao para suas victimas. Nao menos terrivel 
he o uso que fasem de hua Gaita pela qual se correspondem 
a grandes distancias. Nem d'outtra maneira foi que no felis 
acontecimento de Imaripi no Japurá, de que trata a Illustraci;ao 
se corresponderao para o Amasonas e Madeira com hiía cele
ridade a surprehender o seo Auctor; e mormente entao, q . 
para suas excuri;óes sohiao extender hum dilatadissimo cordao, 
assim de communicaci;ao, como de refforso: nem hoje mesmo 
se encontrao sem a certeza de continuar a encontrallos em 
pequenas distancias athé hiía grande exteni;ao; e nao he fora 
de risco se se nao he em numero, e com forsa capas de lhes 
impor respeito. Assim he, que em Araretama no Madeira se 
sabe muitas vezes de hiía Embarcaci;ao, e com os mais minu
ciosos detalhes dous, e tres dias antes de sua chegada: porque 
desde a embocadura do Rio, ou mais longe ainda os Muras a 
annunciarijo, assim como quanto poderao della colher;. tactica 
de que antigamente se serviao para agredilla. 

Tem o Mura, como geralmente se notta em todos os Indí
genas, a maior indiffereni;a sobre o perigo: a sua presenca riem, 
e eis tudo : tanto valera derrubar hum pau, como massacrallos; 
o sentimento fora o mesmo: nao sabem atterrar-se, nem im-
plorar. 

Da mesma forma tambem que todo o Indígena, amao as 
bebidas espirituosas; e habeis em proporcionar-se a embriagues 
fabricao Aguardente da mesma Mandioca a qual no Pais cha
mao = de Beijú . Usao como o Mundurucú, e Maues adeptos 
do = Parica que fazem de hüa fruta torrando-a, e assim 
redusindo-a a po; o qual aquelles dous primeiros sorvem pelas 
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ventas por meio de hum instrumento feíto d'ossos de pernas 
d'Aves ; de prolixo trabalho. O Mura porem as mais das vezes 
para se poupar a elle toma o Parica por meio de clisteres . 
Arrumados em torno de hum f ogo vao passando de hum a 
outro a Seringa, a qual cada qual vai a si mesmo aplicando: 
o effeito qo Paricá he justaml' o do Ópio: possuidos delle 
parece-lhes ver e ouvir cousas estranhas; e assim se exaltao 
athe o fervor: e nao he estranho que passada hiía noute de 
Paricá amanhe~ao alguns mortos passados de flexas, ou acuti
lados, por effeito da lucta a que mutuamente se derao; o que 
com tudo n3n importa crime e elles explicao com toda a 
indiffereni;a, e ingenuiaade dizendo = foi Paricá. 

Nao obstante tanto a sua custa haverem aprendido o effei
to terrivel do Fusil, nao o adoptarao ainda a despeito da flexa, 
no que adiantados vao os Maues porque he esta o principal 
instrumento de sua pescaría: hum Peixe embora a hüa conci
deravel quantidade de pez abaixo da superficie d' agoa, se o 
alcani;arao com os olhos, nao lhes escapa a sua flexa. 

Nao usava este Gentío vestir-se antigaml'. Hoje porem no 
· Amazonas será raro encontrallos senao vestidos; e os que se 

impregao no Servii;o dos Brancos nas Villas, e Lugares amao 
o esmero do vestuario, principalmente as Mulheres, as quaes 
se acomodao tanto a Civilisaci;áo, que por fim se disgosttáo que 
as chamem Muras; nao por desprezo que concebao a sua 
Naci;ao, mas por aquelle com que observao tratalla. 

Posto que tanto em relaci;ao com os Manaos e Passés que 
algua ceremonia gastavao nas exequias de seos Finados, enter
rando-os enserrados em grandes T alhas de barro adrede fabri
cadas, (que com a crivaci;ao das terras levadas pelas corren tes 
das · Chuvas, hoje aparecem a superficie das Ruas de Manaos) 
a trabalho nenhum se da o Mura com a inhumaci;ao dos Seos, 

. mais que o de cavar-lhe a Cova no mesmo lugar onde morre; 
sendo indifferente a praia, o Matto, ou dentro de Casa, como 
o fazem Maués e Mundurucús. 

Tendo ditto que se lhes nao havia jamais colhido a menor 
aci;ao que importasse Culto, parece de notar maravilhosamente, 
que nao havendo elles jamais adoptado o menor vislumbre dos 
que em alguns Selvagens se alcansao, principalmente nos Passés; 
propendao com tudo sem o menor constrangimento para o 
nosso Christianismo, apresentando gastosos · os seos filhos a Pia 
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Baptismal affluindo as nossas Festividades; o q. parece explicar
se naturalmente, assim pela pompa e brilhantismo que jmpre
gamos em nosso Culto, como por ser este o Culto de homens 
cuja superioridade reconhecem, e acattao; isso, alem do muito 
que Orthodoxamente fora de diser. 

Em geral, posto que o Mura deva ser conciderado como 
hum Gentío desconfiado, reservado, desleal, ebrio como todo 
o Gentío, ladrao como elle só, e assacino, com tudo parece 
susceptivel de Melhoramento se se attende que possue tambero 
virtudes Domesticas .a nao necessitar invejar a ninguem. E he 
de crer muí íntimamente, que a sermos nós para com elles 
mais dignos de confian~a, outra incontestavelmente seria hoje 
a sua Condie<;ao Social. 

Quanto ao modo porque presume o Auctor da Illustrac~ao 
deverem ser Aldeados, e Cathequisados, nada parece na ver
dade mais justo, e mais preciso. Pondo elle em movimento 
todos os ressortes da bondade do seu corac~ao prometteo-se 
hum resultado tao justo, e tao prompto quanto de Cimilhantes 
meios fora de esperar: mas enganou-se quanto a promptidao: 
hum tal resultado está ainda mui d' espa~o. O mais que ora 
se poderá ·'1nseguir mediante todo o apuro de brandura, con
decendenc1a, affago, e dadivas, he consentir a Gerac~ao pre
sente na Educac~ao Civil e Religiosa de seos Filhos, e isso 
ainda muito a seo modo; e nao se terá pouco conseguido: de 
maneira que nao será sehao para a segunda ou terceira Ge
rac~ao, q. se colherao os resultados que tao promptame se 
promette o Credulo Autor da Illustrac~ao. Pode bem ser que 
nesta suposi~ao tambem baja engano: mas 60 annos vao de
corridos desde a Submissao do Mura! Nada menos que hüa 
Geraci;ao q. se ha escoado sem q. em nada tenha sido apro
veittada; e os dados se vao cada vez tornando mais alheios 
do resultado a q . nos propomos pois que todo esse tempo 
decorrido nao ha servido senao para darmos da Civilisac~ao 
hüa idea mais horrorosa, do que athé entao nao ousava o 
Selvagem conceber. 
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NOTAS 

A lllustrafao necessáría e interessante e as Observafoes adicionaes 
sao documentos inéditos da Se~ao de Manuscritos da Biblioteca Nacional 
de autoría anónima. Nimuendaju utilizou-0s em parte para elaborar ~ 
texto sobre os Mura para o Handbook o/ South American 1 ndians, 
através de cópia feíta por R. Schuller para o Museu Goeldi , hoje ex
traviada. Parece claro, a partir de sua leitura, que foram elaborados por 
pessoas distintas, em datas diversas. 

Como se declara no título, a lllustrafáo é de 1826. O interesse 
detido pela a~áo missionária e a1 desenvoltura como cita, em latim razoa
velmente correto, fontes bíblicJs e patrísticas, fazem de seu autor um 
sacerdote ou, ao menos, um homem com alguma forma~áo eclesiástica. 

Elementos de data~áo incluídos nas Observafóes permitem concluir 
que este texto foi escrito por volta de 1846, vinte anos após a lllustra
fªº· Em marcado contraste com esta, o autor das Observafoes addicionaes 
serve-se de outras fontes intelectuais, citando Bernardin de St. Pierre, o 
amigo e discípulo de Rousseau e adepto da Revolu~áo Francesa. Ade
mais, p0e em dúvida, de modo. pouco velado, a eficácia da catequese 
como instrumento de civiliza~áo dos Mura. No fim do texto refere-se 
a credulidade do autor da Jl/ustrafáO por esperar, da a\áO missionária, 
urna rápida conversáo dos Mura aos hábitos da soc:iedade civil e crista. 

Tudo isto - e outras razóes - como as perceptíveis diferen~as de 
estilo e ortografía e o espa\o de tempo que os separa, condurem a con
vic\ao de que sao diferentes os autores dos dois manuscritos. 
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INSTRUCQOE~ GERAES . . . . ' 
~ARA os Cor.1MRNDANT.Es 1\ln.1T•ll&a DA Paovmcu ue · 

PARA' .. .. • 
Articro 1. o A rezitlencia habitual do Snr. CommaO-: 

,dante ~I ilitar de . . .. ... s:er.i, a Y iHa de .. • . . 
Art. 2. o Porá em estado de dflfeza, segundo 01 me• : 

¡08 ñ sua disp()fl~aó, hum oo 'fDais pontos do teu Com• 
mando de modo que em todos os <'azo~, possa conser·· 
var-se' dentro do seu clistricto, eom huma baze de op- '. 
pera~oen~, para 1~ · restahelecer noa lugares que possa 
ter perdido. 

Art. S. o Fermará hum slistamento geral de todas •• · 
familias existtntes deutro dos di~trictos do aeu Com• 
mando, com todas as clarezas precizas para se co11hecer 
quem saó, e t.fe que vivem, e que pessoas tem aggre-. 
gadaa ás suas cazas, para que 'Se aluguem e tomem hwa 
genero de vida util. 

Art. 4. o Os vagamundo~ ~ desconhecidos no pais.; 
·huma vez que nao procurem logo arranchar-se; serao re• 
m~ttidos prezos a esta C~pita!· 

Art. 5. Q As mulheres 1nqu1f:tas e perturbadora1 da 
aocego seral> tambem entregu.es á di~pozi~a~ dos Juize1 
de Pat re!irectivo~, pa?-a as emprega-rem por at~un9 di· 
as em trabalhos de utiHdade publica dos seus 4ittrictot. 
e que elbs possao tlezePlp~naRr. 

Art. 6. o Formará urna Guarda Policial composta de 
todo~ os individuos se1n excep<;aO que forem capaze1 tle 
pegar em armas e tiverem de lá a 00 anno!I comple· 
tos. escolhendo d'entre as pessoas mnis 8ba11tada,, 011 
de maior reprezenta~a<i, e sobre tudo dos Officiaés das 
antigas l\lili?ias, e Ordenan«(aS as. mais habeis para or
tici11e!t Ja dita Guarda, e me fara propo,¡ta para eu lhes 
mandar passar as nomea<(oens, se •~"im o entender. 
Nin~uem t~~ maior gradua~ao qu~ a de Major, q~ 
40 os nao baja da 1, • ou 2. "' L•nha. 
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• .9f~ 1· . l ' r R • ~ Art. 7; o Dará i Guarda Po 1CJa a sorma e~me11-
tál, ou de Ba\alhoens de lnfantaria pezalla, segundo as: 
antigas Milicias, seguindo os Regulan1ent.os,. ·~'ellas, com 
a excepctaO unicamente na escolha dos 1nd1vuJuos, que 
arerao t.odos .~s capazes de pegarem em Armas. como · 
fica dito. Salva a escolha feita para os Corpos de Tra,. 
balhadores. 

Art. 8, Q A 1nais ri~oroza discipli~a será oon~ervada:b 
nos Corpos da 1. A> Linha que est1verem deba1xo do. 
seu commando, e dada · tambero ó. Guarda Polici~l, fa· 
:r;endo-a entrar ero RPg.ulu- ensino, co1no se fossem .. 
Soldados da l. ~ J.Jinll,.. 'fodo o castigo nos cazos de · 
insobordin~caü altiva, ou iasuhente será proropto e ri-- . 
gorozo,. e. ntJnca será raputado excessivo .. 
· .A rt. 9- Depois de organiaatla a (.¡uarda levantará, . 
com a concorrencia de todos o& iodiriduos d'ella, um .. 
Quartt'I · para servir de. Ileposito das aro1as; de priza() 
do Corp.u; e de Quartel da ()rdcm: o. qoo srmpre he · 
pnssivet, sendo obra de rnuitos, e utilidade de to<lCl&. 
· A rt. 10, o 'It-! rá a maior, v1gHancia oa pdaaó do•; 

dezertores, sejal'\ de n1ar, ou· de terra., e fará publicar·,· 
nos flleus Oistrie.to~, qu~ sen1io ille~aes tod08 · os actos-. 
eas auth<>rilla<les in~ru1 ... as, taobern ~ao illeg.aes as bai-. 
:xas por ellas dadas, e que e.01 consequtlncia. se de.vetq . 
a.pr~z~ntar para o· ser\' i~·o todos. o~· Solda,los. que tive~ 
rem ti<lo taes bai~as, ajiás · Sflraó tidos cooio . dezertores:. . 
e lites dará prazos para se aprezentarem, como enten~ . 
der <¡ue be justo, seg11.ndo as circuustnucias locaes. 

Art. l l. 0 Rec1·utará para o ExerciM> algumas Pra· . 
~s tiradas da~ fan1ilias <le mais reprezent.ac;ao, para que 
os posto~ de Officiaes. pos!iiaO recahir para o fucJuro em-
peS"soas bem 6ducadas, e de senthnentos nobres. A lem 
.testes Recrutas escolhitlos, activará hum recrutamento . 
regular, sen1 pressa nem violencia, mas ~uccessivo; reca· 
l\ind9 se~pre a e~colha sobre manct:bos be.111 constitui.~ 
QQ51, e ~ boa conduc~ · . 
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(ill. . 
.&rt. 1!, e DCI mesmo modo procurará afgutls ho.~ 

Jroprios para o aervi~o do mar, e os- enviará a este go
• .erno; para serem. de1tribuidos- pelos Narios da Esqua-; 
tira. · 

Art. 1 ~1. o Se.ndo o Sor. Commandante Militar o uni· 
ep respo~s~vel pela seguran"a e conservactaü da Orde~ 
nos districtos de seu, Comman<lo, tambem a sua autho· 
:r.idatle ficará iu.teira, e ~e1n su~i~aó alguma a consethos. 
ou pareceres de outre1n;. nem a requizi~oeus· populares. 

Art. 14. o. Se tiver de atacar algum ponto occupad<>
Jtelos Rebeld~s, tomará as suas medidas de modo qu~ 
ttegure o rezu!tado, empregando antes todas· as suas for· 
~as em wn só ponto, do que arriscar-se a noYOS insultos. 

Art. 15. o N.ao será prodig.o em destribuir Al'ma~, ou\ 
ipu.ni~oens, e a.s- ptiau~ira&· sem.pre as ~ará por meio de 
-:eJa~oentt exactas, e a. pe~oas conhec1das, . para que a., 
~odo o t~mp0:r postao entre.g;lllas, o~ responde~ pelo seu. 
'lalor, salvó se rorem perdnJas por justos motivos. . 

Art. 16. e Sempre que isto seja possivel, dtve o ~e· 
posito-da& .Armas ser em algum Quart~I, O:lJ caza a 1s
~ destinada; e só por extrema precizaó se conservara()~ 
~•S · caaas do•· individuos armados •. 
. Art; 17 ... . Conservará. empregada em continuadas e acti
~.as: e,x,plo~e!1s, toda · a for~a disponivel •. e 9ue nao for· 
-.ndispensav.el. a seguran~a da sua melhor p,oz1-;ati, como• 
•e reco,rpenda 110 · ar~o !;;. 0 .Esta. disp,ozi~ao de ve di· 
~imuir, . quanto ao numero das for~s empt"epdas, a me·: 
pida que a. orJem se for restabeleoeo~o. 

Art. 18: o 1\s partidas exploradoras marcharao sem·-
11re municiadas. com 20·· cai:tuchos a cada pra<?3, e fo~
necirla!' de ra~ao para o. n1ator numero · de d.ias poss1• 
rel. Estas partidas serao niais fortes, e meno~ nu~ero• 
... s em quauto os Rebeldes otferecerem . rezii>tenc1a; •: 
rteraó menores á porpor~:io q\te elles forem enfraque· 
~odo, e ~bandando. . ... . 

Art. 19. o As parti~ exploradoru nunca P.erD~•~ 
~ . 
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cluas ve2es no mesmo lugar. salvo em e1~0 de UtA'en;, 
c:Ia, ou de reconheci<la utilidaJe. lodagar!o das pess~as . 
que ericontrarem aonde· e.1istem os Rebeldes, e servan .. 
de-se d'ellas comó guias, ~s perseguirao até onde for 

1 

p.ossh~el, matando os que rez1stire1n, oo recuzarem en• 
tregar as armas, e prendeq<lo aos que se renderem, ou 
fQretn surprehendidos. 

Art.. 20. e As mulheres e fi1hos menores dos Rebel- · 
des fugitivos; ~s que vivere1n so:ieiras; · e os velhos 
deerepitos serao dei~ados em suas 01orada~ ou Jugare•. 
~m que forem encontra ·1~s, e nenhuma coiza se lhes 
tomará do que possuirero, nao entrando nesta excep~acl 
petrexos de guerra, ou trastes qtJe \' e~ivehn.ente se co. 
'~e<ta que furao roubados. . . . 

Art. 2 l 0 Todos QS petrexos de guerr3 tomados aos 
l?ebeldes, ou ac:bados etn abandono, pertencem ao Es· 
tado, e seral' arrecaJ~clos; e os objectos que forem a· 
prehendidos por serem conhecidamente roubados, seraG 
postos em depozito, e del;es me dará conta Q Snr. Com~. 
~andante Militar, para se determinar o que for justo. 

Art~ 22. e 'roda a Artilharia, todas as arma~, e Mu
~i~oeµ~, que se acharem dispérsos, ou mesmo ~m boa 
(lrrecada~aó, J)1as sem destino, serao enviados á Capita1'. 
. · ~rt. " 23. e O incendiof e a violencia feita ' .a .. mulheres, 
a µienores, aos veJhos, e aos prizioneiros, serio crimes 
rigorozamente punidos, F.endo e~te um dos. p.rimeiros d.,. 
veres do Sor. 9o~mandaote Militar, que fica respons•· 
v~I por taes cr1mc>s, se nao prender logo ~ aggresso
:res, dando-me parte immediatamente. 

Art. 24. e Os Comrµandantes das partidas d' explo· 
ra~o emprPgarA.o todos os meios de brand\rra para con· 
veQcer as faanilias encontradas no terreno occupado pe· 
~os Rebeldes, que o Governo de S. 1\-1. l. he Paternal, 
e que dezassombrando-se do terror que as occupa, de· 
ve~ procurar seus maridos, filho~, e parentes, e persú~ 
~:los a 'lue se aprezentem para · n~ -~correreiD ~ti 
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maiot delicto. As familias que se qufzerem retirar de 
taes babilitac;oens sera.o prote~idas. 
· Art. 25. 0 Do numero dos apre:rentados ser!o prezos 
os que forero conhecidamt>nte malvados pelos seus cri· 
_JDeit, t'-'dOS 08 DHt~ depois de dezaru1aJos, serao ~m· 
pregado' nos servi~os Publicos que occorreren1 á prefe· 
rencia dos Cidada<Js de confian~a, pai·a ficar livre a e~ 
tes o en1prego das Armas. 
~ Art. !6. 0 Quanrlo haja~ prPzos de crimes notaveis, 
:o Snr. Commandante Militar exigirá que se formem os 
.Summarios competentes das authoridades Judiciaes res
'pecti.va~, para se cuidar no julgamento dos Reos como 
:he de Justi~a ... 
_ Art. i1. 0 Activará quanto possa; instigando a isso aow 
Collectores, a cohrancta dos Direitos Nacionaes, e mes· 
'tno protegerá aos ditos Conectores, ero tudo; tentlo em 
vi~ta as Ordeos da Tbezouraria da Provincia. 
· Art. 28. 0 Na.o deixará sañir Canoa nenhuma de seus 
districtos que conduzirem Oados, Carnes, e quaesque'r 
.e>utros generos sugeito' aos direitos, sem que aprezeri· 
.tero Guia! dos respectivos (~oUectores de os haverem 
_aatisfeito; e q,uando na<'J aprezentem, os aprehenderá coma 
_extraviados aos Direitos Nacionaes, procedeodo-se em 
taes cazos na forma da f,ei, d'eixand'o coro tudo a car· 
¡o dos respectivos Coltectol'es .º pass3rem as ditas gui· 
as, por serem estas d'e suas atr1b1nQoens, a quem a Ley 
incumbe a a rrecada~ao dos mesmos Direitos, e que · es· 
·tlo ao facto da maneira porque este1 devem ser arre·· 
eadados. 

A rt. 29. ~ A autñorida<le dos Senhores Commandan. 
tes 1\tilitares nao comprehende aos Chefféa das Expe· 
tli~oens de !\'far, ou terra, q~1e eu~ possa mandar aos se· 
•s d~strictos,. a respeito dos quae~, só lheR cumprir~ d•r· 
todo o auxilio e coopera.¿l'o que esteja ao seo· alcance •. 

' 
!'alacio do Gov.erno do Pará 4 de Abril de 188'& 

.. - __ .. - ---- - ... -.Jtll 
~ 
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INSTRUCCOEN8 

' • 
f 4U A OJ\GAtni4c.&4' Dos Cc>RPos DE TRABAttlAnottEs, t 

REGULAMENTO DOS MESMOS CORPOS. . 
A Organiza~a6 dos Corpos de 'Traballiadores per

tencerá ao& Officiaes que par.a esse .eff~ito forem nome
.ados, e pela maneira -seguinte. 

O Officicial .eocarregado fará o alistamento de todot 
.os jndviduos existentes no districto que lhe f ó1· marca
.do, sep1trando logo .para a Guarda Policial todos os ho
Jnens brapcos capazes de pegarem em 4:rmas, .e qu~ 
teohaa entre l.5 e 50 annos completos de idade; depoi1 
-aeparará ainda. para a .Guarda Policial os ,homens de cf>r . 
.que tiverem algtflm estabelecimento, e tal, que possao tra· 
tar-se, e que 6ffectwamen.te se tra!em de_ce~temente. 
eJJes, e suas familias. 

l)e tod~> o resto da Popu1a~ao formará Listas. por .dis· 
trictos, . de {odos .OS borneos Je cor desde 8 idade de. uei 
.annos e para sima, e os separará .em esquadras de ma· 
is ou LOeno' forc;~ C(Hn .t~nto que oc.cupem e~pa~os .com· 
prehensivei.s á administrtt~aé' de hum hon1em, nomeart· 
.do-lhe hum C&J>o, tirado d'e~tre as .pessoas mais capa·· 
.zes do 1uKart .e que na~ seja nenhurn d'tlles¡ prefe· 
rindo-se para isto pess.oas que estejaó livres do Servi\'.o 
da Guarda Policial, 01:1 .mesm~ peáetJ:Ce~tes á ella, na5 
havendo outros. · 

Em cada Vil~a, o.u F.reguezia se nof!lear~ huma pes
.aoa das d~ ma1s consulera~ao, pr.efermilo-se Oíficiaes 
ReformadQs, o.u Offi<'ia~s ·das extinctas M elicias, . para 
Commandante de todas.. as Esquadras organizadas no dis
tricto daquella Villa ou Freguezia, com as quaes se for
mar' huma Companhia, que .terá por titulo Companhia 
.de Trabalbadores da Villa Je ...• ou da Freauezia 
de • • ... Na mesma Villa, ou Freguezia se, no':neal'á 
itum ·Substituto do Coromandaqte da Companhia! CODJ 

f ~~no~a~1J de ~argento, e terá toJias, as atn·~ui~R: 
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~~ ·dtT Comnmrulante nn stia falta, e as de Fiscal P.Qf 
a~th\Jriza~aó ~o ~o Cor~o, pa1:a os cazos só de ~~aja4~ 
n•euto de trabafhadores. Reunulas todas as Companhias 
das Villas, e freguezias dé hum Conuhnndo !\1i1itnr (0r! 
niarao hum Uot:po, que terá . l?ºr titulo = Corp.o Je Trn
balh Hfore!l do Cornn1ando l\hhtar de = (J Commandan• 
f)o i\1 i litar res¡tectivo S•~rá ,..º .(-:orno•nn<tante ''º COl;J>o 
de T~abalhador~s. e oorneaJ"a a huma pe~soa habil, par, 
fi~cahzar, <leba1xo das suas · orden~ o ctnnpri,nento de 
turlo quanto se ordenar, 'que teri. a d~on1in::1~af) dé 
;:=Fiscal do C.orpo -de Trab,alk .. da.res de ,. . ..... = T .. n~ 
to o Fis~at €Omo os ~ommaodantes <las Cdmp.étJihias ~~r 
r~<l ~onsuJera (Jos Oftie1a<'!s, podeodo Jp~o u.zar ~s des~ 
t1octn•os; aqueUe de Major, e estes de Capita~ns. · 

A nomea~a(') dos Ca_bos fi~a pertencendo ~o fJffic.iaf 
~ncarrega~Jo .da ~r~ao:iza4t,ª~~ e a ~os C-i>mma:nc..lantes d~ 
Companh1as, e F1scaJ icra Jm.rnediata do -G-0N~rno1 pre~ 
c.-~dendo,. ·?u nao proposta dD (>tlic~fll 01:gaoiU<lor. . 

O Offic.1aJ encar~eg:,ado da Organ11; ~H;aó dos Corpos 4 
'frabalh. u4ores eov1&ra ao Governo, 6oda a organiz.ai;ao, 
hum~ l~1s~a gerat da <:orpo J>.Or Com¡J.an}lias, e Esquai
di"as,-·des.guauJ,o os d1~tr1Ctos con1 o!I nomes, idades, , fi. 
Jia~o~ns,, .mor~dj~Cj, e 1naíf' circ;0nstanciaR de cada hulf 
do.s 1pd1.v1t!uos de qu.e s.e ficar compondQ( e tod~s. os ªºt 
nos en\•1ara nova rtla~ali, dando conta das altera<;oens. 
o~ Cabos., p~ssara~ rev,\s.ta . áH 8U~S e .. «1aadras todo~ of 

~e~ 03 C:,a pltat-nq: de s.e•s em seis 1neze~; e o C,0m-
1»an1lante i.\1ilit.ar. de aooo ~m anno~ para verificar; a's ·.a\" 
tera~en~; e cada hum dara pa:te, ao ¡¡eu Superior UJt 
~e.<l~to, da• altera~qens occorr1das-. . . 
. ,, 

~ 
U Niformet • 

. 

. . 

· O~ So,ld¡do1 nao s~raéJ obri~ados a uniforme algu"f 
O ~ 1scal, O\ Comn1endantes das Corn.panhias. os S.rge;; 
~s;.,, Cabos "~aralJ 4e ~u~a Ja<iuel$ de Polici. 40 
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1:zu1, e h um Bonet, com gala" de oiro para os omcia,Ps,' 
~ de l!a para os Sargentos e Cab9s, com os <lestincti;. 
"-ºs que ae uzao .no ~xercito. · 

Rtgulamento #lQ1 Corpoa de Trabnlhadore1. 

• O 6~ <ta Organiz~~ao dest~s Corpos be sobre tudo-. 
,vitar. que hajao vagamundos e. homens. ocjozos, e po· 
der-se deta_lh¡ir ge.Dl'e:. P,ara. OJ servi~·~S pu!>lieos: Po~ 
~ooseq~1encta: 1 

1. 0 Tod9 Q i~dividu(>. q~ tiver Ofticio, ou Estabe-
J~cime,nto Heu, do qual suhsist~, e qµe alero disto pos· 

. sa aiQd& v~ndP.r, e effectivamente vénrla algum genero·, •ªª ~se~á . <:~mado !" · serviQo alg!)•n publico,.. ou pa.rticu. 
.J~r a tatu•~ ! ~ vad1q., e. sét e u-uicamente qpando o bem 
~eral o exija, e, ch-}me tambero ao~ outros· Fa:t.endeirosi 

!. 0 ~odos os q~e e.s~iverem . eng~~dos, ~r contr~c· 
ws escrtpto.~. cp1no famulos; ott. para qu"lqu~r serva~o 
cluradoiro, . e qu~ in,.~ontest•.Ye~nte estejacl ne lle ~mpre~ 
'gados, tam~eau º'-~ sera~ COQ11?elidos a , outro al~m tr~ 
~alh9~ ou empre~ P~•e'al. · · 
. s. 0 T~dc;a• us . ltest~ de 6~ios,,_ que ~tejao ~m 

. ~fl'ec~ivo . tr~bafho, e t9dos os. F~itoreM ou Administrado· 
:res de . F:a~énJlas, ben;¡~ ®tnQ os Vaq~iros que ·. sejaó 
c;onh1ant~s e~ huPJa 11Jt?!J01R Eazenda, tambem . na3 se· 

:l'~O C°.!DP",uaos a serYÍft.!» . obrig~dp. . . . 
. 4. 0 T >~es ott ., Patroens de _Canoas, ou 1.larcos, ·· que 
t~nh~ ma1s J~ seis m~:tes de Servi~o ·n.o met;mO Barco; 
bt!m·: como off Remeiro.s q':le tiverem o .. ditQ tempo . de 
sern~Q no mesmo Barco, ou em· B~co da mesma Ga~•, 
~ao 11eran chama dos a s~rYi~o obrigado. 

6. 0 TC\dos os home~s de c6r1 que aparecerem de no. 
, •-f'o· e~ 1lgu11> ~is~ricto, se.m. guja ou _ motiv9 conhecido., 
~ •~? lo'o · pre7.os, e en~dos ao O?vemo, U"r& . lb~ d~r 

.4ett1n~, qnando a sua rulpa naó seJa outr6. · · 
oJ. • • ~ () ~odo- o indiv¡duo domiciliario do' mesmo disUi.: 
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d!lo que oo~ ·8~ empreg~r conltaralemente em al~mn tra~ 
balho util, será rnan<lado pAra as .Fabricas <lo Governo 
ou alugado a qualqucr particular que o precize · e s~ 
ª-p~zar <~esta 1nedida, se. e~quivar ainc)a ªº trab.:lho, se-

,ra. re~ett1Jo ao Arseoal de Marinha, para a~i tri1balhár 
.pela s.1n1ples ra~a('), e pelo 'tempo que se ju1gar precizo, 
lef¡(undo a sua conJucta. 1 

Quando nacl 'bouverem en1prego, p:ira ·os ·vaJios d6 
bum dh.tric~o, por !laó serem ¡iedic.los. ne1il pelo 'Gover
no, . nem pelos particulares. O Cbmn1ahc.lanle 1!.filítar reí· 
pectivo ~olherá algum 'terreno dévolulo, e precedendo 
approva~ao do Goveftlo, o marcai:á para os trabalhos 
commun!f.; e oeste terreno serac'J Torc;S1Jos a ·traballiár 

~ a.;baixo de guarda, ºtodos 'os que ai,~zm o m'efécerem: 
segundo estas lnstruc~oens, tomando-se por conta dd 
~e::us tra.baJhos al~11s- 01an_timeot~s •prest~dos; e depo· 
1s Je fe1ta a colhe1ta, de ¡;agos 08 en1prestimos, . e t.le 
íeito o· depozito preeizo até a nova colbeita, será .. o res· 
to. vendi~Jo , no mercado .pelo pre~o corrente, .,e 
defie se tirara quanto ba~te para dár duas an<lainas ."te 
roupa .grossa aos traba1ha~OFe!i, :ticando es sobras a 'be· 

, ae&icio das pessoas inJijtentes de todo o districto; ioter· 
vitutó-'fta destrib,1i~t\u, feíta ¡>or ortlem do Commandante 
.l\lilitar, os Vigarios réspect1vos. ·· · ' 

8. ~ Para quanJo os ,.a_Jios Corem ,\empre~adot, 011 
F¡tbr1cas, e Arsenaf!s estao dadas 11 · ordens sobre os 

· seu~ paga"!ento~: i~ porem!' .,tiverc;¡p de.1eJ,: a_h .. dos pot 
algum parhc~~ar que ó~ p~ec1ze, esle os pe"!ra eo Com" 
mandante Militar do D1~r1cto, 'lue 01andar:a o. Fisc~ r. 
'co~o curador. dos ~r~balha~or~s, . peraote ~ r~spectivo 
Ju1~ Je Paz, . pa.ra &JU•tar na s~. prez~n~a com o Alu· 
_gador o pr~o, a rac¡a~, e a ~ualidade do trabalho a que 
.bum e out.ro · se ol>rigao;" e d..m a fiao~a :¡>or parte do 
.Alugador, e fei{o ó Ter~o; de que huma Co~ia será 
·entregue "º Commiodante Militar, este mandasá entro
a.1r o Trabalh11.'1or· ou Trabalhat!Orea¡ ao Alugador. ' 

.,.; :• _ __. 
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9. 0 Se antes de findar o trabalho, o Trabalbalfor • 

abRndonar, em menoscabo d'o ajuste feito, o Comaoan· 
dante Militar o fará prender, e enviará com a sua, Par· 
te ao Governo, para lhe dar o destino conveniente. 

10. 0 Se o 'frabalhador cumprir da sua parte o seu 
engajan1ento, será obrigado o Alugador a hir perante 'U 

, respectivo Juiz de Paz fazer o. pagan¡ento a que se ti· 
ver obrigado, e se assi1n o naó fi.1.er, o (~oanmanJante 
:l\filitar o compelirá a isso, servindo-se de t•Jctos o~ me .. 
íos, incluzive ser enviado prezo á Capital da Provincia, 
aonde nao será solto sem ter pago ao. Trabalhador tuc.!o 

' guanto com e lle tiver ajustado. · 
· -- Palaci.o. do Governo Jo. Pará 8 de Agosto de 1839. 

.us::r -
ORDEM 00 DIA._ 

Quartel Genera t do rará t2 de Agosto de 1888; 
·l)rdem do Dia N: 224.= Convine.Jo estabelecer a orga· 
m.iza~a<'.\ geral dos Corpos de Guardas Policiaes tle~ta 

·Provincia, Ordeua S. -Ex. oe o Snr. Genernl Prezidenle 
~ e Comniandante d{ls .A.rmas que se observe a stguina 
· o,rganiza~ao em todas as Guardas Policiaes. ' 

E~tado ]'daior e menar .. 

Major Cemmandante • • • . . • t 
Tenenle, ou Alfrerts Ajudante . • } 
Tenente, ou Alfteres Quartel Mestre 1 
Cyrurgiao mór • • • .. • • • 1 
AltTeres Porta Ban<leira • • • • l 
Altferes Secretario · • ._ • • • • 1 
Sargento Ajudaute • .. • • • • l 
Sargento Vago Mestre • • • • l 
Tambor mór • • • • " • • • f . . • ==a 

& 

277 



NOTAS 

As Instrucfoes geraes para os Commandantes Militares da Provincia 
do Pará e as Instrufoes para a Organizafáo dos corpos de Trabalhadores 
sao documentos apensos ao relatório com que o brigadeiro Soares 
d'Andréa transmitiu o governo do Pará em 1839. Constituem exemplos 
significativos da política explícitamente contrária aos índios e demais 
popula~óes de cor da província, de que o brigadeiro Andréa era o 
arauto e o executor mais eloqüente e brutal. 

A compara~ao dessas instru~óes com atos do período colonial de 
igual propósito, como a Carta Regia de 1798, revela a permanencia da 
situa~ao colonial nas idéias e nos atos dos governantes da Amazonia 
dessa época. 

• 
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ILLM!' EXM!' SOR. 

Sendo urgente dar-se destino aos prezos que existem na 
I 

Corveta Deffensora, todos Réos dos attentados commettidos em 
Janeiro de 1835, e dos que aexemplo da Capital, se perpe
trarao por toda a Provincia, julguei a proposito, para se pro
ceder com mais conhecimento de cauza na solu<;ao deste ne
gocio, levar ao conhecimento de V.Exa. huma rela<;ao alfabetica 
de todos os prezos existentes por aquelles crimes na Corveta 
Deffensora, ou fora délla, empregados no Arsenal de Marinha, 
ou em alguma obra publica, referida a rela<;ao ao primeiro 
deste mez. 

Alem destes podem ex1sttr pelas Villas alguns que ainda 
nao tinhao tido occaziao de ser enviados ; e existem nessa 
Corte Francisco Pedro Vinagre, e Eduardo Francisco Nogueira 
Angelim envolvidos nas dezordens desta Provincia desde os pri
meiros movimentos do Acará, entrando a morte das Autori
dades: o primeiro até se faser Presidente com a morte de 
Malcher, e depois prezo pelo meu Antecessor; e o segundo ate 
ser preso pelas Tropas do meu Commando; depois de se ter 
constituido Cheffe da Revolta, e Prezidente, quando o meu 
Antecessor evacuou esta Cidade, na qual se conservou até ser 
compelido a evacuá-la; levando, entao, com sigo a devasta<;ao 
e a morte pelas margens do Acará, em quanto nao foi prezo. 

O tempo em que deve findar a suspensao das garantías 
espirará antes que cheguem aquí as providencias, se ellas nao 
forem prontas, e huma Amnistía sem distin<;ao; ou qualquer 
outro procedimento que a iquivalha importa a perda da Pro
vincia, e talves de hum modo irremediavel. 
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Ainda que muitos par~io pouco crim1nozos segundo os 
seus assentos, nao he com tudo prudente julga-lo taes, sem que 
hum Processo, e J uizes indifferentes ao facto da Rebeliao assim 
os julguem; aliaz teremos de ver sempre o crime impune, e 
os homens probos expostos ao furor dos malvados. 

Para dar a V .Ex1
·l huma idea da mortandade que tem ha

vido nos prezos, ordenei ao actual Commandante da Corveta 
Deffensora que me desse huma Rella\ao de todos os prezos 
falecidos, depois que elle tomou aquelle Commando até ao 
ultimo do anno de 1838, e por ella que ajunto se podem ver . 
seus nomes e seus cr1mes. 

Ainda que a mortandade par~a excessiva convem saber-se 
que por toda a parte tem havido a mesma desgra\a em con
sequencia das muitas molestias de que todos ternos sido per
seguidos; e que alem disto, quanto aos prezos, ocorre virem 
muitos, achados pelos matos já quasi a morrer, e que acabao 
victimas das priva\oens que sofrerao, e nao do tratamento que 
se lhes dá, pois que tem tao boa ra~ao, na qualidade, como 
se dá aos marinheiros e soldados. 

Deos Guarde a V. Ex1
•
1

• 

Pará 6 de Janeiro de 1839. 
Illm<.> Exm<.> Sor. Bernardo Pereira de Vasconcellos, Minis

tro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justi~a. 

Francisco José de Sousa Soares d'Andréa 
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RELLA(:AO DOS PREZOS REBELDE.S, 
FALLECIDOS A BORDO DA CORVETA 

DEFEN(:óRA DESDE 4 D' AGOSTO DE 1837, 
THÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1838. 

Nú· Cor 
me- Nomes 
ro 

1 Agostinho Molato 
Tenorio 

2 Alexandre Mesti'o 

3 Alexandrc Mesti\'O 
Jozé Fcrrei ra 

4 Alcxandrc Tapuio 
Lo pes 

Estado 

Cazado 

Solteiro 

Solteiro 

Soheiro 

Qdo. 
Prezos 

Em 27 
d' Abril 
de 1938. 

Em 23 
de Janei

ro de 
1838. 

Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 

Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, remettido pelo Comme. da 
Expedi~io de Pinheiro por ser envol
vido na Rebelliio de Ociras. Fallecéo 
a Bordo da Corveta Deffen~ra em 
5 de Novembro de 1838. 

Rebelde remettido pelo Comme. Mar. 
do Moju para onde fugio do Guamá, 
e estava perpetrando todas as mal
dades, espancando, e concitando a re
beliio, fallando despejadamte. d'este 
Governo, e de todas as Auctoridades, 
e consta ser igualmente réo de crime 
de mortc perpetrada no referido Rio 
Guamá. Fallecéo a Bordo da Corveta 
Deffe01;ora em 5 de M~o. de 1838. 

Rebelde, prezo pelo crime de se ha· 
ver amotinado no Destacamto. da Ilha 
do Curuá, ter assacinado o seu Comme. 
o Tenente Joao Teixeira Alves, e de
zertar pretendendo passar-se para o 
estab. dos Francczcs. Respondeo a Con
selho de Guerra pelo qua! foi con
denado a 8 annos de Gales. Fallecéo 
a Bordo da Corveta Deffen~ra em 
19 d'Agosto de 1838. 

Rebelde, prezo pelo cnme de se ha
vcr amotinado no Destacamento da 
Ilha do Curuá ter assacinado o seu 
Comme. o Tene. Joao Teixeira Alves, 
e dezerrar perrendendo passar se para 
o esrabellecimento dos Francezes. Res
pondéo a Conco. de Guerra. Fallecéo 
a Bordo da Corveta Deffen,ora cm 
2 de Agosto de 1838. 



Nú
me
ro 

Nomcs 
Cor Estado 

5 Alexandre Mulato Cazado 
Roiz. Cardow 

6 Amandio José 

7 André Miguel Mameluco Cazado 

8 André 
Francisco 

• 

9 Angelo 
Costodio 

10 Angelo 
Ferreira de 
Sza. 

Pre to Solteiro 

Tapuio Viuvo 

Branco Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

Em '1J 
de Abril 
de 1838. 

Em 11 
deM~ 
de 1837. 

Em 11 
de De
zembro 

de 1836. 

Em 14 
de Julho 
de 1837. 

Em 28 
de Julho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, remetido pelo Juiz de Paz 
de Canaticú, por ser o espiio e men· 
~ageiro do rebelde COco a quem 
apoiou quando deceo por aquelle Rio, 
e accuzou a muitos moradores para 
serem perseguidos. Fallecéo a Bordo 
da Corveta Deffen~ra cm 14 de Se
tembro de 1838. 

Rebelde, acha se processado pelo Jui-
7.0 de Paz do Destricto do Rio Mujú. 
Fallecéo a Bordo da Corveta Deffcn
~ra em 13 de Setembro de 1837. 

Rebelde, rcmettido pelo Capm. Tencn
te Comme. da Escuna Fluminence, da 
boca do Río Taiassui, pertence ao Rio 
Capim, e he muito criminozo, e já 
se achava prezo pelo Comme. Pastana, 
por ordem do Comme. interino dos 
Destrictos dos Ríos Guajará e Capim, 
o Manito. Fallcceo a Bordo da Cor
veta Deffen~ora cm 15 de Ma~o de 
1838. 

Rebelde, remetido pelo Comme. da 
Freguezia do Mujú Joio Pedro d'Oli
veira Pantoja, por malvado bem oo
nhecido que déo palmatoadas na fam• 
de Joáo Romio da Costa; e cm ou
tras mais fam.n• nc.-sta Cide. e outros 
mtos. attentados e robos. Fallecéo a 
Bordo da Corvta. Deffa. em 17 de 
Maio 1838. 

Rebelde, pronunciado a prizio e livra
mento pelo Juizo de Paz de Bem fica 
por ser accuzado de cumplice das mor
tes das Auctoridades, de se ter reu
nido para a tomada da villa da Vigia, 
e da Capital tendo antes, estragado 
no Rio Maguari muitos Citios bem 
como praticado roubos e assacinos no 
Río mutuim constante do Processo que 
fica archivado na Secret4 do Governo. 
Fallecéo a Bordo da Corveta Deffcn. 
~ra em 17 d'Agosto de 1837. 

Rebelde, remettido da Villa de Ou
rem, pelo l~> Tene. Joaquim Alves 
de Castilho: espera-se o }>t0Ce$S(), ou 
~. Fallece6 a Bordo da Cor
veta Dcffe~ra cm 3 de Setembro 
de 1837. 

Nú
me· 
ro 

Nomes 

11 Antonio 
Agostinho 

12 Antonio 
Branco 

13 Antonio de 
Barros 
Cavakantc 

14 Antonio 
Castanheiro 

15 Antonio 
Carlos 

-
16 Antonio 

Filippe 

Cor 

Mulato 

Branco 

Pardo 

Branco 

Tapuio 

Tapuio 

Estado 

Cazado 

Cazado 

Qdo. 
Prezos 

Em 8 de 
Janeiro 

de 1838. 

Em 28 
de Agos

to de 
1838 

Solteiro Em 9 
de Julho 
de 1838. 

Solteiro Em 31 
d'Agos

to de 
1837. 

Cazado Em 11 
de Abril 
de 1838. 

Solteiro 12 de 
7brl' 
1836. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, prez.o por ser ladrio achan
do-se a roubar hum Canavial, e tam· 
bem por constar ter sido hum rebel
de que no tempo da Rebelliio fez 
espancar com palmatoadas a D . Joanna 
Dias Guerreira: espera se pelo Suma
rio; Declarou a Bordo chamar-se Joa
quim Pedro Antonio. Fallecéo a Bordo 
da Corveta Deffensóra em 2 de Ou
tubro de 1838. 

Rebelde, Sumariado pelo Juizo de Paz 
de Abaité e pronunciado a prizio e 
livramento pelo assacino feíto a Joio 
Glz. de Castilho, em huma embusca· 
da que.-f~ com outros rebeldes, prezo 
a requerimento. da Viuva do mesmo 
D. Franca. Maria da Concei~io q. 
assignou termo de parte segundo cons
ta do mesmo Sumario q. fica archi
vado na Secretr' do Gov"'. Falleceo 
a Bordo da Corveta Deffensora em 
28 d' Agosto de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Come. Mar. 
de Bra~a por ser assacino do Tene. 
Joáo Teixr• Alves, e dezertar. Falle
ceo a Bordo da Corveta Deffcn~ra 

cm 5 de 7bro. 1838. 

Rebelde, remettido pelo Juiz de Paz 
de Monsarás por se achar pronunciado 
n'aquelle Juiw: fez fogo a lcgalida
de; conou a ca~a a José de Lalor 
e assacinou a Joaquim Pereira da Ser
ra por faltar a obediencia a Rufino 
de tal Major dos Rebeldes. Fallcceo 
a Bordo da Corveta Deffen~óra cm 
22 de Setembro de 18.57. 

Rebelde, remettido pelo Come. Mar. 
de Br~a Major Franco. Hes. Tor
res, por ser hum dos que assacinario 
a tripula~iio do Pataxo Inglez nas Sa
linas, e o roubario; e pelo Juiz de 
Paz lhe foi requizitada a sua prizio 
cazo aparccesse no Destricto- Nao se 
enterrará em cazo de morte scm q. 
S.Exa. tenha especial conhecimento. 
Fallecéo a Bordo da Corveta Deffen
~ra em 2 de Maio de 1838. E foi 
reconhecido pelo proprio Consul Inglez. 

Rebelde, achou·se no Ponto de Per
nambuco, com os malvados, e foi hum 
dos que fez fago ao Lanxio onde 
anatariio o '2'J Tenente Veiga, e dois 
Marinheiros. Fallccéo a Bordo da Cor
veta Dcffe~ra cm 11 de Agosto de 
1837. 



Nú· 
me
ro 

No mes 

17 Antonio 
Ferre ira 
Gal vio 

18 Antonio 
Giraldo 

19 Antonio 
Joaquim 

20 Antonio 
Pedro 

21 Antonio 
Patricio 

22 Antonio Pío 
da Silva 

23 Antonio 
Pereira 

Cor Estado 

Mes ti~ 

Tapuio Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Mulato Solteiro 

Tapuio Cazado 

Tapuio 

Cafúz 

Qdo. 
Prczos 

Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 

Em 22 
de Julho 
de 1837. 

Em 6 de 
Outubro 
de 1837. 

Em 21 
de Julho 
de 1837. 

Em 16 
d'Agosto 
de 1837. 

Em 6 de 
Outubro 
de 1837. 

Em 30 
de Maio 
de 1836. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, prezo pelo crime de se ha
ver amotinado no Destacam. 10 da llha 
do Curuá ter assacinado o seu Comm. •· 
o Ten.~ Joao Teixr• Alves, e dezertar 
pertendendo passar·se para o estabelle
cim. 1" dos Francezes. Fallecéo a Bor
do da Corveta Deffensora cm 9 de 
Julho de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Comm.•· M."' 
de Bragan\a. Processado em Vizéo por 
crime de morte. Fallecéo a Bordo da 
Corveta Deffensóra em 30 d' Agos10 de 
1837. 

Rebelde, que acompanhou o Eduardo, 
e lhe servia de Ordenan\a com o pos
to de Sargento, segundo sua confissiio. 
Fallecéo a Bordo da Corveta Deffen
~ora cm 3 de Fevereiro de 1838. 

Rebelde , remettido pelo Cap."' Ten•· 
Fran."" de Paula Ozorio. O nome d' 
este prezo niio consta na Portaría q 
na m. "'ª data vieráo. Fallecéo a Bor
do da Corveta Deffen~ora em 17 de 
Agosto de 1837. 

Rebelde, remettido de Santarem pelo 
Cap."' Ten.•· Antonio Firmo Coelho 
Comm. e das For~as de már no Ama
zonas: prezo em Ca~ari pelo Alf. ··~ 
Domingos J. P da Costa Ferr.,. com as 
armas na miio quando se atacou aquelle 
ponto. Fallecéo a bordo da Corveta 
Deffen~ora em 11 de Setembro de 
1837. 

Rebelde, remettído de Cametá pelo 
Chefe Civil e Com. e Geral da m. m• 

Villa, hé dezertor do B.111 25 de l • 
Línha / diz ter dado baixa no tempo 
do Com.•· das Armas Seára / acha-se 
envolvido na rebelliao e massacres do 
Río Mujú, de onde depois d'allí em
perar a Legalidade, evadio-se e foi 
unir-se com os rebeldes de Oeíras, e 
Breves. Fallecéo a Bordo da Corveta 
Deffensora em 15 de 9bro de 1837. 

Rebelde, prezo por assacino, e surrar 
huma molata e ter feíto hostilidades. 
Fallecéo a Bordo da Corveta Deffen
sora em 16 de Dezembro de 1837. 

Nú
me
ro 

Nomes 

24 Antonio 
Ramalho 

25 Antonio 
Rodrigues 

26 Antonio 
Rodrigues 

27 Antonio 
Ribeiro 

28 B<1rtholameu 
dos Reís 

29 Bernardo 
do Nassim. to 

30 Bonifad9 
Jozé 

Cor 

Mulato 

Cafúz 

Pardo 

Cafúz 

Indio 

Mola to 

Indio 

Estado 

Cazado 

Cazado 

Cazado 

Solteiro 

Viuvo 

Viuvo 

Cazado 

Qdo. 
Prezos 

Em 18 
de Julho 
de 1837. 

27 d' 
Abril 
1838. 

Em 12 
d'Agos

to de 
1838. 

Em 19 
de Marc;o 
de 1837. 

Em 10 
de Se
tembro 

de 1837. 

Em 21 
de Julho 
de 1837. 

Em 19 
de Feve
reiro de 

1838. 
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Motivos porque 
forio prezos 

, 

Rebelde, remettido pelo Com." M."'· 
de Marajó, prezo cm 8 de Maio corr". 
por escolta do Desiricto de Mon~a

ras: hé escravo do Convento do Car· 
mo, andava d'esde o tempo de Vina
gre sempre junto, e armado com os 
Cabanos, e foi hum dos Q. torio na 
Fazenda Santa Anna aonde assacina
riio a Joiio Chrisotimo, dois famulos, 
e hum escravo do Capi1iio Joao Pe· 
reira Marques. Fallecéo a Bordo da 
Corveta Defensora em 6 d'Agosto de 
1837. 

Rebelde, remettido pelo .Juiz de Páz 
de Canaticu por ser o espía e mensa
geiro do rebelde Cóco a quem apoiou 
quando desséo poc aquelle Rio, e 
accuzou com seus filhos a muitos mo
radores para serem perseguidos. Falle
céo cm 2 d'Agosto de 1838. 

Rebelde, prez.o pelo Ajud.•· do 5•.o Ba
talhao <le Cac;adores, Fran. ,.,. Victorino 
Xavier de Britto, no lgarapé Taiassuhi, 
disse ser da Vigía mais niio apre
sencou documento nem licen~a . Falle
céo em 31 d'Agosto de 1838. 

Rebelde, assacino que assulou Marajó 
sendo da reuniao de Anabejú. Prezo 
e remettido pelo Comm.•· de Cametá. 
Fallecéo em 28 d 'Outubro de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Com.•· da Villa 
de Soures, entrou no ataque da Capi
tal, robou e assacinou as legitimas 
Auctori<lades, o q . foi por elle m.111 " 

declarado. Fallecéo em 30 de Setem
bro de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Cap.111 T." 
Franco. de Paula Ozorio, perturbador 
do sucego Publico, ladrao, e cumplice 
de alguns assacinos segundo consta de 
accuza~iio assignada por Antonio Pinto 
Moreira. Fallecéo em 25 de Outubro 
de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Comm." de 
Be ja, por ter sido prezo em conse
quencia da ordem do Exmo. Snr. Pre
zidente por haver-se parali passado 
com outros da Ilha de Marajó. Falle
céo a 12 d'Abril de 1838. 



Nú
me
ro 

Nomes 
Cor Estado 

31 Bráz Antonio Cafúz Solteiro 

32 Caetano Jozé Tapuio Cazado 
Teoorio 

33 Gaetano Preto Solteíro 
Rufino 

34 Cypriano Indio Cazado 
dos Anjos 

35 Cypriano Indio Cazado 
de Ca.rvalho 

36 Claudio J e Indio Solteiro 
Ferreira 

37 Carlos Mameluco Solteiro 
Flor indo 
dos Reís 

38 Custodio Indio Cazado 
Francisco 

Qdo. 
Prews 

Em 27 
de De
zembro 

de 1837. 

Em 4 de 
Julho 

de 1838. 

Em 19 
de Mar~o 
de 1838. 

28 de 
Julho 

de 1837. 

Em 29 
d'Outubro 

1837. 

12 de 
Maio 
1838. 

Em 14 
d'Agos
to de 
1837. 

Em .30 
de Maio 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio pttZ.0$ 

Rebelde, rcmettido pelo Comm.e M.ar 
de Acará por ser o primciro que assa
cinou o filho do Capitio Antonio 
Coutinho e S• de nome Antonio Cou
tinho, o qual trouxe a Joio Hipoli
to para a Fazenda do Paraizo onde 
foi assacinado pelos malvados que Ja 
se achavio reunidos. Fallecéo cm 18 
de Maio de 1838. 

Rebelde, processado no Juizo de Páz 
de Santarem, e reir.ettido pelo Comm.e 
da Expedi~ao ao Amazonas; hum dos 
assacinos do Capitio Mór de Monte 
Alegre Niculao da Gama Lobo. Falle
ceu cm 22 d'Agosto de 1838. 

Rebelde, remettido de Santarem pelo 
Comm. •· da expedi~io ao Amazonas, 
por ser chefe dos Cabanos, e muito 
criminozo. Falleceo cm 29 d'Agosto 
de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Ten.• Joaquim 
Alves de Castilho, da Villa de Orém 
espera seo Processo. Fallecéo cm 8 de 
Ag. 1 " de 1838. 

Rebelde, prezo no Acara na derrota 
do Eduardo, e nas deligencias subs
quentes foi grande assacino. Falleceo 
em 17 de Novembro de 1837. 

Poi prezo nesta Cid. e e remeuido pelo 
Juiz de Paz do 1.., Destricto, por ter 
sido denunciado por Antonio Carlos de 
Souza q. foi hum dos maiores malva
dos q. houve no Rio Capim, onde 
tinha assacinado 3 pessoas, cm cujo 
Rio o procuravao para o prender; a 
denuncia referida fora archivada na 
Secrete .11 do Gov. i:> e foi assignada 
pelo mencionado Antonio Carlos, e 
pelas testemunhas Bernardo Gomes de 
Cantuaria e Manoel J. da S• Guim. •• 
Fallecéo em 16 de Outubro de 1838. 

Rebelde, prezo em a Villa de Orcm 
pelo Ten.•· Joaquim Alves de Castilho 
por ter assacinado a Fran. ro J. dos 
Santos Vianna por cujo crime hé acu· 
sado pela Viuva do mesmo Vianna. 
Fallecéo em 27 de Marto de 1838. 

Rebelde, prezo e remettido pelo Juiz 
de Páz da Bahía do Sól; tinha huma 
~a escondida no matto: hé muito 
malvado, e m. 1110 prezo na viagcm le
vantou-se com outros querendo-se apu
derar das armas dos Guardas que os 
acompanhavio. Fallecéo em 23 d'Agos· 
to de 1837. 

Nú
me
ro 

Nomes 

39 Custodio 
Miguel 
Angello 

40 Domingos 
Carneiro 

41 Domingos 
Joio 
Cazemiro 

42 Domingos 
Ovinha 

43 Domingos 
Ramos 

44 Domingos 
da Silva 

45 Elii.éo Jozé 
de Souza 

46 Esteviío 
Antonio 

Cor 

Indio 

Indio 

Indio 

Branco 

Tapuio 

Mola to 

Tapuio 

Tapuio 

Estado Qdo. 
Prezos 

Cazado Em 18 
de Junho 
de 1837. 

Cazado Em 27 
de Julho 
de 1837. 

Solteiro Em 28 
de Julho 

1837. 

Solteiro Em 22 
de Julho 
de 1837. 

Cazado Em ·20 de 
Setembro 
de 1837. 

Solteiro Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 

Soltciro Em 3 de 
Novembro 
de 1838. 

Soltciro Em 5 de 
Julho 

de 1838. 

289 

Motivos porque 
forao prezos 

Rebelde, foi prezo pelo Coronel Joáo 
d'Araujo Rozo na sua Fazenda na boca 
de Una, p. ter sahido do matto com 
outros, a seduzir os escravos do m. "'" 
Coronel para os acompanhar, e que
rerem assacinar o Feittor, e dois pre
tos da referida Fazenda, por os nao 
quererem acompanhar; foi Com. •· do 
pooto dos rebeldes cm Val de Caens. 
Fallecéo em 24 de Fevereiro de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Juiz de Páz 
de Igarapé Mirim por se achar pro
cessado, e comprehendido no crime de 
rebelliio, como consta o Of. do dito 
Juiz de Páz. Fallecéo em 31 d'Agosto 
de 1837. 

Rebelde, remettido de Ourem pelo 
Ten.•· Joaquim Al ves de Castilho, es
pera se processo; Fallecéo em 27 d' 
Ag. 1" de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Comm.'' M.ar 
de Bragan~a processado cm Turi assú 
e/. Saltiador. Fallecéo em 31 de Maio 
de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Juiz de Páz 
da Bahía do Sól Giraldo Antonio por 
se achar sumariado, pelo crime da re
belliio Geral d'esta Provincia como 
se vé do mesmo Processo. Fallccéo em 
10 de Fev. ro de 1838. 

Rebelde, Sold.0 dezertor do 41> B.m 
de Ca~adores de l • L.• prezo pelo 
crime de se havér amotinado no Des
tacam. 1" da Ilha do Curuá e ter assa
cinado o seu Comm" o Tenente Joio 
Teixr' Al ves, pertend." passar-se para 
o estabelecm.10 dos Francezcs. Falle
céo a 2 de Julho de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Com.• da Ex· 
peditio ao Amazonas por ter sido 
prezo por huma partida da Villa de 
Serpa e deu ooticia da morte do Ca
pi tio Ambrozio Pedro Ayees o q'fáz 
persuadir que fose do número dos q. 
o assacinou. Fallecéo cm 8 de No
vembro de 1838. 

Rebelde, prezo em Vizeo com as armas 
na míío; e achando-se empregado no:; 
trab. "" do Arsenal de Mar.•, fugio, 
foi capturado pelo Juiz de Paz de 
Bujarú. Fallecéo em 11 d'Agosto de 
1837. 



.. Nú
me
ro 

Nomes 
Cor 

47 Estevio Tapuio 
Crispim 

48 Estevio Jozé Tapuio 
Francisco 

49 Eugenio Roiz Tapuio 

.50 Felippe Diniz Tapuio 

51 Francisco Jozé Mestii;o 

52 Felix Nunes Branco 
Marques 

.53 Fclix Mendes Tapuio 

54 Fcliciano Tapuio 
Ant" Ramos 

Estado 

Cazado 

Solteiro 

Casado 

Cazado 

Solteiro 

Solteiro 

Cazado 

Cazado 

Prezos 
Qdo. 

22 de 
Julho 
1837. 

22 de 
Julho 
1837. 

Em 3 de 
Novembro 
de 1838. 

Em 16 
d'Agos
to de 
1837. 

10 de 
Mari; o 

de 1837. 

15 d' 
Agosto 

de 1837. 

Em 10 
de Junho 
de 1838. 

Em 26 
de Julho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, remettido pelo Com.• M.•• 
de Brag.1·• por sér creminozo de mor
te. Fallccéo cm 25 d'Agosto de 1837. 

Rebelde, remcttido pelo Com.e M.•r 
de Brag.r• processado em Turi assú 
por salteador. Fallccco em 2 de Se
tembro de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Comm." da 
Expedi~ao ao Amazonas por ter sido 
prezo em Almeirim por huma partida 
de Gurupá processado pelo Juiz de 
Páz daquella Villa por sér malvado 
conhccido e pertináz. Fallecéo em 14 
de Dezembro de 1838. 

Rebelde, remettido de Santarem pelo 
Capitao Tenentc Antonio Firmo Coelho 
Comm." das For~as de Már no Ama
zonas, prezo cm Cui;ari pelo Alteres 
Domingos Jozé da Costa Pereira com 
as armas na miío quando se atacou 
aquelle ponto. Fallecéo em 18 de Se
tembro de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Juiz de Páz 
do Bem fica ; entrado em todas as 
Cómui;<>cs passadas. Falleceo cm 12 d' 
Agosto de 1837. 

Rebelde, remcnido pelo Juiz de Páz 
de S. Caetano onde foi processado: 
foi Com. • dos rebeldes no lugar de 
S. Caetano, veio ao fogo da Capital 
onde roubou fazcndas secas, e molha
das, mandou prender hum homem legal 
na sua caza por 2.5 rebeldes da sua 
quadrilha e mandou tomar armas, e 
muni~óes por cazas dos moradores do 
mesmo lugar. Fallecéo em 8 de Se· 
tembro de 1837. 

Rebelde, rcmettido pelo Com.• da ex
pedii;ao ao Amazonas: foi chefe de 
huma quadrilha que fugio do Curuá 
quando allí entrarao as Tropas, e q. 
em Monte Alegre matou dois escravos 
do Capitio Malchér, está sumariado. 
Fallecéo em 22 d'Julho de 1838. 

Rebelde, pronunciado a priziio e livra
mento pelos crimcs publicos d'csta 
Provincia, e ter assacinado as 2 habi
tantes da d .• Villa, e tér mais pra
ticado roubos, destruii;ócs na m. "'ª 
Villa, e na Cap.• 1 como tudo se de
preende do Pro.'1• Fall .• 0 em 15 d' 
Abril de 1838. 

Nú-
me· 
ro 

Cor 
Nornes 

55 Florencio Tapuio 
Ant" da Cruz 

56 Francisco Mulato 
Antonio 

57 Fran.co 
Antonio 
Correia 

58 Francisco 
Borges 

.59 Francisco 
]anuario 

60 Fran.c0 • 

Potenciano 
de Mcsg. ta 

Mameluco 

Mulato 

Tapuio 

Branco 

Estado 

Cazado 

Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

Em 22 
de No
vcmbro 

de 1838. 

Em 7 de 
Outubro 
de 1837. 

Cazado Em 27 
d'Abril 

de 1838. 

Solteiro Em 13 
de Setem

bro de 
1837. 

Solteiro Em 1 de 
Maio de 

1837. 

Cazado Em 21 
de Setem

bro de 
1838. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Rebelde, remettido pelo Com.e M.•r 
do Amazonas. Pronunciado pelo Juizo 
de Páz de Santarcm, por se achar 
comprehendido nos crimes da rebelliiio 
d'csta Provincia. Fallecéo cm 5 de 
Dezcmbro de 1838. 

Rebelde, remeuido pelo Juiz de Paz 
do Destricto de Barcarena por divagár 
por aqucllcs lugares, sem cautella q. 
o abonasse, e constar !he ser hum dos 
malvados q. andou armado fazendo fo. 
igo contra o Governo Legal, e q. se 
acha processado pelo Juizo de Páz d' 
esta Cidade, como tudo se deprehende 
do Offv de remessa do referido Juiz. 
Fallecéo em 17 de Abril de 1838 . 

Remettido pelo Comm." M.'" dos Bre
ves, por ser hum dos Chef es dos re
beldes d'aqucllcs destrictos, tendo assa
cinado o Capitao Jozé Joaquim de 
Freitas, roubando, e incendiando a sua 
Fazenda denominada Pacoval , féz fogo 
as Canoas q . cm comboy acompanha
vio a Barca Independencia, e final
mente commcueo attentados e o n t r a 
gente d'aquellc Dcstr.º . Fallecéo em 
13 de Dczbr'' de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Com." M .•r 
da Vigia. Foi prezo nas mattas de 
Soure, roubando huma réz, era da 
quadrilha de Manocl Jacob, e hum 
dos assacinos de Carlos de tal feitor 
de Luiz Calandrino. Fallecéo em 17 
de Mar~o de 1838. 

Rebelde, remettido pelo Com." geral 
da Villa de Cametá; Prezo pelas par
tidas q. operarao no rio Pacajá de 
Porte! estando com as armas na mao, 
rezistindo as fori;as legaes, pellejando 
a pro! da rebelliao, e influente dos 
massacres d'aquclle río. Fallecéo em 
17 de Setembro de 1837. 

Rebelde, rcmcttido pelo Juiz de Páz 
da Villa de Cintra, por se achar com
prehendido no Sumario Geral nos cri
mes de assuada, motim, e assacinos 
que tiverao lugar na d .• Villa sendo 
accuzado por sinco tcstcmunhas como 
consta reprezentai;io do referido Juiz 
de Páz. Fallecéo em 8 de Outubro 
de 1838. 



Cor Estado 
No mes 

61 Fran.co Tapuio Solteiro 
Romáo Soares 

62 Francisca Tapuio Cazado 
Raimundo 

63 Fran. •·0 Roiz. Mulato Cazado 
Cardozo 

64 Francisco Tapuio Solteiro 
Ta vares 

6.5 Frederico Mulato Cazado 
Antonio 

66 Giraldo Mulato Catado 
.Antonio 

67 Giraldo J. e Mameluco Soltciro 
Henriques 

Qdo. 
Prczos 

Em 16 
d'Agosto 
de 1837. 

Em 9 
d'Junho 
de 1837. 

Em 27 
d'Abril 
de 1838. 

Em 15 
de De
zembro 

de 1837. 

Em 27 
d'Abril 

de 1838. 

Em 21 
de Julho 
de 1837. 

Em 12 
d'Abril 

de 1837. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Rebelde, remetido de Santarem pelo 
Capitio Ten." Ant.° Firmo Coelho, 
Comm. ~ das Fo~as de Már no Ama
zonas, prezo cm ~ pelo A1f.u 
Domingos J . da Costa Pereira com as 
armas na mio quando se attacou 
aquelle ponto. Fallecéo em .5 de 7bro. 
de 1837. 

Incurso em crime de homicidio no 
processo a q se procedéo no Juizo de 
Páz de lgarapé mirim pelos factos da 
rebelliio d 'esta Provincia, cspecialm. t e 

na d.• Freg." . Falleceo em 13 de 7bro 
de 1837. 

Rebelde, remcttido pelo Juiz de Páz 
de Canaticú por sér o espía, e men
sageiro do re.belde COco, a quem apoiou 
quando dessco por aquelle Rio, accuzou 
a muitos moradores para screm perse
guidos. Fallecéo cm 7 de Outubro de 
1838. 

Rebelde, aprehendido pelo Juiz de Páz 
do 'Río Capim, em consequencía da 
precatoria do Juiz de Páz do Bujarú 
por se achar comprehendido no Summa· 
río ali tirado. Fallccéo em 10 de Dc
zembro de 1837 (sic) . 

Rebelde, remettido pelo Com.•· de Mel
ga\o, foi prezo pela partida explora
dóra do Rio Pacajá andando furagido 
por sér hum dos rebeldes q. atacou 
o Ponto legal d'aquclle Río, e com 
outro assacinou a sete Cidadaos lcgacs. 
Fallecéo em 2.5 d 'Agosto de 1838. 

Rebelde, remcttido pelo Cap.'" Tenente 
Fran. "" de Paula Ozorio por pertur
bador do susego Publico, ladrao e 
cumplice de alguns assassinos segundo 
consta da accuza\iio assignada por An
tonio Pinto Moreira. Fallecéo em 10 
d'Agosto de 1837. 

Rebelde, remettido pelo Com.•· Interi
no de Gurupá por ter sido hum dos 
assacinos de Santarcm e prezo cm Ma
capá: remettido pelo Capitio Pantoja 
d'onde foi na Escuna Nazareth com a 
Guarní\.ª"' para Gurupá ~o para 
ella rémettido pelo Juiz de Direito 
da Commarca de Santarem. Falleceo cm 
8 de Janeiro de 1838. 

Nú-
me
ro 

Cor 
Nomes 

68 Gcrvazio Tapuio 
Antonio 

69 Gervazio Mesti\Q 
Antonio 
Portazio 

70 Gofl\allo Mulato 
Bernardo 

71 Grigorio Molato 
Antonio 

72 Grigorio MestÍ\O 
Antonio 

73 Herculano Mulato 
Antonio 

74 Henrs Braoco 
Petreson 

75 ~Iilario Ant9 Indio 
de Moracs 

Estado Qdo. 
Pre7lOS 

Soltciro Em 6 de 
Dczbro. 
de 18.36. 

Viuvo Em 9 de 
Julho 

de 1837. 

Viuvo 17 d' 
Agosto 

de 1837. 

Solteiro Em 18 
de Julho 
de 1837. 

Soltciro Em 11 
de Ma~ 
de 1837. 

Solteiro Em TI 
de Janciro 
de 1838. 

Soltciro Em 19 
deM~ 
de 1838. 

Cazado 16 d' 
Junho 
1837. 
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Motivos porque 
forio Pre20S 

Prczo cm Maraj6 pelo Cor. e• Antonio 
Joaquim de Barros por facinorozo; Ca
bano, ladrio e perturbedor; com ou
tros Cabanos ajudou a destruir • v.• 
da Caxocira. Fallccéo cm 12 de Nov. bro 

de 1837. 

Rebelde, incurso cm crimcs de humc
cidio no proccsso a que se proccdéo 
no Juizo de Pú da Frcguczia de lga
rapé Mirim pelos factos da rcbclliio 
Geral d'csta Provincia, e espccialm. t .. 
da d.• Frcguczia com as provas Judi
ciaes do mesmo Sumario. Fallccéo cm 
4 de Ag. t o de 1838. 

Rebelde, prczo e rcmettido pelo Juiz 
de Páz da Bahía do Sol por se achar 
Summariado por aquelle Juizo. Falle
céo cm 3 d'Outubro de 1837. 

Rebelde, rcrncttido pelo Comm.e M.ar 
de Marajó. Pronunciado a prizio e li
vramcnto pelo Juiz de Paz de Caxoei
ra, pelo as5acino de Victorino Lopes 
nos mattos da Ilha de Santa Anna. 
FaÍiecéo cm 29 d'Agosto de 1837. 

Rebelde, rcmcttido pelo Capitio Ten. e 
Com. e da Escuna Fluminense da boca 
do Río Taiassuhi, Cabano, criminozo, 
dizem estar processado pelo Juizo de 
Páz do Dcstricto de Guajará Mirim; 
Fallecéo cm 31 de M~o de 1838. 

Rebelde, retirou-se da Capital quando 
fugirio os rebeldes e por algumas vc
zes foi ao cngenho de Mucajuba matar 
o gado que lii existía, e roubar a 
caza do mesmo cngenho. Fallecco cm 
17 de Maio de 1838. 

Rebelde, rcmcttido pelo Com.e da Ex
pedi\io ao Amazonas, por ser dczcrtor 
da Fragata Campista, que cm Marajó 
fugio com outros rebeldes. Fallcceo em 
18 de Julho de 1838. 

Rebelde, prezo pelo Alteres do 3<> 
Corpo de Opcra\()es Theotonio Joio de 
Villa Lobo Barboza no lgarape Laran
gdras, foi Tambor da 7.• Comp.• do 
1•1 Regimento da Ciclarle, criminozo de 
mortc, e roubos, conhecido pelo rcffe
rido Alferes; fallccéo em 9 de No
vembro de 1837. 



Nú-
me
ro 

Nomes 

76 Hilario 
Antonio 

Cor 

Tapuio 

77 Hilario Ant9 Mameluc'J 
d'Oliveira 

• 

78 Hipolito Jozé Mulato 

Estado 

Solteiro 

Solteiro 

Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

Em 12 
de Se
tembro 

de 1837. 

Em 11 
d'Agos

to de 
1837. 

Em o 
1<> de 
Mar~o 

de 1838. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Remettido pelo Juiz de Páz da Babia 
do Sól, hum dos rebeldes que junto 
a outros praticou todos os e.rimes de 
que hé o referido réo como se ve do 
processo cujos crimcs sio os seguin
tes - fez fogo cm todas as revolu~óes 

que tem havido na Capital, esteve sem
pre em armas no ponto de Santo 
Antonio, com a chcgada do ExmQ Ma
rechal Manocl Jorge Roíz evadio-se 
para Maguari, dcpois marchou para a 
tomada da Vigía, onde matou, rou
bou, e depois voltou para o m.111 • 

río, e lá praticou as m.mas malvade
zas, saqueando numcrozos Citios d' 
aquelle destricto, e com outros veio 
cometer a Cid.e. Fallecéo cm 7 de 
Mar~o de 1838. 

Rebelde, prezo nesta Cidade por ser 
accuzado por Antonio Jozé Monteiro, 
Jozé Evaristo Fernz. e Domingos da 
Paixíío de o tcrem visto ser o guia 
dos rebeldes p.ª a retumada da Villa 
da Vigía, cm cuja occaziio requezitou 
a mente do Juiz Municipal da mesma 
V.ª mandar matar o Ten." Liborioho, 
e ser dos mais influidos para a des
gra~ da d.ª Villa e !he o ouvirio 
tambero dizér que t inha entrado com 
18 cartuxos n'esta occaz1ao, e que 
só tinha perdido hum, por que os 
mais t i n h a empregado m. to bem: 
accuzio-no mais de tér tido hum ar
mazem na Capital na crize revoltoza. 
Fallecéo cm 31 d 'Agosto de 1838. 

Rebelde, prezo pelo Alf.u M.e1 de 
Szo. Alves, Adm.0 t da Fazd• N.•I 
Arary, sonde agregando-se com os es· 
cravos da m. "'ª Fazd• fazia continua
das dezordens, o qual foi remettido 
a esta Capital pelo Cómandante M.•r 
de Marajó; alem disto era Forriel dos 
cabanos no tempo que regeríio a Ca
pital as intruzas Auctorid ... 8 e foi a 
m.m• Ilha de Comm.• da mesma es
colta; e cruelmenre matou a huma 
mulhér velha q. morava no Sitio Sta 
Maria. Fallecéo em 5 de Dczbr<> de 
1838. 

Nú
me

ro 
Nomes 

79 Ignacio 
Victorino 

80 lzidoro 
Florencio 

81 Jeronimo 
Antonio 

82 Jcronimo 
dos Passos 

83 Joaquim 
Antonio 

84 Joaquim 
Antonio 2., 

85 Joaquim 
Pídeles 
Escravo 

86 Joaquim Jozé 

87 Joaquim 
Lopcs, 
escravo 
de Bernardino 
Pasta na 

Qdo. Estado 

Cafúz Cazado 

Tapuio Solteiro 

Mesti~o Cazado 

Mesti~o Solteiro 

Indio Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Mola to Solteiro 

Mulato Solteiro 

Pre to Solteiro 

Prezos 
Cor 

Em29 
de No
vembro 

de 1837. 

Em 29 
de 8bro 

de 1837. 

Em 14 
d'Agos

to de 
1837. 

Em 10 
de Mart;o 
de 1837. 

Ern 22 
de Maio 
de 1837. 

Em 3 de 
9brv de 

1838. 

Em 14 
de 9br9 
1836. 

Em 19 
Dezbr9 
1837. 

Em 23 
de Outb<> 

1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rebelde, remettido pelo Comm. e Intr•.> 
do Desuicto de lnhangapi por estár 
pronunciado no Juizo de Páz de Gua
jará-assú por tér sido influente e no 
Destricto de lnhangapi por tér sido 
Com." d'aquclle Río, dos malvados, 
cumplicc nos roubos q. nelle se pra
ticaríio e sedutor dos escravos a quem 
prometía alforria. Fallecéo cm 11 de 
Junho de 1838. 

Remettido pelo Com.• M."' do Rio 
Acará, por se achár sumariado pelo 
Juiz de Páz do lJv Destricto do m.mo 
río como se vé do Officio do refe
rido Comm.". Fallecéo em 29 d'Abril 
de 1838. 

Remettido pelo Juiz de Páz digo pelo 
Comm." de Bragant;a, pronunciado pelo 
Juiz de Paz de Ourem, por ter assas
sinado sete Portuguezes caixeiros de 
Vicente Ant'" de Miranda na estrada q 
vai de Ourem a Bragan~a. Falleceo 
em 3 de Janciro de 1837. 

Rebelde, prezo e rcmcttido pelo Juiz 
de Páz de Bem fica. Entrado cm todas 
as comu~ passadas. Fallecéo em 27 
de Setembro de 1837. 

Rebelde, remenido pelo Juiz de Páz 
da Villa da Vigía, por se achar pro
nunciado a prizao e livramento no 
Sumario a que se procedeo por aquelle 
Juizo como cumplice no crime publi
co da rebeliáo d'esta Provincia. Falle
céo em 27 de Janeiro de 1838. 

Remettido pelo Com.•· M.ar do Ama
zonas; prezo por huma partida do Xin
gú no Rio Guajará ocupado pelos re
beldes, está processado. Fallecéo em 26 
de 9brv de 1838. 

Rebelde, prezo e remettido do Rio 
Acará por concorrér para a morte de 
seu Scnhor. Fallecéo em 9 d'Agosto 
de 1837. 

Rebelde, prezo, e remettido pelo Juiz 
de Páz da Villa de Muaná; criminozo 
ainda mais do que os outros. Fallecéo 
ero 12 de Janr<> de 1838. 

Prezo pelo feitor da Fazenda Paraizo, 
e remettido pelo Com." M.ar do Aca
rá por se achar processado pelo Juiz 
de Páz do tJv Destricto. Fallecéo em 
15 de Fevereiro de 1838. 



Nú-
me- Noml!S 
ro 

88 Joaquim 
Pereira 
dos SllntOS 

89 Joio 
Antonio y, 

90 Joao Antonio 

91 Joiio Antonio 
de Carv•> 

• 

92 Joao Baptista 
d'Olivr• 

93 Joiío 
Baptista 

Cor 

Cafúz 

Pardo 

Tapuio 

Tapuio 

Mola to 

Pecto 

Estado 

Solteiro 

Cazado 

Solteiro 

Solteiro 

Solteiro' 

Solteiro 

Q do. 
Prezos 

3 de Fe
vr'! de: 
1838. 

Em· 29 
de Janei

ro de 
1837. 

Em 9 d' 
Agosto 

de 1838. 

Em 4 de 
Julho de 

1838. 

Em 22 
de Julho 
de 1837. 

12 d' 
Abril de 

1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Prezo pelo crime de se havér amoti
nado no destacamento da Ilha do 
Curuá, tér assassinado o scu Coman
dante Comm." e Ten ... Joio Teixeira 
Alves, e dezertar pertendendo passar
se para o estabellecim. 1" dos france
zes. Fallecéo em 25 de Junho de 1838. 

Remettido da Villa da Vigía onde foi 
pronunciado pelo Juiz de Páz da m.111• 
no processo que o acompanhou pelos 
crimes de sér da parcialidade dos mal
vados contrarios ao nosso actual sis
tema, e suspeita a ciluza da un iio . 
Brazileira, e havér pratícado roubos 
como consta do mesmo processo. Falle
céo em 12 de Agosto de 1837. 

Remettido da Villa de Cametá está 
pronunciado no Juizo de Páz de Cai
rary cuja prizao foi requerida pelo 
P" Ben to Joiio Labre Martcl, em 15 
de Junho do anno passado pelos cri
mes de massacrcs q perpetrou no m."'" 
Destrícto. Fallecéo em 23 de 7br'' 
1838. 

Remettido pelo Com." M.ar do Ama
zonas, rebelde, foi prezo pela tropa 
leg¡¡l no ponto dos rebeldes no rio 
Cusary onde existía com emboscadas e 
guerrilhas q. fizeriio a differentes sol
dados legaes, processado no Juizo de 
Páz de Santarém. Fallecéo em 26 de 
Novembro de 1838. 

Remettído do Río Acará pelo Capitiio 
Comm. e do 3.., Corpo de opera~é>es por 
ter sido Com." da guerrilha q assas
sinou a Joaquim Maciel Pastana, Juiz 
de Páz do 11'> destrito: cometeo mui
tos roubos e assassinos, e foi hum 
dos maís ínfluentes nos roubos e in

cendios nos destrictos do Acará, de 
cujos crimcs está processado. Fallecéo 
em 31 d'Agosto de 1837. 

Remettído pelo Com.•· da Fo~a Naval 
do Amazonas, Angclo Petra de Bitan
court: Sentínella surprchendída no Pon
to de Arapixuna, hé escravo de Lou
ren~o Ferreira. Fallecéo em 28 de Ju
nho de 1838. 

Nú-
me- Nomes 
ro 

94 Joiio Borgcs 

95 Joiio Cosme 

% Joíio da Cruz 

97 Joiio Felix 
de Mattos 

98 Joiio 
Francisco 
escravo 

99 Joiio 
Francisco 
Ferreira 

Cor Estado 

Tapuio Cazado 

Tapuio Solteiro 

Cafúz Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Negro Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Q do. 
Prezos 

Em 10 
de Se
tembro 

de 1837. 

Em 10 
de Junho 
de 1838. 

Em 18 
de Julho 
de 1837. 

Em 17 
de Julho 
de 1837. 

Em 26 
de No
vembro 

1836 

Em 22 
de Junho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Re.belde, entrou no attaque da Capi
tal e arroubou declarou ser morador 
cm Salvaterra dés de q. nasséo, e 
que assistío ao attaque da Capital 
d'ondc voltou para Salvatena com al
guns roubos, e q alli 85$8SSÍOOU ahum 
mameluco chamado Antonio por antho
nomazía o roivo, e scndo fuzílado o 
sangrou no ~ para o acabar de 
matar. Fallecéo em 29 d'Ag. tu 1838. 

Rebelde, da quadrilha de Felix Men
des, com quem foí prczo no mesmo 
dia e Jugar, está Sumariado, foi re
mettido pelo T." Cor.• 1 Com." da Ex
pedi~iio ao Amazonas Joaquim Jozé 
Luiz de Souza. Fallecéo cm 18 de 
Julho de 1838. 

Remettido pelo Com." M.0 de Marajó 
prezo por escolta do destricto de Mon. 
~arás hé dezertor da Brigada de Per
nambuco, andava unido com os caba
nos. Fallecéo em 7 de Ma~o de 1838. 

Remettído pelo Juiz de Páz da Villa 
da Vigía, pronunciado a prizio, e li
vramento pelo mesmo Juiz de Páz, 
por ser comprehendido nos crimes pu
blicos da rebelliiio d'esta Capital, e 
cumplice de algumas mortcs como cons
ta do processo q. fica archivado na 
Secretaria do Gov". Fallecéo em 18 
d'Agusto de 1837. 

Rebelde, foi hum dos éj ajudou a sur
rar as brancas no Río Grande. Falle
cé<> em 23 de Setembro de 1837. 

Prezo, e remettido pelo Juíz de Páz 
de Maguari por se achar pronunciado 
no processo aque se procedeo pela re
helliiio geral d'esta Provincia pelos 
crimes q. cometéo; veio com outros 
a Capital cm 7 de Janeiro de 1835 
para assassinarcm as Auctoridadcs, cs
tcvc no fogo do Castelfo fez fogo a 
Fragata Imperatriz em 12 de Maio e 
voltou para o Río Maguari d'onde foi 
com outros a tomadia da Vigía onde 
matou e roubou e d'alli vcio roubar 
a Fazd• de Manoel Gomcs Riheiro 
matando o gado, e insultando a fam•; 
foi ao lguapé Mutui assassinar a 
Joq."' Gomcs Ríbr'I e a Severino An
tonio Pampulha, marchou para o en
genho Benjamin a reunir-se aos outros 
rebeldes comandados por Antonio Vi
nagre, e Portilho d'alli marchario para 
o ataque da Cídade em Agt" do m""' 
anno. Fallecéo em 19 de Novembro 
de 1837. 



Nú-
mc
ro 

Cor 
Nomcs 

100 Joio Fclicio Tapuio 

101 Joio Fclix Cafúz 
eser avo 

102 Joio Tapuio 
Gualberto 

103 Joio Manocl Tapuio 

104 Joio Meodes, Pardo 
por aothono-
mazia o Fra-
gata 

• 

10.5 Joiío Manocl Mameluco 

106 Joiío 
Ncpomuceno 

Cafúz 

Estado 

Soltciro 

Cazado 

Viuvo 

Solteiro 

Solteiro 

Soltciro 

Q do. 
Prczos 

Em 4 de 
Julho de 

1838. 

Em 3 de 
Novem
bro de 
1838. 

Em 16 
de Julho 
de 1838. 

Em30 
de 8br<> 

de 1838. 

Fallecéo 
em 2' 

de Outu
bro de 

1837 (sic). 

9 d'Ou
tubro 

de 1837. 

Em 10 
de Junho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio prews 

Rcmcttido pelo Comm.e da Expcdic;io 
ao Amazonas, rebelde, foi prczo com 
as armas na máo rcsistindo as tropas 

lcgacs do rio Cusari, proccssado no 
Juizo de Páz de Santarcm. Fallecéo 
em 13 de Junho de 1838. 

Prczo por uma escolta sabida do por
to de Móz, no rio Guajará onde tinha 
ponto de rebeldes. Sumariado pelo Jui
zo de Páz de Santarem, e remcttido 
pelo Com... da Expcdic;io ao Amazo
nas. Fallecéo cm 27 de 9brv de 1838. 

Rcmcttido pelo Comm." M.•r do Rio 
Mujú, por assassinar a Potenciano mo
rador no Rio Ubá. Fallecéo cm 5 de 
Setcmbro de 1838. 

Rcmettido pelo Com." lntr'> de Por
te!; alliciador de moradores do Rio 
Camaraipi, p•~ se unir aos rebeldes, e 
ter sido chcfc dos m.mv• Fallecéo cm 
9 de Dc2cmbro de 1838. 

Por sér accusado pelo Capitáo Nar
cizo Guim. "" do Amaral como hum 
dos mais influcntcs malvados, que 
m1is se dcstin¡uio no Destricto de 
Bujarú onde profcrio q. s6 clic havia 
bcbc.r o sangue a todos os brancos e 
ma~Oes, e como Com. ~ rcduzir a Cin
zas a qucm se opuzcsse aos scus actos: 
foi asserrimo nos roubos com a mais 
dezapiedada colcra nos insultos, e amea
c;as: sobre tudo foi cruel assascino 
do Juiz de Páz de S. Domingos An
tonio Corréa e de outros q. consta 
de sua brutal vinganc;a, assignario como 
accuzador o referido Cap.111 Narcizo 
Gomcs do Amaral, como testemunhas 
Estevio de Souza Coclho, Fran. ~0 Si
zcnando do Carmo, e Thimotéo Anto
nio do Nassim. '" Fallecéo cm 27 de 
Outubro de 1838. 

Hé Patrio da lanxa q. fugio do Mar.•m 
athé havér occaziio para ser remettido 
a d• Provincia. Fallecéo cm 9 d'8br"' 
de 1837. 

Remettido pelo Com... M. ar de Maraió 
por estar indiciado de crime de re
bclliio, e de assascino fcito no En
genho de S. Marc;al, a Antonio Pinto, 
oio tem ainda processo, mais espera
se por elle. Fallecéo cm 17 de Ja
nciro de 1838. 

Nú
me
ro 

No mes 

107 Joio Pedro 

108 Joio Paulo 

109 Joio Pedro 
Gaetano 

110 Joio Pedro 
da Silva 

111 Joio Pedro 
Gaspár 

112 Joiio Roiz. 
d'Oliveira 

113 Joio Ribeiro 

Cor Estado 

Mulato 

Cafúz Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Tapuio Cazado 

Tapuio Cazado 

Molato Solteiro 

Mulato Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

EmZ7 
de Julho 

1837. 

Em l'> 
de Julho 
de 1837. 

12 de 
Abril de 

1837. 

Em 6 de 
Outubro 
de 1838. 

Em 6 de 
Outubro 
de 1838 . 

3 de Fe
vereiro 
1838. 

Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Rcmcttido pelo Juiz de Páz da Bahia 
do Sól, por se achár Sumariado como 
consta do Processo q se acha archi
vado na Seer• do Govcrno. Fallecéo 
cm 9 de Setembro de 1837. 

Remettido pelo Capitio Com... do 3'> 
Corpo de Opera~ por ser hum dos 
assascinos do Juiz de Páz do Destricto 
do Acará Joaquim Macicl Pastana. O 
Juiz de Páz respectivo está procedcn
do contra elle na conform... da Lei. 
Fallecéo em 30 de Marc;o de 1838. 

Remettido pelo Com." da Forc;a Naval 
de Tapajóz Angelo Petra de Bitan
court, por ter sido dos q. chamario 
aos rebeldes p• atacar a V• de Allen· 
quér. Fallecéo cm 3 de Junho de 
1838. 

Prczo no Destricto de Barcarena pela 
t r o p a que alli foi cm deligencia, 
Commandada pelo Tcnente Ajudante d' 
Ordens Ernesto Ennv de Medeiros. 
Pronunciado no destricto de Barcarena 
por assassinos comettidos no tempo da 
rebelliio. Fallecéo cm 24 de Novem
bro de 188 (sic). 

Prezo do Dcstricto de Barcarena pela 
tropa q. alli foi em delig. ,.,. Comman
dada pelo Ten.'' e Ajud." d'Ordens 
Ernesto Ermeliano de Medeiros. Pro
nunciado pelo Juiz de Páz de Barca· 
rena, par ter acompanhado a Guerrilha 
que assassinou aos Feitores das Faz.du 
da Madre de Deos, e Santo Antonio 
e insultar o Juiz de Paz do m.1"" 
destricto, e acompanhar os Rebeldes p• 
o saque dcsta Cid.~ Fallecéo em 30 
de 9bro de 1838. 

Prezo pelo crime de se aver amotina
do no Destacamento da Ilha do Curuá, 
ter assassinado o Seu Comm." o Te· 
nente Jo Tcixeira Alves, e dezertar 
pertcncendo passar se para o esta
bellccimento dos Francezes. Fallecéo em 
22 de Abril de 1838. 

Prezo pelo crime de se aver amotina
do no Destacamento da I:ha do Curuá, 
tér assassinado o seu Comm." o Ten.r 
Joio Teixr• Alves, e dezertar perten
dendo passar-se para o estabellecim.1" 

dos Francezes. Fallecéo em 27 de Ju
nho de 1838. 



Nú
mc
ro 

Nomcs 
Cor 

114 Joio Tapuio 
dos Santos 

115 Joio do Valle Pardo 

116 Jozé Tapuio 
Alcxandre 
do Rozario 

117 Jozé Mesti~ 
Antonio 1'1 

118 Jozé Antonio Mamclu..--o 
Hipolito 

119 Jmé Antonio Mcsti~ 
de Campos 

120 Jozé Antonio Tapuio 
Nogueira 

121 Jozé Bazilio Tapuio 

122 Jmé Celestino Tapuio 
do Esp. 111S.1

" 

Estado 

Cazado 

Cazado 

Viuvo 

Soltciro 

Solteiro 

Cazado 

Cazado 

Qdo. 
Preros 

Em 2 de 
Julho 
1837. 

Em 10 
de dezcm· 
de 1838. 

Em 19 
de Julho 
de 1837. 

Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Em 20 
de Se
tembro 

de 1837. 

Em 9 de 
Setembro 
de 1837. 

Em 17 
de Mar~ 

1838. 

Em 16 
de Julho 
de 1837. 

Em 14 
de Julho 

1837. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Rcmettido pelo Com. • M. ar de Ma
capi, assassino, e ladrio, e fez fogo 
as deligcncias da lcgalidadc. Fallccio 
cm 19 de Agosto de 1837. 

Rcmettido pelo Com.'" de Beja Joa
quim M.et Babia de Mcncz.e• por sér 
encontrado n'aqucllc dcstricto, e hé 
criminozo na V• de Muaná onde está 
proccssado segundo a infor~ q. 
d'cllc déo o Juiz de Páz da dita Villa. 
Fallccéo cm 20 de Dczbr<> 1838. 

Rcmettido pelo Juiz de Páz da Villa 
da Vigía por se achar pronunciado no 
m."'" Juizo, pelos crimcs publicos da 
rebclliio d'esta Cidadc, e cumplice na 
morte de Jozé da Cruz. Fallccéo cm 
7 de Agosto de 1837. 

Rcmettido pelo Com.11 M.•r de Ma· 
capá, e rebelde assassino e ladrio, na 
Capital e cm outros luga?C$, provados 
pelos roubos q. se achario, tendo em 
seu poder 18 armas reúnas. Fallecéo 
em 24 d'Agosto de 1837. 

Remcttido pelo Com.•' M.ar de Beja, 
por ser d'outro Dcstricto e lhc cons
tar q por estar processado pelo res· 
pcctivo Juizo de Páz, se foi refugiar 
no seu respectivo Dcstricto. Fallecéo 
em 6 de Novembro de 1837. 

Remcttido pelo Juiz de Páz de Cola
res, foi hum dos Rebeldes q. acommc
teo a ditta Villa, praticando muitos 
roubos, e assassinou a Fclippe Diniz, 
Bento Ignacio Montciro, e Gabriel de 
Goes, segundo consta do Processo. 
Fallccéo em 20 de Ma~ 1838. 

Remettido da V• de Santarem pelo 
Com. •· da Expcdi~io ao Amazonas, por 
ser hum dos rebeldes da V• de Borba. 
Fallccéo cm 14 d'Abril de 1838. 

Prezo pelo Alfcres do 3<> Corpo de 
Opper~: rebelde criminozo de mor
te, e roubo, e como tal conhccido pelo 
reffcrido Alferes. Fallecéo em o 19 
d'Abril de 1838. 

Pronunciado pelo Juiz de Páz do Rio 
do Bem fica cumplice na morte das 
auctoridadcs, e de ter se reunido para 
a tomada da Villa da Vigia, e mar
chando dcpois para a tomada da Ca
pital; bem como praticado roubos, e 
assacinos no Rio Mutuim, constante 
tudo do Processo. Falleceo cm 10 d' 
Agosto de 1837. 

Nú-
mc
ro 

Cor 
Nomcs 

123 Jozé Cc2ario Tapuio 
d'Olivcira 

124 Jozé da Crúz Tapuio 

125 Jozé da Costa Mameluco 

126 Jozé 
Clemente 

127 Jcné 
Crcccncio 

Pardo 

Mulato 

Estado 

Cazado 

Solteiro 

Soltciro 

Solteiro 

Solteiro 

128 Jozé Curcino Mameluco Solteiro 
dos Santos 
Nogucira 

Qdo. 
Prczos 

Em 20 
de~ 
de 1837. 

Em 11 
de Julho 
de 1837. 

Em 6 de 
Outubro 
de 1837. 

Em 7 
deM~ 
de 1837. 

Em 3 
d'Abril 
1837. 

Em 18 
d'Abril 

de 1838. 
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Motiv05 porque 
forio prczos 

Rcmcttido pelo Juiz de Páz ·da Bahía 
do S61 , por ser hum dos principaes da 
rebcliio d'esta Provincia, e hum dos 
que cntrario na Villa da Vigía e que 
matou o Corrciro da Villa de Camctá 
que vinha com officios ao Exm<> Pre: 
zidcntc Manocl Jorge Roiz, e por ha
vcr dczobcdccido as ordcns do mesmo 
Juiz de Páz. Fallccéo cm 31 de Dc
zcmbro de 1837. 

Rcmcttido pelo Com." M.•r de Ma
raj6 prczo no Dcstricto de Joannes, 
por andar com outros. armados e hé 
companhciro dos q. assacinario a Jcné 
Botclho ex Com.~ de Joanes. Fallcceo 
em 18 de Sctembro de 1837. 

Rcmettido pelo Comm. e Gcral de Ca
mcttá, dczcrtor do B."' 25 de l• Li
nha, andou forqido pelo termo de 
Camctá se foi unir voluntariamente 
aos rebeldes de Ociras, onde perpe
trou o crimc de se op6r a fo~a da 
lcgalidadc ali mandada scndo muito 
influido na rcbelliio. Fallcceo em 24 
de Fevcrciro de 1838. 

Rebelde, entrado nas commu~ de 7 
de Janciro de 1835, ataque da Vigia, 
Colares, e Cidadc, e que nao se du
vjda n'ellc mais que o crimc e a . . . 
oc1oz1dadc, nio qucrcndo obcdecér a 
Governo algum. Fallcceo em 19 d'Abril 
1838. 

Rebelde, que comcttco a Capital, e 
n'ella assacinou ao Padrasto, accuzando 
a Manoel Jozé Sarmento, em quem 
praticou actos de barbaridade, golpian· 
do-lhe o rosto com huma navalha 
digo com hum tcr~ado. Falleceo e~ 
12 d'Agosto de 1838. 

Poi .prczo na noitc de 17 do corren
te, por huma patrulha de Policia, por 
ter cido rcconhccido por hum dos re
beldes influcntes na rcbeliio d'csta 
Provincia, marchando cm Agosto de 
1835 ao ataque d'csta Cidade, e foi 
Comm.'" de uma fo~ no Engcnho de 
Una tcndo antes d'isto concorrido para 
o assacinio das Primciras Auctoridades 
em Janeiro do m. mo anno. Fallcceo 
cm 7 de Outubro de 1838. 



Nú- C.Or Estado 
me- Nomcs 

" ro 

129 José Tapuio Cazado 
Cypriano 

130 Jozé Damazo Tapuio Cazado 

131 Jozé Mameluco Cazado 
Florencio 

132 Jozé Gouveia Mameluco Cazado 

• 

133 Jozé Ignacio Tapuio Solteiro 

134 Jozé Justino Tapuio Cazado 

13.5 Jozé Luciano Tapuio Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

Em 4 
de Julho 
de 1838. 

Em20 
de 7br" 
de 1838. 

Em20 
de Se
tembro 

de 1837. 

17 de 
Julho 
1837. 

Em 10 
de Junho 
de 1838. 

Em 6 d' 
8br" 

de 1837. 

Em 31 
de Ju1ho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio proos 

Rebelde, processado no Juizo de Píz 
de Sant.arcm, e rcmcttido pelo C.Omm." 
da Espcdicio ao Amazonas, foi prczo 
no lugar denominado Janarithé-acanp 
em hum ponto dos rebeldes, onde hcra 
muito influcntc. O scu proc&so acha 
se archivado na Secretaria do Govcr
no. Fallcc& cm o 10 de Novcmbro 
de 1838. 

Remettido pelo Juiz de Páz da Bahía 
do Sól, por se achár Summariado pelos 
crimes da rcbelliio geral d'esta Pro
vincia como se vé do Proccsso que se 
acha archivado na Secretaria do Go
vcrno. Fallecco cm 3 de Marco de 
1838. 

Remettido pelo Commandante M.ª' de 
Beja por ser sugcito de outro destricto 
e lhe constar que por istar processado 
pelo respectivo Juiz de Páz, se foi 
refugiar no scu Destricto. Falleceo cm 
24 de Fevcreiro de 1838. 

Remettido pelo Padre Bcnto Jozé La
bre Martel, segundo a requiúcio do 
Juiz de Pú de lgarapé Mirim, ser 
hum dos comprehend. 0 • nos Processos 
a q se procedeo n'aquelle destriéto 
como se ve do Offo do m.111 º P.e B.to 
encarreg . .i., das forcas do mencionado 
Destricto. Fallecco cm 7 d'Agosto de 
1837. 

Rebelde de Monte Alegre q. gaba-se 
de ter sido hum dos assacinos do 
Cap. 111 Mór Niculao da Gama, no ca
davcr de q.111 diz q. deo muitas fa 
cadas, está Sumariado. Fallcceo em 29 
de Junho de 1838. 

Dezertor do B. m 24 de 1 • L• / diz 
ter dado baixa no tempo do Cm.e das 
Armas Seára / hé assacino, e muito 
amv de revolucócs, e influio-se na re
belliio. Fallcc& cm 17 d'Abril de 
1838. 

Acuzado de ter sido cxccutor das Or
dens criminozas dos chcfes das revol
tozos que evadirio a V• de Obidos, 
e n 'ella perpetrario atrocidades sendo 
huma d'ellas buscár hum infeliz Pay 
ao mato onde se achava refugiado 
para o assinarem, como o assaciuario. 
Fallcc& em 26 de lObro 1837. 

Nú-
me- Nomcs 
ro 

136 Jozé Maria 
de Medciros 

137 Jozé Martinho 

138 Jozé Miguel 

139 Jozé M.•· 1 de 
Sz• Pinto 

140 Jozé Nuncs 

141 Jozé Nunes 

142 Jozé 
Pru~encio 

-
143 Jozé Pcrcíra 

da S• 

C.Or Estado 

Branco Solteiro 

Tapuio Solteiro 

Tapuio Cazado 

Branco Solteiro 

Mameluco Cazado 

Tapuio Cazado 

Tapuio Cazado 

Branco Solteiro 

Qdo. 
Prezos 

Em 31 
de Julho 

1837. 

18 de 
Marco 
1837. 

Em20 
de Se
tcmbro 

de 1837. 

Em 31 
de Julho 
de 1837. 

Em ·31 
de Ju1ho 
de 1837. 

Em 3 ·de 
Novembro 
de 1838. 

Em 21 
de Junho 
de 1837. 

Em 27 
d'Abril 

de 1838. 
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Motivos porque 
forio prezos 

Prezo por ser hum dos assacinos das 
Auctorid ... , q. cm 7 de JanrO de 1835 
forio vitimas nesta Prov .... , e como 
cumplice cm todos os actos crimino-
7.0S. Fallo cm 23 d'Agosto de 1837. 

Rcmettido de M a r a j ó pelo Major 
Franc.0 Sergio d'Olivr•, foi prczo por 
pertcnccr aos rebeldes q. tomario ar
mas dcpois do restabellccim. to da Ilha. 
Fallecéo cm J de Outubro de 1837. 

Rebelde, existio semprc cm armas no 
Govo de Eduardo, foi batcr a Fregue
zia de lgarapé Mirim, ultimam. te es
palhou pelo Rio Capim boatos de 
terrór, como consta da denuncia q. 
fica archivada na Seer• do Govemo. 
Falleceo cm 24 de Novbro de 1837. 

Prczo por sér hum dos primr.0 • assa
cinos das Auctorldades ij. cm 7 de 
Janr0 de 1835 forio vitimas n'esta 
Prov• e como cumplice cm todas os 
actos criminozos da rcbelliio. Fallcc& 
cm 21 de Dczbro de 1837. 

Prezo por ser hum dos ptimeiros assa
cinos das Auctoridades que cm 7 Ja· 
neiro de 1835 forio victimas n'esta 
Provincia e como cumplice em todos 
os actos da rebelliio: a accuzacio exis
te archivada na Secretaria do Governo. 
Fallcc& cm 21 de Dezembro de 1837. 

Remcttido pelo C.Ommandantc da Ex
pcdi~io ao Amazonas, prezo no Rio 
Cucary por huma partida ali mandada 
cm perseguicio. dos Rebeldes do mes
mo Rio. Pronunciado pelo Juiz de Páz 
da Villa de Santarcm, por ~r indiciado 
nos crímes de rcbelliio gcral d'esta 
Provincia. Falleceo cm 19 de Dezcm
bro de 1838. 

Remettido de Santarem pelo Capitio 
Tenentc Antonio Firmo Coelho, prezo 
pelo C.Ommandantc Militar de Gurupá: 
dezcrtor da forca do Capitio Pantoja, 
cooperou para a mortc do Tencntc 
Torquato, e assacinou scu filho. Falle
ceo cm 5 d'Agosto de 1837. 

Remettido pelo C.Ommandante da Ex
pedi~io de Oeiras digo do Pinhciro, 
por ser involvido na Rebelliio de Oei· 
ras, he assacino, e ladrio. Fallcceo 
cm 5 de Outubro de 1838. 



" Nú-
mc- Nomes 
ro 

144 ]O'Zé Placido 

145 Jozé 
Raymundo 

146 Jozé 
Rodrigues 

147 Jozé Rufino 

Cor Estado 

Tapuio Soltciro 

Tapuio Soltciro 

Preto Solteiro 

Tapuio Solteiro 

148 Jozé Romano Mulato Solteiro 

149 Jozé Santiago Tapuio Solteiro 

150 Jozé da Silva Mameluco Solteiro 

151 Juliio 
Antonio 

Mameluco 

Molato 

Cazado 

Soltciro 

Qdo. 
Prczos 

Em 9 d' 
Agosto 

de 1838. 

Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Em 13 
de 7br<> 

de 1837. 

Em 2 
de Julho 
de 1836. 

Em 13 
de Se
tembro 

de 1837. 

Em 24 
de 

Novbr9 
1837. 

Em 10 
de 8br1> 
de 1838. 

Em 3 
de Mar~o 
de 1837. 

Em 18 
de Julho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Rcmeuido de Cametá foi hum dos re
beldes do rio Acará, onde póde ser 
mais conhecido, e saber-se melhor os 
crimes que cometteu na rebelliio. FAllc
ceo cm 18 de Novembro de 1838. 

Rcmeuido pelo Coro.e M.•r de Macapá, 
assacino, e Jadrio ÍC'L fogo sobre as 
delligcncias de Legalidade. Fallcceo cm 
6 d'Agosto de 1837. 

Prezo pelas 10 horas da noite na occa
ziio d'embarcar em Una coro trcz sol
dados dezertores do Corpo de Artilha
ria Ligeira dos quaes se evadirio dois. 
Falleceo em 6 de Novembro de 1837. 

Rebelde, que se tem achado fazcndo 
fogo ao Govemo Legal. Fallcceo cm 
9 de Mar~ de 1838. 

Rcmeuido pelo Juiz de Páz do 11> 
districto da Villa da Vigia, hum dos 
rebeldes que attacou a Villa da Vigía 
cm 1835, em cuja epoca praticou assa
cinos e roubos como se infere do 
dcpoimento das tcstimunhas q. dizcm 
ouvir ao proprio Réo gabar-sc d'cstes 
feítos tudo constante do proccsso que 
fica archivado na Sccretr" do Gover· 
no. Falleceo cm 24 de Ma~ de 1838. 

Rcmetúdo de Cametá pelo Com.e Gc
ral da m.m• dczertor do B.m 24 de 
1 • Linha, andou furagido cm Oeiras, 
onde m. to se dcstinguio na rebelliio 
ali havida. Falleceo cm 28 de No
vembro de 1837. 

Rcmcttido pelo T. Cor. Com. da 
Expcdi~io ao Amazonas, por sér da 
quadrilha de Felix Mendcs com q.m 
foi prczo no m.mo día, e lugar, está 
sumariado. Falleceo cm 27 de Julho 
de 1838. 

Rcmettido pelo Juiz de Páz da Bahía 
do Sol, era Cap.m d'Artilhcria no 
tempo dos Cabanos, e hé criminozo de 
mortc. Falleceo cm 3 d'8br1> de 1837. 

Rcmcttido pelo Com.e M.ar de Marajó, 
prezo pela escolta do destricto de 
Mon~arás andou com os cabanos, e 
hé cscravo de D. Filiciana Viuva do 
finado J.• Joio Henriques. Falleceo 
cm 9 d' Agosto de 1837. 

Nú-
me- NOIDC$ 

ro 

153 Leonardo 
Al ves 

154 Libanio 
Antonio 

155 Luiz Jozé 
dos Santos 

Tapuio 

Tapuio 

Pardo 

156 Luiz Roiz. Mulato 
Ceará 

157 Macario Jozé Cafúz 

158 Manoel Ant<> Branco 
de Moraes 

159 Manoel Branco 
Antonio 
dos Reís 

160 Manocl 
Antonio 

Mulato 

Solteiro 

Qdo. 
PrC7.0S 

Em 25 
de Maio 
de 1838. 

Cazado Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Solteiro Em 8 de 

Solteiro 

Solteiro 

Solteiro 

Cazado 

Novcmbro 
de 1836. 

Em 23 
de Agosto 
de 1838. 

Em 10 
de Sc
tcmbro 

de 1837. 

17 de 
Marw 

de 1837. 

28 de 
Julho 

de 1837. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Remettido pelo Coro.e M.•r de Bra
~a; Soldado do 41> B.m de C.0 

de 1" Linha, prezo cm Bragan~a por 
sér cumplicc no assacino do Tenentc 
Joio Teixeira Alvcs no dcstacam. to 
da Ilha do Curuá, d'ondc dezcrtou. 
Falleceo cm o 19 de Julho de 1838. 

Remcttido pelo Com... M. ar de Ma
capá, rebelde, assacino, e ladrio, na 
Capital, e cm outros lugares provados 
pelo roubo q. lhc acbario. Fallcceo 
em 20 de Junho de 1838. 

Remettido da Villa de Cametá pelo 
Chefe Civil da m.m• sempre foi mal
vado, e vadio: foi hum dos rebeldes 
que mais se destinguio nos assadnos 
feítos cm Carapajó, e se fáz perniciozo 
á tranquilidade de Cametá. Falleceo 
ero 9 d'Ag.to de 1837. 

Prcro no Río ltapicurú pelo Ajudante 
Fran. co Victorino Xavier de Britto por 
sér dezertor do cxtincto B.m 24 de 
l • Linha hoje 59 foi rebelde que 
acompanhou o Eduardo. Por portaría 
de 14 de Novembro de 1838 teve 
baixa. Falleceo em 23 de Dezbr'> de 
1838. 

Prezo pela Guarda da Olaria por estar 
dando pancada cm sua mii, por que 
foi accuzado por ter estado occulto 
no Rio Maguari por ter sido cabano. 
Falleceo cm 21 de Setembro de 1837. 

Rebelde, vin<lo de Camctá unio-se vo
luntario aos rebeldes de Igarapé Mi
rim, he assacino, de Carapajó muito 
se destinguio em martes, e roubos. 
Falleceo cm 10 de 7br9 de 1837. 

Remettido pelo Tenente Joaquim Alves 
de Castilho da V• de Orem, hé assa
cino d_c Francisco Jozé dos Santos. 
Falleceo cm 5 de Outubro de 1837. 

Rebelde, que assacinou ao Cap.m das 
Guardas Nacionaes M. e 1 Joaquim Pe
reira, e o Ten." Franco. de Sá Moraes, 
como se ve da accuza~io assignada por 
Pedro Prestes do Amazonas, Gil Ma
noel Ignacio, Manoel Luiz Pacs, e 
Antonio \..itrios d'Olivr• Pantoja. Falle-. 
ceo cm 24 de Janeiro de 1838. 



Nú-
me- Nomcs 
ro 

161 Manoel 
Antonio 

162 Manocl 
Antonio 

163 Manocl dos 
Anjos 

164 Manoel 
Amaro 

Cor 

Preto 

Tapuio 

Mameluco 

Cafúz 

165 Manocl Tapuio 
Antonio 

166 Manocl Tapuio 
Bazilio 

167 Manocl Cafúz 
da Concci~io 

168 Manocl Mameluco 
da Cruz 

169 Manocl Cafúz 
Domingos 

Estado Qdo. 
Prczos 

Cazado T1 de 
Julho 

de 1837. 

Viuvo 23 de 
Janrv 
1838. 

Solteiro Em 3 

Solteiro 

Solteiro 

Cazado 

Soheiro 

Cazado 

Solteiro 

de Fcve
reiro de 

1838. 

19 de 
M~o 

de 1838. 

Em 3 
de No
vembro 
1838. 

Em 27 
Julho 

de 1837. 

Em 29 
d'Abril 

de 1838. 

19 d' 
Janr'> 
1837. 

Em 29 
de 9br'I de 

1836. 
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Motivos porque 
forio prczos 

Remettido pelo Juiz de Páz da Babia 
do Sol por se achár Sumariado como 
consta do Processo. Falleceo cm 9 de 
Mar~o de 1838. 

Rebelde, prezo em lnbangapi por andár 
ali fugitivo sem domicilio. Falleceo 
em 9 de Abril de 1838. 

Soldado do 4Y B. na de ~adores de 
I • Linha, prezo pelo crimc de se
haver amotinado no Destacamento da 
llha do Curuá, e tér assacinado o scu 
Com." o Ten.~ Joáo Tcixcira Al ves, 
e dczertar pertendcndo passar-sc para o 
cstabellecimento dos francczes. Fallcceo 
cm 18 d'Abril de 1838. 

Remcttido pelo Com." M . .r do Río 
Mujú por rebelde, e assacino, pronun
ciado no Juizo de Páz do rcffcrido 
Destricto. Falleceo cm 3 d'Abril de 
1838. 

Remettido pelo Com... da Expedi~iio 
ao Amazonas, rebelde, prizionr'> no 
destrY d'Almeirim pelas for~as legaes, 
Sumariado pelo Juizo de Páz de Gu
rupá. Falleceo em 25 de Novembro 
de 1838. 

Remettido pelo Juiz de Páz de lgarapé 
Mirim por se achár processado e com
prchcndido no crime de rcbclliio, en
volvido cm outro Sumario pelo de 
Homicidio, e distrui~o por mcio de 
incendio como se ve do Officio do 
dito Juiz de Páz. Falleceo cm 15 
d'Agosto de 1837. 

Rcmcttido pelo Com... M. ar do To· 
catins, vagava por aquclle Rio scm se 
aprczcntár e confesou ao Inspector do 
7<> Quarteirio d'aqucllc Destricto ser 
rebelde e ter dcsgr~ado e assacinado 
a mu itas fam... Falleceo cm 20 de 
Maio de 1838. 

Rcmcttido prczo pelo Com... da V• de 
Orem, por crime de mortc. Falleceo 
cm 22 de Julho de 1838. 

Prczo pelo Juiz de Páz de Cairari cm 
29 de 9br<> de 1836 por ser hum dos 
agentes das mortes feítas cm Carapa
jó cm 8br<> do anno passado. Falleceo 
cm 13 d'Agosto de 1837. 

Nú- Cor 
me
ro 

170 Manocl Felix Mulato 

171 ?danocl Mulato 
Gualdino 

172 Manocl Tapuio 
Joié 1<> 

173 Manoel Joié Tapuio 

174 Manocl Molato 
d'Jezút 
escravo 

175 Manocl Jw.é Mcsti~ 

176 Manoel Mameluco 
Joaquim 
Ribr" 

in Manocl Tapuio 
de Jcsus 
d'Picdade 

178 Manocl Maria Tapuio 

Estado 

Soltciro 

Cazado 

Soltciro 

Cazado 

Cazado 

Cazado 

Qdo. 
Prczos 

Em 17 
de Dezbr<> 
de 1837. 

22 de 
Julho 
1837. 

Em 2 
de Julho 

1837. 

Em 19 
de Julho 
de 1836. 

Em 26 
de Dc
zcmbro 

de 1837. 

30 de 
M~ 

de 1837. 

Em 22 
de Maío 
de 1837. 

Em 4 
de Julho 
de 1838. 

Em 16 
d'Agosto 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio PtculS 

Rcmcttido pelo Juiz de Páz da Villa 
de M u a n á por estar pronunciado: 
accuzado por seis testemunhas de cri
mc de morte. FallccCo cm 24 de Fcvr'' 
de 18.38. 

Rcmcttido pelo Com.• M.ar de Bra
~· Proccssado cm Viúo por crimc 
de mortc. Fallc:cCo cm 6 d'Agosto de 
1837. 

Rcmcttido pelo Com.• M.ª' de Ma
capá. Assacino, e ladriio, fez fogo so
bre as deligencias da Lcgalidade. Falle
ceo cm 6 d'Agosto de· 1837. 

Prczo no Guamá pelo Com." da Escuna 
Porto-alegre cm 19 de Julho de 1836. 
Cabano insullcntc contra os brancos e 
prejudicial ao succgo Publico. Falleceo 
cm 10 de Dczembro de 1837. 

Rcmcttido pelo Com." M.•• do Acará; 
foi o primciro que assacinou o filho 
do Capitio Antonio Coutinho e Silva, 
o qual trouxc a Joáo Hipolito para 
ll Fazenda do Paraizo p• ser assaci
nado pelos malvados q. lá se achavio 
reunidos. Falleceo cm 23 de Fevr'' de 
1838. 

Rcmcttido pelo Juiz de Páz da Babia 
do Sól ; héra 2•1 Com."' dos Cabanos 
e he muito malvado. Fallcceo cm 24 
de ~o de 1838. 

Remcttido pelo Juiz de Páz da Villa 
da Vigía por se achár pronunciado a 
prizio e livramento, no sumario a q 
se proccdCo n'aquelle Juizo, como cum
plcce no crime publico, e ca~a da 
Rcbclliio d'esta Provincia . Falleceo cm 
15 d' Abril de 1838. 

Rcmcitido pelo Com." da Expcdicio 
ao Amazonas, rebelde, foi prczo no 
Río Tamucuri, onde se achava com 
as armas na mio, rcsistindo as tropas 
do Govv Legal, o scu respectivo pro
cesso ficou archivado na Seer• do Gov•1. 
Falleceo em 14 d Ag. tu de 18.38. 

Rcmettido pelo Capitio Ten.•· Antonio 
Firmo Coclho Com." das For~as de 
már no Amazonas; prezo cm Cu~res 

pelo Alteres Dom."" Jozc <'a Costa 
Pcrcira com as armas na m5c quando 
se atacou aquelle ponto. Fallcceo cm 
18 de Setcmbro de 1837. 



Nú
me· 
ro 

Nomcs 
Cor 

179 Manoel Tapuio 
Maria 

180 Manoel do Tapuio 
Nasdmento 

180 Manoel Pedro Molato 
(sic) 

182 Manocl Mulato 
Pedro 

• 

183 Manocl Mulato 
Pcreira da S• 

184 Manoel Preto 
dos Reís 

18.5 Manoel Tapuio 
dos Reís 

186 Manoel Mulato 
do Jlozario 

Estado Qdo. 
Prezos 

Cazado Em 16 
de Agosto 
de 1837. 

Solteiro Em o 111 
de Maio 

de 1837. 

Solteiro Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Solteiro Em 2':J 
de De· 
zembro 

de 1837. 

Solteiro Em 18 
de Julho 
de 1837. 

Cazado Em 3 d' 
Agosto 

de 1837. 

Em 22 
de Julho 
de 18}7. 

Cazado Em 11 
de Maio 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio pra.os 

Remettido pelo Cap.•m T." Antonio 
Firmo Coelho Com." das Fo~as do 
már no Amazonas. Prczo em ~ares 
pelo Alf.... Dom. ON J. e da Costa Pf' 
com as armas na mio quando se ata· 
cou aquelle ponto. Fallecéo cm 14 de 
Setembro de 1837. 

Remettido pelo Com... de Portel para 
a Villa de Cametá, e d'all.i remettido 
para esta Cidade pelo Com... M.ar 
d'aquella Villa, rebelde, rezistio as 
fo~as da legalidade, e influente nos 
ma~res (sic) do Rio Pacajá. Falleceo 
cm o t v de Novembro de 1837. 

Remettido pelo Com... M. ar de Ma· 
capá, rebelde assacino e ladrio, na 
Capital e cm outros lugares provados 
pelos roubos que se lhe achario tcndo 
cm seu poder 16 armas reúnas. Falle
céo cm 28 d'Agosto de 1837. 

Remettido pelo D. r Juiz de Díreito 
Chefe de Policia por denuncia dada 
por Joio Batista da S• Jacuman, por 
ter sido hum dos ínfluentes que cm 
Comp.• de Ponilho evadirio a Villa 
da Vigia, onde cometterio toda a 
casta de roubos e assacínos, sem ex· 
ce~io de sexo. Fallecéo cm 7 de 
7brv de 1838. 

Remettido pelo Com." M. ar de Maraj6, 
prezo cm Guajará, andava com os Ca
banos: hé dczcrtor do 111 B.m de Oppe
J"a9)es. Fallecéo cm 19 de Fevr" de 
1838. 

Rebelde, veio a esta Cidadc · cq. no 
tempo do rebelde Eduardo andou sem
pre armado comcttendo crimcs sc.ndo 
hum delles o tér roubado humma es
crava de casa de Joio de Gocs se
gundo me partecipa o Juiz de Páz do 
Destricto de Maguari. Fallccéo cm 9 
de M~o de 1838. 

Remettido pelo Commandante Militar 
de Bra~: cujo prczo nio veio in· 
cluido na P'ortr. •. Fallccéo cm 9 de 
Setembro de 18}7. 

Remettido pelo Capitio Ten.'" Comman
dante da Escuna Fluminense por. cri
mino:w. Fallecéo cm o l<i de Dezem
bro de 1837. 

Nú
me
ro 

Nomcs 

187 Manocl 
Roque 

188 Manocl 
da Silva 

189 Manoel 
Thomé 

190 Manoel 
Victorio 

191 Marcéllo 
Gemaque 

192 Martiobo 
Jozé 

193 Miguel 
Francisco 

194 Nicazio 
Miguel 

19' Octaviano 
Pereira 

Cor 

Tapujo 

Branco 

Tapuio 

Tapuio 

Tapuio 

Branco 

Tapuio 

Cafúz 

Estado Qdo. 
Pra.cs 

Em 16 
de Julho 
de 1838. 

Solteiro Em 18 
de Julho 
de 1837. 

Solteiro Em 3 
de 9br"' 
de 1838. 

Solteiro Em 17 
deM~ 
de 1838. 

Soltciro 17 de 
Dczcmbro 
de 1837. 

Soltciro Em 12 
Apto 

de 1838. 

Viuvo Em 9 de 
Apto 

de 1838. 

Cazado 24 de 
Pcvcreiro 
de 1838. 

Soltciro Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 

.309 

MotiV(IS porque 
forio prczos 

Remettido pelo Com • ., M. ª" do Rio 
Mujú por ser assacino de Marcellino 
Mci morador do Rio Ubá, e allem 
disto gaba-se de tér assacinado a 7. 
Individuos da Fam• dos Lobatos. Fúlc· 
ceo cm 17 de Julho de 1838. 

Prczo pelas escoltas mandadas pelo 
Ten." Fran.eo Joaquim Fcrrt de Car· 
valho Com. e de Chaves: andava com 
os cabanos e bé dczcrtor, do 19 B.• 
de Opper~, fu¡io de Urapiraop: 
Fallccéo em 20 de 8br9 de 1838 . . 

Rebelde, prizioneiro nos Destrictos de 
Almeirim pelas f~as lepes. Sumaria
do pelas fOl"(U digo pelo Juizo de 
Páz de Gurupá. Fallccéo cm 4 de 
Dczcmbro de 1838. 

Rcmettido pelo Com." M.ar de Gurupá, 
por ter sido cabano, e por se ter 
aprezent. du e depois tomou se a unir 
aos dos m. '"08 partido; e consta ter 
sido assacino. Fallecéo em 14 dc Se· 
tembro de 1838. 

Remcttido pelo Juiz de Páz da Villa 
de M u a n ' por estar pronunciado: 
Accuzado de crime de morte por .5 
testcmunhas. Fúlecéo em o 19 d'Abrll 
de 1838. 

Prezo pelo Ajud.• do 'Y B.m de 
C~res Fran. "º Victodno Xavicr de 
Brito, no lg8rapé Taiassui. Nio apre
senta documento al¡um, consta tér 
sido rebelde. Fallccéo cm 11 de Se
tembro de 1838. 

Remettido de Mel~ por tér sido 
hum dos mais accrrimos no tempo 
dos rebeldes: estando prezo na Ca
deía de Camet' por este crime, ar
rombou a Cadcia, e fugio para Mel· 
~ onde tornou a ser prczo. Falle
ceo cm 21 de Novembro 1838. 

Frezo por sCr cumplece DOS crimcs 
de rcbelliio, e prezentem. te dava 
coito aos Salteado.res e assacinos do 
Río Majú d'ondc veio mnettido. 
Fallccéo cm 28 d'Abril de 1838. 

Prezo pelo cri.me de se haver amo
tinado no Destacam. to da liba do 
Curu,, ter assacinado o seu Com." 
o Ten.• Joio Teixeira Alvcs, e de· 
•nar pertendendo pasar-se para o 
cstabcllccim:t• dos fraocezes. Palledo 
em 14 de Julho de 1838 . 



Nú-
me
ro 

Nomes 
Cor Estado 

196 Paulino JCYZé Preto Soltciro 

197 Paulo Mcsti~ Solteiro 
Thcodoro 

198 Pedro Tapuio Solteiro 
Antonio 
Roi'i. 

199 Pedro Mameluco Cazado 
Antonio 

200 Pedro Mcsti~ Cazado 
d'Andradc 

201 Pedro Dias Tapuio Solteiro 
de Farias 

202 Pedro Mameluco Cazado 
Joaquim 

203 Pedro Cafúz Solteiro 
~ 
Raulino 

Qdo. 
PrC206 

Em 18 
de Julho 
de 1837. 

Em 3 de 
Fevereiro 
de 1838. 

Em o 19 
de Maio 
de 1837. 

Em 17 
de~ 
de 1838. 

Em 6 de 
Deum
bro de 
1837. 

Em 6 de 
8br~ de 
1837. 

Em 16de 
Agosto de 
de 1837. 

Em20 
de Sc
tembro 

de 1837. 
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Motivos porque 
torio pre20S 

Remcttido pelo Com.~ M.•• de Ma· 
rajó. Pronunciado a prizio e livra
mento pelo Juiz de Páz da Caxoeira, 
pelo assacino feíto a Domingos da 
Costa Scrrio no Engenho S. ~ 
e indiciado de ter assacinado na Fa
zenda Tojal, o prcto Mathias escravo 
do T ." Bened." Pedro da Silv.ra. 
Falleceo cm 6 de 9br9 de 1837. 

Prezo pelo crimc de se havcr amoti
nado na Ilha do Curuá, tér assacinado 
o scu Com." o Ten." Joio Teixeira 
Alves, e dezcrtar pertcndcndo passar·sc 
para o cstabellccimento dos Francezes. 
Fallcceo cm 24 de Maio de 1838. 

Remettido pelo Chefe Civil, e Melitar 
da Villa de Cametá, foi hum dos q. 
assolou o Rio Anapú de Portel, e 
massacrou 6 habitantes: hé assacino. 
FalJcceo cm 26 de 8br9 de 1837. 

Rcmettido pelo Com." M.ª' de Gurupá: 
prezo pelas fo~as lcgacs da referida 
Villa do Río Aramú no partido Ca
buo. Fallcceo cm 17 de Abril de 
1838. 

Remcttido pelo Com. ~ do Ponto dos 
Brebes, Por sér rebelde, e assacino de 
5 ou 6 pessoas moradoras d 'aquelle 
destricto contando-se entre estas a 
José de Freitas, irmio do ex Com." 
do mencionado ponto. Fallcceo cm 22 
d' Abril de 1838. 

Remettido pelo Coro." Gcral da Villa 
de Cametá. Dezcrtor do B. m 2:5 de 
1• Linha diz tér dado babea cm Ma
náos para onde fora degradado / foi 
hum dos Scdutorcs dos habitantes de 
Aramahú, e de outros Ríos, para se 
hirem reunir aos rebeldes de Ociras: 
hé assacino e sempre foi de má con
ducta. Fallcceo cm 29 de Outubro de 
1837. 

Rcmettido pelo Com." M.•r da Villa 
da Vigía: foi prczo cm Souzel, hé 
accuzado de ter consentido q. o falle
cido scu filho Manoel Caciano matar 
a Marccllino Barboza, e tcndo viodo 
ao roubo d'csta Capital quando foi 
evadida pelos rebeldes. Fallcc:Co cm 5 
de Outubro de 1837. 

Remettido pelo Juiz de Paz da Babia 
do Sol, por se achar Sumariado, pelos 
crimcs da rebeliio gcral d'csta Prov.º 
como se ve do Processo que se acha 
archivado na Seer' do Govcrno. Falle
ceo cm 21 de Abril de 1838. 

Nú
me
ro 

Nomes 
Cor Estado 

204 Pedro do Tupuio Indio 
Nascimento (sic) 

20:5 Policarpio Mameluco Soltciro 
Jozé 

206 Quentiliano Tapuio Solteiro 
Fran. ~ 0 da S• 

207 Raymundo Tapuio Cazado 
Antonio 
Barboza 

208 Raymundo Mesti~ Solteiro 
Barbo za 
de Lima 

209 Raymundo Mameluco Cazado 
da Gra~a 

210 Raymundo Cafúz Cazado 
Grigorio 

211 Raymundo Preto Solteiro 
Joio 

Qdo. 
Ptt20S 

Em 21 
de Julho 
de 1837. 

Em 7 
de Junho 
de 1836. 

3 de 
Fevcreiro 
de 1838. 

Em 12 
de Julho 
de 1837. 

Em 3 de 
Fevcreiro 
de 1838. 

Em 2 
de Julho 
1837. 

Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Em 10 
de Outu
bro de 
1816. 
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Motivos porque 
forio prcws 

Rcmeuido pelo Capitio T." Francisco 
de Paula Oz.orio; cumplice ras mortcs 
dos Cidadios Joio Fílippc, Hilario 
Cazemiro de Sousa, o Juiz de Páz 
Dom. 98 Mendcs Corr•, Manoel Ramos 
Espindola, Manoel J.• Pinheiro e 
Dom.0

• } ." Pin. ' º ladrio, e saqueador 
dos Rios Capim e Bujarú. Falleceo cm 
2-' d'Abril de 1838. 

Prezo Por denuncias de tér servido 
no ponto de Nazareth como Tenentc, 
cuja denuncia foi dada Por cscripto 
por Miguel da Costa Guaiará, Agosti
nho de Sz•.. Anastacio }" Cavalcro, e 
Affon~o d'Albuqucrquc e Mello. Falle· 
ceo em 11 de Julho de 1838. 

Prezo pelo crime de se haver amoti
nado na llha do Curuá, e ter assassi
nado o scu Com.•· o Te. Joio Teixeira 
Alvcs. Falleceo em 19 de Julho de 
1838. 

Remett ido pelo Juiz de Páz da Babia 
do S61 acompanhado do respectivo Su
mario no qua! se acha pronunciado 
a prizio e livram. t"; criminozo de 
morte e tem se achado cm todas as 
commu~ passadas. Fallcceo cm o 
l '' de Dczbr" de 1837. 

Prczo pelo crime de se avér amotina
do na llha do Curua, e ter assacina
do o scu Com." o Ten.~ Joio Teixeira 
Al ves, e dczertar, pertendendo passar 
se para o cstabelecimento dos Fran· 
cezes. Falleceo em 18 de Mar~o de 
1838. 

Remettido pelo Com. •· Militar de Ma
capá, assacino ladrio e rebelde. Falle
ceo em 6 d'Agosto de 1837. 

Remettido pelo Com.•· M.• r de Ma
capá, rebelde, assacino e ladrio, na 
Capital e cm outros lugares, provado 
pelos roubos que se !he achario. Falle· 
ceo cm 10 de Sctcmbro de 1837. 

Acompanhou o rebelde Eduardo nos 
assacinos e roubos da Capital, oodc 
servio de Com.•· do Ponto de Sio 
Jozé, uzando dos dcstinctivos de Te
ncnte, ultimam. • ~ acompanhou na sua 
retirada deixando se ficar no lgarapé 
Tapiocana onde era pcrigoza a sua 
existencia por sér dezordeiro. Falleceo 
a em 13 de Ma~ de 1838. 



Nú
mc· 
ro 

Nomcs 
Cor 

212 Raymundo Mulato 
Jacob 

213 Raymundo Indio 
Tbcodoro 

214 Sabino Ant<> Tapuio 
da Cruz 

2tS Sebastiio Tapuio 
Jozc Secco 

216 Scvcrino Jozé Tapuio 

217 Servo Branco 
de Jezús 

218 Simio Tapuio 
Francisco 

219 Thomáz Tapuio 
Antonio 

220 Thomáz Tapuio 
Fcrreira 

Estado Qdo. 
Prczos 

Soltciro Em 17 
de Dcz.bro 

1837. 

Solteiro 2 de 
Julho 

de 1837. 

Cazado Em 3 de 
9b~ de 
1838. 

Solteiro Em 31 
d'Agosto 
de 1837. 

Cazado Em 22 
de Julho 
de 1837. 

Solteiro Em 16 
d'Agosto 
oe 1837. 

Cazado Em o 1 <> 

de Maio 
de 1837. 

Solteiro Em 12 
d'Agosto 
de 1838. 

Soltciro Em 21 
de Julho 
de 1837. 
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Motivos porque 
forio Pl"C7.0S 

Remcttido pelo Com." da Villa de 
Muaná: accuzado por seis testemunhas 
de crime de morte e está pronunciado. 
Fallcceo em 25 d'Abril de 1838. 

Remettido pelo Commandante Militar 
de Macapá. Assacino ladrio, e rebelde. 
Falleceo cm 4 de Sctembro de 1837. 

Pronnunciado a prizio e livram. t u pelo 
Juiz de Paz de Alenquer por se achar 
comprehcndido no assacino feíto cm 
Joio Bcrnardino de Souza. Falleceo cm 
30 de 9br<> de 1838. 

Remettido pelo Juiz de Paz de Mon
~aras por se achár pronunciado n' 
aquclle Juizo incendiar a Villa de 
Caxocira, assascinar a Manocl Jozé Go
mes, e como Tcnentc Coronel dos 
malvados ordenou que fosscm mata.r o 
Proprietário d'aquella Villa Jozc Can
dido Glz. Raymundo das Matinadas e 
a Christovio de tal. Falleceo em o 
1 v de Novembro de 1837. 

Rcmettido pelo Commandantc Militar 
de Bragan~a. Processado cm Vizco por 
crime de morte. Fallecco cm 10 de 
Agosto de 1837. 

Rcmcttido de Santarcm pelo Capitio 
Tcncntc Antonio Firmo Coclho, Co· 
mmandantc das Fo~as de mar no Ama· 
zonas, prezo cm C~ares pelo Alf.•·• 
Domingos J. e da Coasta Percira com 
as armas na mio. Falleceo cm 11 de 
Sctcmbro de 1837. 

Pcrtencente ao rancho do rebelde An
tonio Manocl, que alem de terem 
perpetrado assacinos cm lgarapé mirim, 
e Cairari, e nos Campos de Murabá, 
comctco ultimamcnte no Destricto de 
Anapú o attentado -Oc roubar a fami· 
lia de Izidoro Correa de Miranda. 
Falleceo cm 17 de Outubro de 1837. 

Prezo pelo Ajudante do ,., Batalhio 
de Ca~adores Francisco Victorino Xa
vier de Britto, no lgarapé Taiassuhi. 
Consta tér sido rebelde. Falleceo cm 
29 d'Agosto de 1837. 

Remettido pelo Capitio Tencntc Fran· 
cisco de Paula Ozorio, cumplicc na 
morte do molato cscravo de Jozé Giio, 
feita no Rio Bujarú. Diz sér dczcr. 
tor. Falledo cm 22 d'Agosto de 1837. 

Nú· 
me· 
ro 

Nomes 

221 Tiago Jozé 

222 Thomé 
de Brillo 

223 Thomé 
Fillipe 

224 Tomé 
Raymundo 

225 Venancio 
Jozé 

226 Xavier 
Antonio 
Cordr<> 

227 Xavier 
Francisco 

Branco 

Tapuio 

Pardo 

Tapuio 

Tapuio 

Tapuio 

Indio 

Estado Qdo. 
Prczos 

Soltciro Em 2 
de Julho 
de 1837. 

Cazado Em 3 de 
Novbr"' 
1838. 

Solteiro Em 8 de 
Dezembro 
de 1836. 

Viuvo 1" de 
Julho 
1837. 

Solteiro Em 4 
de Julho 

de 1838. 

Solteiro Em 31 
d'Agosto 
de 1837. 

Cazado Em 15 
de Agosto 
de 1837 
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Motivos porque 
forio prczos 

Remeuido pelo Com.•· Militar de Ma· 
capá; Assacino, ladrio, e rebelde, e 
quiz mattar o dono de hum barco a 
quém elle servia. Falleceo em 3 de 
Sctcmbro de 1837. 

Prezo por uma escolta sahida do Por
to de Móz no Río Guajará, aonde 
tinha ponto de rebeldes. Sumariado 
pelo Juiz de Páz de Santarem. Falle
ceo em 15 de 9brv de 1838. 

Remettido pelo Juiz de Páz de Cahira
ri, por ser hum dos agentes das mor
tes feítas em Carapajó em Outubro 
do anno passado, bem assim das viti· 
mas que forio assacinadas no lgarapé 
}acaré Xingu. Falleceo cm 5 de Se
tcmbro de 1837. 

Remettido pelo Juiz de Páz da Bahía 
do Sól acompanhado do respectivo 
Summario no qual se acha pronnuncia
do a prizio e livramcnto, criminozo 
de morte e tem-se achado em toddas 
as comu~s passadas. Falleceo cm 23 
de Dezembro de 1837. 

Accuzado no Juizo de Páz de Santa· 
rcm; e remettido pelo Commandante 
da Expedic;ao ao Amazonas, rebelde, 
foi prezo no Río Tamacury, onde se 
achava com as armas na mio, resis· 
tindo as tropas do Governo Legal : o 
seu Processo fica archivado na Se· 
cretaria do Governo. Fallcceo em 28 
de Agosto de 1838. 

Accuzado de tér sido influentc para 
se fazér reunióes contra o Governo 
Legal e para sustentar a anarchia. 
Conservou-se na Capital: Foi Tenentc 
por Eduardo, e andou cm escoltas in· 
cendiando cazas, e roubando. Assigna· 
vam a accuzac;io Antonio Jozé Salgado, 
Romiio da Gra~a Fortc e Domingos 
Pinheiro Lobo: veio rcmcttido do Rio 
Acará pelo l \• Tenentc Comm.~ do 
Brigue Trez de Mar~. Falleceo em 
16 de Novembro de 1837. 

Remettido pelo Capitio Ten.•· Antonio 
Firmo Coclho Commandante das For
~as de már no Amazonas: prezo em 
Cu~ares pelo Alferes Domingos Jozé 
da Costa Pr• com as armas na mio 
quando acompanhou a outros que na 
mesma data v1erao. Falleceo cm 17 
d'Agosto de 1837. 



Nú. 
me
ro 

No mes 
Cor 

228 Zeferino Jozé Pardo 

229 Zacarias Mulato 
Antonio 

Estado Qdo. 
Prezos 

Cazado Em 17 
de Julho 

1837. 

Solteiro Em 27 
de Janeiro 
de 1837. 

Motivos porque 
forio prezos 

Pronunciado a prizio e livramento pelo 
Juiz de Páz da Villa da Vigia, por 
se achír comprehcndido nos crimes pu· 
blicos da rebclliio d'esta Provincia; 
assacino, e ladrio. Falle<:& cm 14 d' 
Agosto de 1837. 

Remettido prezo pelo Major Com." da 
Villa de Ourem foi hum grande mal
vado, que foi segunda vez a caza do 
Padre Cura saquear os bcns, e insul· 
tando-o muito com amea~as de morte, 
para dár conta do seu Irmio Antonio 
Pinto Moreira. Falleceo em 20 de Fe
vereiro de 1838. 

Pará 1'-' de Janeiro de 1839. 
Francisco José de Sousa Soares d'Andréa 
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NOTAS 

A Rellafáo dos Prezos Rebeldes Fallecidos a Bordo da Corveta 
De/enfÓra é manuscrito do Arquivo Nacional, provavelmente inédito. 
A rela~ao foi assinada pelo brigadeiro Andréa em 1 ~ de janeiro de 
1839 e foi encaminhada, junto com o ofício que a precede, ao ministro 
da Justi~a Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Os comentários feítos anteriormente dispensam ma1s ohserva~s. 
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ILLM!' E EXM9 SNR. 

Communiquei á V.Exa. em meu officio n9 13, que se haviio 
apresentado ao Governo novecentos e oitenta rebeldes. O objec· 
to deste agora é declarar á V.Exa. que nao mandei, nem man
darei tao cedo, empregar procedimento algum contra o Com
mandante geral delles, que tambem se apresentou, e contra os 
mais, que se acham comprehendidos nas exce~óes da amnistía. 
A consequencia de urna ordem minha em outro sentido seria, 
á meu ver, a cauza necessaria de que esses tapuios, e mais 
gente estupida se considerassem trahidos pelo Governo, se 
recolhessem novamente as matas, acontecendo que se nao apre
sentassem mais os que ainda se achao futigitivos, e que me 
consta querem tambem apresentarem-se. Logo que eu os veja 
todos recolhidos aos seus Destrictos os mandarei alistar ja no 
Corpo Policial, e ja nos dos trabalhadores, e irei pouco e 
pouco me disfasendo dos Cabe~as, sem causar sensa~óes, que 
nos venhao á ser desvantajosas. Supponho que, fasendo esta 
declara~ao á V .Exa. é isso sufficien te, e en tendo, que V .Exa. 
sanccionará este meu procedimento, que só tem em vista as 
melindrosas circunstancias do Alto Amazonas, e o bem publico. 

Deos Guarde á V.Exa. Palacio do Governo do Pará 10 
de Maio de 1840. 

Illm~ e Exm'-' Snr. Francisco Ramiro de Assis Coelho Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justi~a. 

J oáo Antonio de Miranda 
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NOTAS 

O oficio do presidente do Pará Joáo Antonio de Miranda ao mi
nistro da Justi\a, em 10 de maio de 1840, é copia de manuscrito do 
Arquivo Nacional, com o qual se completa a pequena sel~ao de - textos 
da época sobre a Cabanagem. Vale um comentário a este documento, 
de resto explícito: a rendi\áo dos últimos cabanos e a total pacifica\áO 
da província nao inibem, nos governantes, o animo insidioso com que 
se relacionam com os vencidos. 
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NOTAS 

O Mappa Estatistico da Comarca do Alto Amazonas em 1840, im
portante para o conhecimento da situa~ao étnica e demográfica daquela 
parte da Amazonia no fim da Cabanagem, foi extraído do Diccionario 
T opographico, Histórico, Descriptivo etc., do capitao tenente Louren~o 
da Silva Araujo e Amazonas (1852). 

Recentemente o Diccionário, que é fonte importante para a história 
indígena da Amazonia, foi reeditado em fac-símile na Cole~áo Hiléa Ama
zónica da Associa~ao Comercial do Amazonas ( 19~4) . 
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· COl..LECCÁO DASLF.JS DO I~JPERIO 00 BRASIL 
• 

1845. 

ff> )l(J 8 .• 

DECRETO N.! l2&- ere 2t. de Julho de l8l5. 

Co1at'• o &gwl .. Mto átn'tw .i.. JI i..&s de t:attthe 't, 
etimilopfo dOt lndW.. 

- ~ ..... 1 ., 

llei por bem, Teado OGfido o Meo Cooselho d'Es- . e ., l / 

hdo, liudar~,:. olllene o Begulamenlo seguinte. ,.. ~ ·' r. 
Art l.• em toas u Proyinciu bum Di- · 

redor Gt!ral 4e ladiM ~ 4ae tul de n~o do lm-
petÑOr. ~-: 

S t.• Es•miur otilado, em que se acbio 11 Aldéu 
Ktulwle ••Weeidas ; 11 occopa(ües babitu1es dos 
ta••, qae aellM -.e eon.aenio ; suas inclin1QOe1 , • C°" ... ; leU ..._.-ol.'imen&o industrial ; sua popu-
lflo, _. origiuria, ~ ~~; e u cau111 .• que 
tem ia.._ ..a 1et11progre.o., . 011 em sua decadencia. 

S 1.• IDilgar OJ .. ,,. leClll'IDI ,· que Qff'erecem pan· • 
'"""• • •••••• • 'Juga1et, em que estlo collocada1 
u .AJltll; e i•toQlil't , ~-,q~rpo Imperial sobre 1 

eoaMDl•ei• ... de,,sua ce~, ou rem~io, ou reu-
nilo • ·••, ... oa .... , flllll '-ªma .eó. 

§ a.• .... "' .• ,. ... ~ nio sejlo tiolea-
tal. • IHiol • que q•re• ,ficar nas mesmas terr11 • 
....... • ..., t.aa ~portam_eato, e apresen~m bum 
n.CNlo •tilla iadullrial.; priaeapalmeate de agncultun. 
Nllle ulai .. _., e-••••.to bem 1e eomportarem, 
..... ... ...tWo., e M .... TÍ8tll, O UIOÍruelo do 
&lrlenO, t1111 ellejlo u.,_.. • cultitu. 

S 6. • IHielr eo Gotemo· lllpel'ial o destino, que • ... .., M len• tlll Al•••, 1• toltlo sido aban. 
........ )Jltlios t - ... leJlo ~ tirtade ~ s 2. • 
.... Artiso. O pmeito, ... se tirar da appla~ 
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dessaa terrali , será cmpregado cm beneficio dos Indios úa 
Provincía. 

~ 5.0 Indagar o modo, por que grangt•ao os lnJi.01 
as terras, que lhes tem sido dadas ; e se cstao occu
padas por oulrcm , e com que tit11lo. 

S 6. 11 ~lanJ,1r p1occder ao arrolamcnlo de tQdos os 
Indio' aiJe.idos, com Jcrlara{'ao de suas origens, suas 
lingua•, idacJcs, e profissocs. E~tc nrrolao1ento seria 
reno\·atlo todos os quatro annos. 

S ':/. 0 Inquirir ondo ha hulios, quo ,¡' ªºcm bordas 
errantes ; scus costumcs , ... e lingua .. ; e mandar iJis
sionarios . que liOlµ·jtará do llre~iilcntc da Provincia , 
<¡uando jil n;io e"lf'jüo ú sua bÍ:'po:-1i~;¡o, os quacs lhes 
vüo prrgar a Heligiüo de Jcsus (hristo, e ns \ antan~ns 
da \i<la focial. 

0 

S 8.0 Indagar se CORvirú. fozel-os clc·ccr para as Al
deas aetualmcntP. existentes , ou ••st;.bcl<•ccl-ós em sf'
parado; indicando t·m suas informa1;üt·s ao GoYctno Jm
perial o luµ-ar, onde Jeyo asscn tar-sc n 'lo,·a A lli~L 

S 9.." D:ligcnciar a edifrca~ao de ~r(>jas, e de . casas 
para a habita{'ao ossim dos EmpregaJos tia A ld~'l, como 
dos mesmos Indio~. 

.S .to. 0 _Dist ribuir p~los Directores das .\Ideas , e pelos 
~l1_ss10.naraos, que andar<!m nos lugares remotos, os 
objectos, que pelo Go,·erno Imperial forcm destinados 
para os Indios , assim para a agriculturn, ou para o uso 
p~ssoal do3 mesmos, como mantimentos, roupas, me-
1.hcamentos , e os que forcrn proprios para atlrahir-lhes 
a att.c.n~ao, c;.:'itur-lhes a ouriosidado, o dcsperta~-lhes 
o dese10. d? trato social ; requisitando-os do Presidente 
da Provincia! segundo as Instruc~oes, que tiver do Go-
verno Imperial. · 

S 11.º Propor ao Presi.dente da Provincia a demarca
~ªº , que dc,·cm ter vs Districtos das Aldeas, e Cazer 
d.emarcar as. tcrras , que, na fórma do ~ 15 desee Ar
tigo, ·e do § 2. " do Art 2. 0 , forem dadas aos Indios. 
Se a Aldea j i~1 cs.tivcr estabclecida. , e existir cm lugar 
povoado , o D1strscto nao se estenderá além dos limites 
das terras originariamente :concedidas á mesma. 

§ 12.0 • E1aminar quaes sio as Ald~as, que precisio 
,1c- sP,r annnadas com planta~oe~ em commum, e. deter-
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ruin<Jr a por~ao d~ ~rras, que dewe Gcar rcsenacll para 
itDJi plao~Ol.'!i, a i lm cowo a por~~º das que ~ssio ser 
a:renJJ~as. q~anrlo, at~nta ain~a a pequena pop•da
i;ao, nao possao os ludtos apro,·eatal-as loJas. 
. ~ IJ. Arren~ar por l tes annos as terras, que para 
1sso forem drslanadas • proceJcodo ás mais miudas io
\ cstigatües sobre o bo1n comportameolo dos que as pre
teuderem, e sohrc as posscs, que tem. Ses.tes. arreoda
tucntoi nao ~e comprcht>ndc a foculdadc <le <lerrubar 
malos, para o que s,erá nect,,>ssario o consenso do Presi
donLe, ql.lC s.:rá cxp¡·esso no coutraclo , com dcdara(.fio 
dos lugares, onde os pos·-iio c.lcrruhar. ' 

~ 1 ~· º Elarnrnar <1uacs s¡¡o tts .\!déas, onde, pelo 
scu aJianlameulo, se p-0s..1.iJo afor:ir terras para casas de 
' ' ºt - . r G l . ..i_-.11) .. u{'il >; 1a.urmar ao ou·rno mp~r: nl com o quan-
t1tJt:'º do .~oro~ e nfo¡~l-~s segundo a~ ln ~t nlC~órs, que 
rec~· >er. ~ao SJ<> pernutt1dvs oforamcí_l lo:; para cultura. 

~- 1:;. l 11f1>rmar ao Go\erno Imperial úcerca tlaqucllcs 
lnrlw ~ , quC', J>'>r scu 1.~om com¡.orl:11uenlo; e dcsen, ol
vimt• nto inJustrial , merccüo se lhcs concetlüo tcrras sc
Jl.i.\flldaq tlas da .\Idea para sua, grang,,arias particularc~. 
r:~~!'5 I ndio~ nao adq uirem 3 propricc.lac.le de5t-'!lS terras' 
sc.11:.0 di.!¡,<.is de <lozc annos, nao inlerrompiilos, <le boa 
colt~a, o que se mencionará com cspecialidade nos rc
lalorws a~ouaes; e no 6m dclles poderao obt~r Carta 
de Sesmana. Se por mortc do concessionarjo nao se 
acbarcm completos os doze ano os, sua viuva e na sua 

.. la.Ita seus filbos , pode,rao alcanftar a Sesmaril'.l; se , :llern 
do bom comportomente·, o continua~ao de boa cultura, 
aquella preencher o tempo que faltar, e e~tos a gran
gearcm pelo duplo. deste lempo , com tanto que este 
nem passe de oito an-nos, e ncm seja menos de quioze 
o tfas diver~:is posscs. 

S. 16.0 Dar licco~a ás pessoas, qut? quizercm ir oe
goc1ar nas Ald~as oovamente creadas, com cstabcleci-

~ mento ~u 610. ou votan lo; e retiral-a , quando o julgar 
convco1enlc. Qua oto ás quo já est.ao cstabelccidas, exami
nar~ quaes as que esta-0 nas circumslaneias de prccisarem 
dcsta protecrao ; e as declarará sujeitas a esta disposi
':iiO, com dcpcn<lencia de Approva~o Imperial. 

S 17. º Representar ao Presidente da Proviocia a ne-
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cessidade , que possa bayer. de alguma fo~ Militar• que 
proteja as Aldeas, 1 qual poderá ter hum Regulamento 

especial. . · 1 - d S 18. Propor a A'sembléa Prov1oc1a a crea<:ao _e 
Escolas de primeiras Letras para ~s lugares, oode nao 
baste o }Jissionario para este cn_s100 ... 

S 19. o Emprega~ todo_s os:·,.c1os l1c~tos, brandos, e 
suave5 , para attrab1r Jnd1~s as AIJeas , e promoter ca
samentos entre os mesmos, e entre elles, e pessoas de 
o otea rar,.a. . . . _ .1,. . ·d .· 

S 20. [ , merar-so tim que lhes SCJ.ªº exp 1ca as . as 
maximas da Rcligiao Catholica, e ensrnada a doutn.na 
Christa sem qu4' se cmpr~ue nunca a forra, . e ,·10-
l~nda; 'e cm que nao ~cjao o~ país '~olenta.dos a.f~er ba
plisar seu5 fi lho;;, con,-í~tlo attrahil-os a Rchg1ao por 
meios brandos, e suasorros. 

§ 2Lº Cuidar na introduc~áo Ja Yacc~ na n_as ~\.IJéas, 
e facili. tar-lhcs todos os soccorros nas ep1<Jcmins. 

~ 22. Corrc~pond<'r-$C com os ~I issionarios, de que~ 
receberá todos OS cscJareCÍ inentos para 11 Catechese, e Cl
vifisa~aO dos J ndios, pro,·idcnciando no que couber cm 
suas faculdades; e com todas as Autoridades , por quem 
pos;:a ser auxiliado. . .. 

§ 23. Yigiar na seguran~a , e tranqu1ll1dade ~as. Al-
déas e scus districtos , requcrcndo, ou const1tu1odo , . . 
procurador para rcq uerer pera n te as J usl1{'~s, ~ r~ 01-
sitando das Autoridades competentes as prov1denc1as ne-. 
cesaarias. 

§ 2 \.. 0 Indagar se nas Ald~as, e seus districtos, 
morao pessoas de C:l rac.ter rixoso , e de máos costumes, 
ou que introd uzao bebidas espirituosas, ou que teohio 
cnganado aos Indios com Jcsao enorme ; e faz.el-as ex
pulsar até cinco leguas fóra dos limites dos districtos. 

~ 25. 1 n formar-se dos meios de suhsislencia, que tem 
as lld~as, para providenci(lr que nao !'Obrevcoba afguma 
fome, 'lºº scja causa de que os lndios abalcn1 para 
os matos, ou se dcrramcm pelas Fozcnclas , e Povoa~ 

§ 26 ° Promover o estabelccimento de officioas de 
A 1'tcs mechan icas , com preferen cia das que se prcstio _6s 
primcira!\ neccssida<lcs da ,ida ; e qnc !Wjiio ncllas adm1t
tidos os Indio~, s(•gnndo ns propen~oe~ , quo mostrarem. 
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.~ 27. 11 
• lnJagar qua~ as pr?duc~~ do lugar d., mai1t 

factl cultur3 , e de mais pro,·eato ; esmerando-se em ra
ier adoptar aquelle genero de trahalbo. e modo de ,¡_ 
da, que olfcre~a mais facílidade, e a que os Indios mais 
prontamente se acostumem. 

~ ~·º E1crcer ~oda a ,·igilancia em que nao s.-jio 
º'. f_nda os coostrangtdos a sen ir a particulares; e io
qu1r1r se sa_o pagos de seus jornaes, quando chamados 
para o scn1~0 da- Aldea, ou qualquer servi~ publico; 
e em geral qué !lcjao· religiosamente cumpridos de am
bas as parles· os contractos , q ne com elles se fizerem. 
· S 29.º Vigiar qú.e nao scjao os Indios avexados com 

~xercicios militares, proeurando que se lhes dé aquella 
1nstrucrao • que permiltir o seu estado de ci vilisa~flo , 
suas occupa~óes diarias, e seus habitos, e c-0stumes, os 
quacs nao dcvem ser aberta, e desabridamente contra
riados. 

'§ 30. 0 f 'isca lisar as rendas das Aldéas , qutcsqucr 
que sejao suas fon tes; e cxcrccr vigilante inspec~ao so· 
brc as procJuc(·ócs das lavouras , pescas, e extrac~oes de 
drogas, e do outro qualquer ra1no de indust ria, e em 
geral sobre todos os objectos destinados para o U'O, e 
consuruo das Ald~as . 

31. 0 Applicar os <linbciros , e outros quaesqucr ob
jectos, segundo as neccssidadc:> das Aldeas , e na con
formidauc das OrJcns do Go\erno Imperial, dando huma 
eonta circumstanciada todos os ao nos, e todas as vczes 
quo burno urgente necessidado o obriguo a fazer algun1a 
despeza extraordinaria , da a pplica~ao, que houver re
soluto. 

§ 32. º Sen ir de Procurador dos Indios, re4 uercndo, 
ou oomcando Procurador para requerer em nomo dos 
mesmos peranlo as Justz~·as , o mais Autoridades. 

S 33. 0 t>ropor ao Presidente da Provincia o Director 
-da Aldea , o Thesoureiro, Aln1oxarife, e o Cirurgiüo, 
pr.ofcrindo-sc para ·estos E1nprcgos os casados aos soltei
toj ; suspender os tres ultinws, e c1n geral a todos os 
que estao emprcgados no servi~o das Altl~{\S, nomcando 
interinamente qucm os subslitua, e dando parte immc
diatamcnlc ao Presidente, ou ao Director da Aldéa, so
¡undo perlencer a nomeatao ao primciro, ou ao segundo. 

327 



p l ) 

· 3\..u Ormini~ar a Tabella dos \enci~e~tos do. Pe
dc;lres . e do¡ salario. dos officiae! Jr ot11c1os, que ~ 
ti,crcm :io srni~·o tla5 .\Ideas; e h•,al-a a~ tonhec•mento 
do GoH'rno 1 n.perial para soa opprovac:uo. -

~ a:> o Apprtl\ar, e mandar pór em et.ecU(30 ¡no
,¡:'l~ai.imcnte a Tabella. orga n i~ada pelos D1rec~orts t.las 
Alut•a .... clu:; jorn:1í's, qucd~~t·m ganbor os ~ lnd1os, que 
forcm chnmados p.ira o ser\l~'O da!' 1ucsma" • ou. qual
q ucr outro sl•ni.;o.publico-~ Je,~n~o-~ ao ~~n_hccunento 
t.Jo GoH!rno Jmpenat para ~ua bn,1l . appro\ a(ao. 

' 3H. o Propor no Uoverno Jmpcr1al os Re$ulamen~os 
esr)cciaes para o fCO'llnCD das :\ldéaS • C 3~ l~SlfUC(.~S 
~onH•nícntes para ~ desenvolv~c~e.nto_ de sua 1n~oslr1a ~ 
tcndq attcn~üo ao c~tado de c1v1hsn('ao dos 1 nd1os, sua 
inclolc e ca r.1ctcr; ás necessidatles dos lugares. cm «{lle 
se ad1;rem ellas estabeleeidas; ás productocs do Pau~_. 
P. its propor~oes, que o me~mo offerccc para o seu aldt
antamento tnoral, e rnatenal. 

~ ;37. 0 A presentar todos os annos ao Go,·erno Im-
perial o Or~amcnto da rec?ita, e despeza das AlcJ~as , e 
bum Relatorio circu1nstaoctado do seu e:-tado en1 ~pu
latiio instruci;ao , e industria, cou1 huma e'.'lpOS'filO 
miuJ; Ja cxccu~ao Jas disposi~ües desto R~gulameoto ; 
eiigindo dos Directores tlas AldOas ootros 1guaes , que 
o bahilitem a esclarecer o .Governo sobre os progressos, 
ou decadencia da.s mesmas , e as causas , que para itso 
tem eoncorrido ; e apontando as pro,·idrncias , que c<m-
Yen ha ser adoptadas; . . ' . . " 

§ :38. 0 Expor ao Gchctno Jmporrnl os inconveniente~, 
que tcriha encontrado na cxccu<:ao ~est~ Regulame.,.to., 
e de oulros, que bou\~r de fazer; 1nJ1eand? as n1ed1-
das, que julgar apropnadas para ~e co~~egurr ()grande 
fim da catechcse , e civilisarao dos Jnd1os. 

Art. 2 .0 Ha,·crá en1 todas as Ald~ns bum Dircclor, 
quo serit de nomea\ao do Presiden te J'1 Pro\ incia, sohre 
proposta do Di redor GPral. Compete-lhc: . 

S 1. 0 Informar ao Director Gcrat a nccessulade, que 
posta bin cr de traba\hos em cornmum , e a natureta 
destes ; assim como sobre a parte dos protluctos desses 
trabalhos , que dc,·:i ser resen·adn rnra o uso commum 
dos Indios 
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S ;J." Uesignar as terrali, que Je\em ficar reservadas 
para a.: plantatües em cummum, dcpois t.lc cJctcrmioada 
u porrao , que o de\c ser pelo Director Gcral ; assim 
como as que de\'.em ficar para as pJantn~ücs particulares 
t.los Indios, e as que possíio ser arrendadas, Art. 1.º, s 12.0 

S 3. 0 Inspeccionar essas planta.roes, ou outros quaes
ttU•ir tral>alhos ·da Afdéa; e procurar consumo aos seu• 
productos, depois de feitas as resenas ncces~nrins. 

S 4.0 Nomear quern substitua o 'Ibesoureíro , ou Al
rnoxariíc, nos impedimentos imprevistos , e de CébO re
pentino. 

S a.º ~ornear os Indios para as planta\·oes, ou ou
tros trabalhos em commum , ou para qualqucr servi~o 
Publico ; procurando r~artir o trabalho com igualJade, 
e ir <le accordo, quanto ser possa, co111 o ~laioral Jos 
mesmos Indios. 

S 6.u Fazer entregar ao Thesoureiro, ou .Almoxa
rifo, os productos dos trabalhos dos Indios, os ol.ijectos 
oblidos cm troca dos que forem vendidos, o <liuheiro 
pcrtencente á Ald~a, qualquer que stja sua origem, o 
crn gcrul todos os objectos destina~os para a Aldéa. 

~ 7. 0 Dis~ribuir <ls 0-bjectos , que forem applicados 
pefo Director Geral para os trabalhos communs , o par
ticulares dos .Indios; '6 os que forem destinados para 
animar, e premiar os Jndiós já aldcaJos, e attrabir 
os q uc a inda o nü<> estejao. 

S 8. 0 Applieat os dínbeiros, e 1nais objectos, segundo 
tlS dctcrmina~l>es do Director Geral; podendo, em casos 
urgentes, gastar, sob sua responsabilidade, do dinheiro, 
que hou"er em caixa, até a quantia de cem mil réit, 
de que dará con ta ao mesmo Director para sun approva~io 

S 9.0 NomeAr, su~pender, e despedir os Pedestres, 
e officiaes de officios , quo estiverem no servi(o da Al
dé~ , e determinar o ser:vi~o , quo devem fazer. 

S 10.0 Vigiar sobre a seguran~a, e trenquillidade 
<la Ald~a, e scu clistricto; podcnclo, cm casos menores, 
rctcr cm prisüo , até seis días, o que a pertubar, sendo 
Indio; o nao sondo, faze)-o expulsar~para íóra da Al
d~u , (' ali• du seu districto : o cm cusos meiores, prcn-
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t.lcr e rcmcllcr á3 Just icas ordioar¡as com todas as in-, . 
c.Jicatüeh, que csclarcv;io a ,·e~dade. . . 

. 11.º Uequcrcr ús Aulond~Jes polac1.aes contra 0 1 

que, ten do sido cxpulSCls em urtude do § antecedente . 
ou clo · ti. <lo Artigo 1.0 , se estabelecerem dentro dos 
limites ;lcrlaraitu; no .Mandado de despP.jo: ou nao quei
r no ohcd1•ccr a C·le. 

§ 1:?.0 Tt:r tlchaixo d~ suas: ordens a forta ~lilita_r, 
que !>C hou\er <le 1nandar rollocar na Aidt'a, e seo d1s
lricto; rr·prc:1cotanJo a necessid;:ide ' que della p~sa ha
H:r, ao Director GcraJ , oooforn1ando-se eom as 1nstruc
~·1ic~, qu<• rccobcr, e cotn o l;egula.mcnto C.3peciol <lo § 
li. 0 110 Artigo 1.0 ·· · 

· 1.L 11 .\l istar os Indios. que csti,ercm cm estado 
1lc prc.,tar nlgum scn·i~o mtlitar, e acoslumal-os a al
gun cxcrci<'io;,, animando con1 daJi, as aos que mos
ttarcm 1111.1i.: gd;;to, e zelo pelo ~ni~o , e tcndo Lodo o 
cui1Jr11lo cm <¡uc nao se desgostem por excesso de trabalbo. 
Dará ltuma conla cir~urnstancia<la no Director Gcral das 
d i sposi{'oc~ , q uc cncon trar ,. para ser levada ao con heci
mcn to do Go, crao 1 cnpcria1, que resolverá sol>re a op
porluoidauc <le se crearcm algumas Companhias, as quaes 
podcrao ter huma organísa~o partic_ular. 

S 1 \. ." Procurar que sejao demarcadas as tcrras dadas 
aos Indios , e proceder á dcmarca~ao das por~oes dat 
·mesmas, que, cm virtude deste Regulameoto, tcnhio de 
f:cr demarcadas dentro dos seus limites. 

§ 15. 0 Es1nerar"'sc mn que as Festas tanto Civis , como 
Religiosas , se ra~ao coma .-n~ior pompa, e apparato , que 
ser po~ ; procurando introdour nas Aldéas o. gosto da 
musaca 1nslrumental. 

S 16. 0 Servir de Prqcurador dos Indios, podendo no
mear qoem fa~ as suas vezes para requerer perante as 
J u1ti~as , e o u tras Autoridades. 

S 17. 0 Da:r parte todos os trimestres ao Director Ge
ral dos acontecimentos mais not&v.eis na Aldea, e fazer 
hum Rclatorio annual do estado, cm que se ella acba, 
com declara<'ªº da exPcu~ao , que tem tido as disposi
~óes dcsto n egulamen to, e corn o Or~amcnto da receita 
e despeza par~. o anno seguinte. 

~ 18 ° Excrccr as fu nrr;oe~ do Art. 1 .0
, desde o § 
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l. 0 a~ o S 9." , e desde o ~ 19 . ., ali.! o ~ 30.·; en
lcnJt!nJo-sc que suas raculdaJcs sao restrictas r1 ~\ltl(\8 , 
de que he Direcl<>r; e que em luga r do Pre~idcn lc . ou 
Gounno Imperial , dc\e dirigir-se <io Director Gl'ral <la 
Pro\Íncia . 

Art. ~l. ., A.o Tbesourciro comt)clc: 
' S t. u Rcceber os dinhei ros pertenccntcs il AIJca , 

qualqucr que seja n origem d'onde pro, cnho . rccolben
<lo-os cm huma eaixa , d.e quo o Director da Ald~a 
tcrá huma cha-.·e ; assim como rercbcr todos os o!Jjeclos , 
que forem d"'5tinados para o servifo 1 e uso da Ald~a. 

~ 2 .0 Ter a scu eargo a csc riptura~iío, e contabi
lidade, para o que t.erá os lifros proprios fornccidos 
pela J.<,azcoda Publica. 

~ J. 0 Ajutlar ao Director <la AIJt:a na sua corres
pondencia, particularmente na confec~ao <los ~lapp:ls Es
tatisticos. 

S .}. ° Fazer os pagamentos, e entregar os objectos, 
q uc eslilerem debai10 de sua guarda , segundo a~ or
dens , que rccebcr do Director Geral, e as detern1ina
t;ües do Director da Ald~a. 

~ 5 .0 Uar todos os annos huma conta circumstanciada 
ao · Director Geral de todos os <linheír~s , e objectos, 
<jUC bouver recebido; dos empregos , que fez ; e das or
dcns , q.uo os autorisárüo. . 

§ ü . 0 .E.scro,,cr c1n todos os actos , q uo bouvercm de 
ser rernettidos ás 1 usticas, e . nos termos das <lemarca~es 
e.fas por~ües de terras, a que houver tle proceder o Di
rector Ja Ald~a dentro <los limites dn!i lorraJ tia Aldéa. 

§ 7. º Substituir ao Director da Aldéa cru seos im
pedimentos imprevistos > e de caso repentino; dnnd~ par!e 
immeJ iatnmcntc ao Director Gcral para prover 1ntcr1-
a:aamentc. 

Art. !1-. 0 Quando o estado da Aldea nao exija hum 
Thcs(lurefro, bum Almoxarifo receherá todos os objectos, 
que forem <lestinatlos para a Aldea, e os entregará se
gundo ns ordcns do Director da mesm:i,. dando annual
mente conta ao Director Geral; e o Director da Ald~a 
receberll os dinhciros, que á mesma pcrtcncerem . . 

. \rt. 5. 0 O Cirurgiao tem a scu cargo 3 botica., 
•· os instrumentos Cirurgii:os; f> cuidará ''ª cnfermana 

331 



( O{t ) 

332 

. 
- ""' 

{ {)6 ) 

333 



NOTAS 

Na década de 1840 estabeleceram-se as bases do sistema indigenista 
do lmpério que, sem modificac;ües maiores , continuaria operante até 1889. 
Esta série de medidas é inaugurada pelo decreto n. 285, de 24 de junho 
de 1843. que autorizava o governo mandar vir da ltália missionários 
capuchinhos e distribuí-los pelas províncias, em miss6es indígenas. 

o decreto de 24 de junho de 1843 deu aqueles missionários o con
trole virtual sobre a política indigenista do lmpério, nao só no que se 
refere a atividade catequética mas, também, na direc;ao e execuc;ao das 
medidas de cunho oficial em relac;áo aos índios. Nesses termos, a ampla 
autonomia e o suporte que tiveram os capuchinhos dos poderes ofi
ciais só podem ser comparados com os privilégios e facilidades conce
didos aos jesuítas, nos períodos de maior prestígio dessa ordem religiosa 
no Brasil. 

Os parcos resultados alcanc;ados pelos capuchinhos italianos devem 
ser atribuídos tanto a sua inadaptac;áo as condic;6es culturais e sócio
económicas em que deveriam trabalhar, como a fragilidade dos recursos 
postos a sua disposic;áo pelo governo. Soma-se a esses fatores negativos 
a orientac;ao dúbia imposta a política do Império, submissa aos interesses 
dominantes da sociedade rural e incapaz de determinar ou suportar urna 
ac;ao eficaz em favor das populac;ües indígenas. 

O decreto n. 373, de 30 de julho de 1844, complementou o anterior 
e a leí n. 317, de 21 de outubro de 1843, autorizou o governo a reunir 
e sistematizar a legislac;áo dispersa sobre indígenas, consolidando em um 
único documento as normas e princípios básicos da catequese e civilizac;ao 
dos mesmos. 

Para a execuc;ao do disposto na leí n. 317 foi aprovado o decreto 
n. 426, de 24 de julho de 1845, que constituí a norma básica da po
lítica indigenista do lmpério. Perdigao Malheiro faz demorada análise 
dos dispositivos desse decreto em A Escravidao no Braz.il (1867, JI: 
141-144). 
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~randc esr.ala a emi~o de gente civilisada da Europa pua col4•nisar est~ dcsertos immcn
S()s ~ t..'\a für1cis, qu" ~ ell~ bastarjao para sustcotar as out ras lre.<11 partes do naun1o. 

E' r.om essa emtt;n91<> qu" nos ha de vir a abundancia, o aut;mcnto du nossas renda~; <• 
coro essa em gra~ que se ha de acabar com esses 54tlv~ que andio errank!$ n\!11..-.s ma
tas d~ e as que ee"em de abrigo aos Vicente$ do Paula. Cae&aoo.; Alv~ " tlSSll emi
gra~llo que nos hade trazer o amor ao ta·abaJb.o, e f: oom ella que aontllkJS urna n~ grande. 
e podcl"Ol8. · 

11as, Senhores. quando eu filllo em colonisa~lo que do embanp nlo so me entulhiio 't su. 
houn.>SSC, Senhorcs sincero d.esejo de altrahir colonos, o P.rim4'1n> passo do 1wvorn·~· o smt 
1mmeirO cmpcnho dcvia se1· em acabar com o trnllco do arr1ciln06, que nos d~morahi;a, qui,) 
nosdclh1ha,c¡ tJO nos 11vilta, e que oósenfraqucce~ 

Quem quc.mmi emí::;rar pard uro paiz . onde SÓ i;e aprecia llfrlcanOll, barbaclinhos, e 
irm~s 1lc cariclade'f Uuercr colonisal(~O, e tolerar o lrallco, é nao querer cousa ulJ;urua, e uma 
llyp&.risi<Hidh~ula, cm q ue até b(lje temos vivido. 

Quc1-.•m v1'•r os inconvenientes, que se da<> em um paiz que quer colonQt;, e ni\c) veda otra
ttco·, \'ejamoso que s~ passa cm urna famma, eó exeruplo será mais simples. A famil ia quu 
faz um :::o3lo parlicular em servir-se com ,escravos, quasi nunca Jhe l>atc ¡\ porta um crnaJo 
p:mi offt•1 cccr scus scn·i1;os, e se esta familia MJ?umas vezes precisa rto al;.tum, ou alguns. 
tem e.le os ol>ler por {;randc pr~, e aioda assim, esles creados bllo de durur por pouco tempo; 
porque a dc~ordem mtroduz-se immediatamente na casa. Os escravos subtrahcm-sc ao !'t'f
vi~t>, ou J>Orquc qucrem nivelar-se aos forros. ou porque julgllo que esles, scndo p.'lgQs por 
scus scnhorll$, eslilo sujcitos aos mesmos trabalbos que elles. 06 forros sul>trahcm-sc da mcs
m:i sortc ao servico, 011 porque m'io se quercm em ludo igualar aos escravos, ou porqu~ 
cnlcndem que dcvem mais mandar do que 1rabalhar. 
Fa~amos agora npplicacilo deste excmplo. Em um paiz onde o i;overno nllo tcm preparad~ 

rnclos de ::-.11l>sislenc1a, e arranjo aos colonos, onde os particulares prefcrcm africanos, qutll 
concurrencia deve havcr 'l Certamente nenhuma. E na pequena cmigra~ilo de <.>slr:rn~ci ros 
para o Brasil, obrervamos que estes, de mistura com a escravidAo, niio sllo os mcsmosJKimeu~ 
do seu paiz. Lá, o e.11tran¡teiro niio se avilta cm fazer certos scrvicos, porque die \'C que o 
trabalho é uma coodi~ll'.l para toOOs; aquicponlm eJle ve que cerlos servi~·os silo unic:imenlu 
dQS escravos, e que aquelles que.os fazem cahem no desprezo publico; ei;tl! homem pois ha 
de dcgcn~rjlr, elle vé-se obrigado a comprar um cscravo, e introduf!idn d cscravidao '!º scio 
dessa tam1ha 1 qu~ estava ~C<?Stumadaa fa~er tudo por suas milos, nh1 ~mosn mandrclh1.ce nos 
filhos, esses nab1tos perniciosos, e preJti tios, que vAO passando dti pa1s a fllhos, o d e hllios a 
netos. 

Portanto, Sr. Presidente. para mim a coloniSt11;.io 6 urna verdafleira panac~ contra 
todos os malo~. <Jue nos amigem : o trafico de atriéanos, pelo contrario, é um sublimado corro-
sivó, que nos ha do traze1• asmais doloro5as·convuJs.1es. . 

T'ortonlo o ministerio qu·! nos vier dize.l', acabeí com o tr:lttco de arrir.qios, sen\ o mai~ 
patriota, ~ o rnais amigo do st:u paiz, Jl aqtic11e quú.Jem p~parado qwa ;>atria mais feliz 
para os seus lllbos. · ···· · ··· . ' 

E como, Sunhores, 11 nccumula.tlo-de esciayos nas cldadcs. e villas nos ó mais preJudicial 
do quo nos can.pos, ainda eu deséjariaoutntmedida que.fizl~~ arasta-loa para a agricultura. 
e tcortcsso a augmentar a 1>rocura de braQOS ltVI~. Uma 1mpos1Qll91 f>Ois_, levada aoduplo d() 
que cxlsll? hoje, produziria um boro resultado. Sei que eua médlU8 vaa achar opposi~ em 
ruuitos lntcresscs; t! necessario pois que" uquelles gue estiO eocarregados du remover us 
males da socit.tJade, teuMo a coragem d~ appliear-ltie oe remedios. 

'rendo pois pro vado, Sr. Presidente. que os Ud!amentos slo muito dilllceil em oonseguir-se. 
a~sim Cl'DlO perniciosissimos 8 sociedadi:,..estou re9l Jvidoa mandar uma emcoda A mesa, sup
primindo tssa quantia que se marca para éa&etheses, e herbedlDbos. o augmen&andoa con
signa~o para colonisaoAO-

Senhoces.-JA que fallo em barbadinbos,. que utilidade tem dado a d 11111 ni~' 
Eu oAo vejo oull'a cousa mais, do que um CODTento demlis no Biode .,.. u qual 10 · 
tem gasto para cima de quareota con&os, eom os~ aolea ·a 'fil chizenlas 
familias de colonos. uuanto ao Gentio, ~ *11 ellesª e IQIHJll!nkn:a 
Cl•tn o auxilio do goveroo aUrahir a~os Indios, a ex a úMa 
nio prosperlo¡ é um trabalbo dlspeO(U; so~ e sem uU idlde. · "°l'él l*dl-
dilt; pa~ que a r119a India, por am eft'eito de sua orpDinl11111'1114alclll~~ pni@IE-
dir no meio da civilia~, es&a oondemnada a esse fatal derl'tc'i1ttc t6 ~ 
viver,e prc>duzirno mcio daa; treYas; ese osleviop.-tra •IM••t•••• ....... ca des
appareeem. Da mesma ¡;,•rte. entre as diversas ravs bUWMI, o IDdlu ,.... .. '91118 orp
Dwtljilo ánc•,mp.11!\'l'lc• lll a ci'rilisa~áo. 
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NOTAS 

O senador Antonio Luiz Dantas de Barros Leite nasceu em Penedo 
(Alagoas) em 1802 e faleceu em 1870. Serviu como Juiz de Direito em 
sua província e prosseguiu a carreira de magistrado e político no Rio 
de Janeiro, vindo a aposentar-se como desembargador da Rela<;ao da 
Corte. Foi deputado em duas legislaturas e, a partir de 1843, repre
sentou Alagoas no Senado. Originário de urna família de proprietários 
rurais e nascido as margens do baixo S. Francisco, urna das poucas 
regioes brasileiras contíguas ao litoral onde ainda subsistiam (e subsis
tern, em Porto Real do Colégio) remanescentes indígenas, o senador 
alagoano tornou-se conhecido por urna posi<;ao antiíndígena explícita. O 
reacionarisrno de Barros Leite apoiava-se numa sólida tradi<;ao de família, 
que vinha desde o período colonial: adolescente ainda , acornpanhou, 
como auxiliar, o pai , coronel de milícias , na repressao aos insurretos de 
Pernambuco, ern 1817. 

A posi<;ao do senador Dantas haveria de aproximá-lo, inevitavel
mente, de um dos mais influentes ideólogos antiindígenas do lmpério, 
Francisco Adolfo de Varnhagen, visconde de Porto Seguro. No discurso 
transcrito, o senador Dantas antecipa-se a Varnhagen na denúncia do 
caráter essencialmente desagregador e subversivo das comunidades indí
genas. Compare-se, por exemplo, a fala de Dantas no Senado com o 
Memorial Orgánico, de Varnhagen, surgido tres anos mais tarde (1849-
1850). Na áspera polemica travada com Joao Francisco Lisboa, Varnha
gen vale-se de longos trechos desse discurso do senador contra os 
adeptos de urna política indígena "filantrópica" (Cf. Os indios Bravos 
e o Sr. Lisboa, 1867) . 

Senador Dan tas deixou poucos escritos: sao referidos uns Aponta
mentos sobre Política e Administrafáo e um "bello trabalho sobre Os. 
Jesuítas", que permaneceram inéditos ($. Blake, 1883, I: 239). Deve-se 
a Mello Moraes a publica<;ao, em sua Corographia Histórica, do discurso 
do senador Dantas (1859, 11: 470-474) . A data do pronunciamento 
nao consta da transcri<;ao, mas pode ser facilmente determinada pela 
men<;ao a Joaquim Marcelino de Brito, como ministro do Império: o 
discurso foi pronunciado no Senado em 1846, entre o dia 3 de ma10 

(início da legislatura) e 4 de setembro ( vota<;ao do or<;amen to) . 

_ Vale urna advertencia fin al: as repetidas men<;óes do senador Dan tas 
aos Cabanos podem induzir a erro de associa<;ao com o movimento 
insurreicional da Amazonia. Trata-se aquí da Cabanada, levantamento 
popular ocorrido no interior de Ala'goas e Pernambuco (1832-1836) reu
nindo, num movimento políticamente contraditório, "negros, índios, mu· 
latos, cafusos, brancos, numa massa heterogenea que congregava os párias 
da sociedade nordestina ", na frase de Décio Freitas. 
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Carlos Moreira Neto, neste seu es
tudo, nao fica nas generalidades 
nem nas consideractOes abstratas 
sobre mesti(fagem, mas desee ao 
concreto vivido entre 1750 e 1850 
na Amazonia, de sorte que os leito
res hoje ainda possam reconhecer 
a memória meio apagada do tapuio 
no pavo vivo da Amazonia. 
Ao ler o presente estudo percebe
mos lago que estamos diante de um 
conhecedor da matéria, seguro no 
que afirma. Mas nao só: Nada mais 
distante de Carlos Moreira Neto do 
que a figura de um intelectual trio e 
puramente académico que afina! 
de cantas nao toma posictao diante 
do drama que está descrevendo. O 
autor se envolve na tragédia que 
nos descreve, toma posictao clara e 
usa urna linguagem que surpreende 
pelo tom direto, incisivo, participan
te, emocionado. Carlos Moreira Ne
to nao é só o melhor conhecedor da 
história indígena no Brasil, mas, 
igualmente, um fervoroso militante 
pela questao indfgena. · 
Indios da Amaz6nla apresenta, 
em apéndice, um número apreciá
vel de documentos íntearos, muitos ... 
deles inéditos ou de dificil acesso, 
sobre a situactao indígena e sobre a 
Cabanagem. 
O Autor: Car/os de Aradjo Morei
ra Neto é doutor em Antropologia e 
especialista em Etnohistória. Foi et
nólogo do Muse u Goeldi , de Belém, e 
do Instituto Indigenista Interameri
cano, do México, assessor do Ser
victo de Protectao aos Indios e pro
fessor da antiga Universidade do 
Brasil, da Faculdade de Filosofia de 
Rio Claro e da Universidade Fede
ral Fluminense. Foi também, por 
duas vezes, diretor do Museu do 
índio. Atualmente, Carlos Moreira 
Neto é assessor do Ministério da 
Cultura e bolsista do CNPq. 
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