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MEM6RIA SOBRE AS ALDEIAS DE fNDIOS DA 
PROVfNCIA DE S. PAULO, SEGUNDO AS OBSER
VA<;OES FEITAS NO ANO . DE 1798. - OPINIAO 

DO AUTOR SOBRE SUA CIVILIZAQAO (63-A) 

Advertencia 

Estamos na epoca de nao sermos colonos: o Brasil e um 
lmperio constitucional; a mais vic;osa vergontea da Casa de Bra
ganc;a e o seu l 9 lmperador. Trata-se de aumentar as fon;as deste 
gigante com o aumento da sua populac;ao; entre os diversos 
meios de conseguir este tao util como necessario fim tera sempre 
lugar o da civilizac;ao e catequese dos indios, que vivem em 
hordas errantes nas imensas matas do solo brasileiro. 

Os erros palmares que tern cometido nossos av6s na civili
zac;ao dos Indios, erros nascidos umas vezes da tendencia que 
tern o homen1 para imitar, e outras de ideias de fil6sofos, que 
teorizam no interior de seus gabinetes, sem atenc;ao aos resul
tados da experiencia, me impeliram nesta ocasiao a dar a luz o 
que eu vi e observei nas aldeias de minha Provincia de Sao 
Paulo. Quern der atenc;ao a verdade dos fatos hist6ricos conhe
cera a razao do retardamento da civilizac;ao, e diminuic;ao da
quela rac;a indigena (63-8). Corrigidos tais erros, reformados os 
abusos, a lei e a exac;ao do poder executive farao uteis ao Estado 
milhares de suditos, que alem de inuteis se reputam nossos . . . 
1n1m1gos. 

Governava a Provincia de Sao Paulo o Capitao-general An
tonio Manuel de Melo Castro e Mendonc;a no ano de 1798 (64). 

(63-A) Oficio datado de 20 de dezembro de 1823. 
(63-B) Os indfgenas eram capturados para morrer na escravidao. Os indigenas capturados 

definhavam e morriam prematuramente. Era preciso substituir freqiientemente os 
bracos escravos. Somente em dois anos, de 1628 a 1630, os paulistas prearam, na 
zona do Parana, 60.000 Indios. HARNISCH, Wolfgang Hoffmann, em prefacio de 
Vlagem aa mlss6es jesuiticas e trabalhos aposl611coa, do Padre AntOnio SEPP, S. J., 
pag. XXll. Sobre a d izimacao dos indios e impresslonante o relato do Pe. Antonio 
Vieira: "Sendo o Maranhao conquistado no ano de 1615, havendo achado os portu
gueses desta cidade de S. Luis ate ao Curupa mais de qu inhentas povoacoes de 
Indios, todas mui numerosas, e algumas delas tanto que deitavam quatro e cinco 
mil arcos, quando eu cheguei ao MaranhAo que foi no ano de 1652, · tudo estava 
despovoado, consumido, e reduzido a mui poucas aldeotas, de todas as quais nao 
pOde Andre Vidal ajuntar oitocentos Indios de armas, e toda aquela lmensidade de 
gente se acabou, ou nos a acabamos em pouco mais de t rinta anos." Vozes aaudoaaa 
do Padre Vieira, publicadas por Andre de BARHOS, trabalho ci tado por Goncalves DIAS 
no prefacio da 2.a ed. de Anais Historicos, de BERREDO, pag. XVII. 

(64) Foi governador da Capitania de S. Paulo no pe;fodo da 1797-1tl02. Arquivo Nacional, 
vof. XXXVI das Publlca~oes, 13-14. 
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Este Governador, entre outras virtudes morais, tinha a dos bons 
desejos de fazer bem a humanidade. Ele, conhecendo as desgra
c;as dos indios aldeados, por boas maneiras, em carta de 20 de 
agosto do dito ano, me obrigou a aceitar o cargo de diretor geral 
de todas as aldeias da Provincia, de fazer-lhes uma visita de 
inspec;ao, examinar os pontos em que se nao cumpria o Diret6rio 
dado aos Indios do Para; que artigos eram aplicaveis a estas 
povoac;oes, e finalmente que melhoramento poderiam ter, e quais 
as providencias necessarias? Para cumprimento destas ordens eu 
visitei as aldeias, examinei os seus pequenos arquivos, bem como 
o arquivo da Canlara de S. Paulo. A colec;ao dos fatos antigos, 
e o andamento das aldeias ora progressive, ora estacionario, e 
muitas vezes retr6grado, fazem os dados desta Mem6ria. ~ com 
atenc;ao a estes fatos que os legisladores da nac;ao poderao achar 
hases seguras para determinar u111 piano geral de civilizac;ao e 
catequese dos indios; e e s6 com este fim util que eu fac;o apa
recer a luz do dia esta pequena parte de meus trabalhos, pelo 
bem da humanidade, e proveito de minha Provincia. A opiniao 
publica devera louvar os seus bons desejos, e e quanta basta. 

Alem deste primeiro e principal motivo, o leitor achara nesta 
Mem6ria alguns fatos hist6ricos, que nao sao para desprezar; 
eles devem ser conservados por meio da imprensa, e um dia ser
virao para ornato e complemento da hist6ria geral do Brasil, e 
sobretudo da Provincia de Sao Paulo, que por muitos titulos deve 
ser celebre na posteridade. - Jose Arouche de Toledo Rendon 

* 
Logo que se fundou a Capitania de S. Paulo no ano de 1560, 

os Guaianas oriundos de Piratininga, e mais indios ali mora
dores, vendo que ian1 concorrendo portugueses, e ocupando suas 
terras, mudaram-se dos suburbias da vila, fundando as duas 
aldeias de Sao Miguel e de Pinheiros; a 1 ~ ao norte da vi la, na 
distancia de 4 leguas, na margem esquerda do Rio Tiete; e a 2~ 
ao sul da mesma, em distancia de uma legua, na margem direita 
do Rio Pinheiros. As outras tiveram o seu nascimento umas pelos 
mesmos tempos, outras muito depois. Tais foram Barueri, Con
ceic;ao dos Guarulhos (hoje freguesia), aldeinha da Escada (65), 
e Sao Joao de Peruibe (66) na marinha. 

Os jesuitas, que sempre tiveram o maior cuidado em possuir 
indios, deram origem as aldeias de Carapicuiba, M'Boi (67), 
ltapecerica, ltaquaquecetuba, e S. Jose, hoje vila (68). Entao 
tinham o nome de fazenda, que eles herdaram dos paulistas com 
bastantes indios, cujo numero sempre procuraram aumentar, nao 
s6 com os indios vindos do sertao, mas ainda mesmo com indios 

(65) Atual Guararema, no Vale do Paralba. 
(66) Atual Perulbe, no li toral sul de S. Paulo. 
(67) Atuat Embu, nas imedia~oes da cidade de S. Paulo. 
(68) Atual S. Jos~ dos Campos, no Vale do Paralba. 
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de pessoas particulares, ate das mais aldeias, que eles seduziam; 
e o que deu causa a serem expulsos de S. Paulo. 

Estas sao as aldeias desta Provincia, alem da de S. Joao de 
Queluz (69), fundada pelo mesmo Capitao-general Melo no ano 
de 1800 (70), em que fez chamar para ela o gentio que habitava 
a margem esquerda do Rio Paraiba, dando-lhe aquele nome em 
mem6ria do Augusto Principe que entao regia o Reino de Portugal 
e suas colonias. Todas elas existem a exce<;ao da dos Guarulhos, 
porque dando-se-lhe um paroco, que o fosse tambem dos brancos 
e mais povo morador dentro dos seus limites, veio a perder o 
nome de aldeia, ficando-lhe o da freguesia da Concei<;ao dos 
Guarulhos (71), de sorte que hoje a maior parte do povo de S. 
Paulo ignora que aquela povoa<;ao, a qual ja em 1800 tinha 
3. 696 habitantes, tivesse a sua origem em uma aldeia de indios. 

0 Governador e Capitao-general D. Luis Antonio de Sousa 
Botelho Mourao conheceu bem a necessidade de erigir em fre
guesias e vilas as aldeias que fossem tendo maior considera<;ao 
por efeito das suas diligencias: esperan<;ava-se muito nas de S. 
Miguel, Pinheiros, e Sao Jose. Contudo unicamente erigiu em 
vila a de Sao Jose, ficando as outras em aldeias, como dantes. 
Notam-se neste procedimento daquele governador duas incoeren
cias; a 1 ~ e erigir em vila a aldeia de S. Jose, podendo conten
tar-se em faze-la freguesia, pois ainda nao tinha, nem ate hoje tern 
capacidade para ser vila, nao obstante ter-se aumentado a sua 
povoac;ao com brancos e mesti<;os; 2~, que tendo aquela povoa
<;ao o nome de vita, com pelourinho e Camara, em que serviam 
promiscuamente brancos e Indios, ainda conservasse o nome de 
aldeia, e tivesse diretor quando eu a visitei. ~ da maior evidencia 
que, se ali havia Indios com capacidade de reger os mesmos 
brancos, e administrar-lhes- justic;a, nao estavam no estado em 
que os contempla o diret6rio, e que se lhes fazia injuria em con
serva-los debaixo de direc;ao. 

Se D. Luis Antonio de Sousa tirasse o diretor dos indios da 
sua nova vila, se os sujeitasse unicamente as justi<;as ordinarias, e 
mesmo fizesse alistar os mais habeis nos corpos milicianos, decer
to ja haveria pouca lembran<;a que foi aldeia de indios, como acon
teceu a dos Guarulhos. Ainda que geralmente se descubram 
nos indios muita languidez, baixeza de espirito, nenhuma am
bi<;ao, nem de bens, e nem mesmo de honra, contudo eles sao 
homens, a quern a natureza nao podia negar aquela por<;ao de 
amor pr6prio, que bem regulado os conduz para a virtude e para 

(69) Atual Oueluz, no Vale do Parafba. 
(70) Ver "Os Puri de Guapacare e algumas achegas a Hist6ria de Oueluz", ob. cit., 119-158. 
(71 ) Essa aldeia tambem foi chamada dos Marumimlns, ou Maromimins. Slmfto de 

Vasconcelos refere-se a ela como sendo N. s.~ da Concel~io dos Meromlmlna. 
LEITE, S. J., Serafim, Hist6ria da Compenhia de Jesus, VI, 232-233. 
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a gl6ria. Estes homens (falo dos indios aldeados), que sendo 
tirados nus dos sertoes brasilicos mais por fon;a do que por 
vontade, que tantos tempos se conservaram pouco vestidos de· 
baixo da escravidao, que nao obstante o soberano os declarar 
livres, ficaram contudo vivendo sujeitos as aldeias, sofrendo in· 
solencias contrarias a liberdade do homem, e que uma serie 
sistematica de fatos os tern feito viver sempre na ultima baixeza 
e miseria, como mais adiante mostrarei; estes homens, digo, 
tern os sentimentos abatidos nao por natureza, mas pela malicia 
dos outros homens. Conservados na ultima ignorancia, nao ha· 
vendo exemplo de felicidade nem entre eles, e muito menos nos 
seus ascendentes, que ainda foram mais desgra<;ados, parece· 
lhes, que aquela s6 e nao outra deve ser a sua sorte (72). 

Mas, alem da razao, a experiencia mostra que os descen 
dentes daqueles Indios que nao ficaram nas aldeias, e ainda 
daqueles que em outros tempos se escaparam delas, vivem mais 
felizes, te111 mais bens, muitos servem nos corpos militares, 
muitos querem ser brancos, e alguns ja sao havidos por tais 
desde que por meio do encruzamento das ra<;as tern esquecido a 
sua origem. Tais sao muitas familias novas de curta genealogia. 

Vendo-se os mapas estatisticos da Provincia de S. Paulo, 
encontra-se um grande numero de brancos. Mas nao e assim; 
a maior parte e gente mesti<;a, oriunda do grande numero de 
gentio, que povoou aquela provincia, e que nao teve a infelicidade 
de ficar em aldeias. Eles ja tern sentimentos, e quando na fatura 
das listas sao perguntados pelo cabo e oficiais de ordenan<;as, 
declaram que sao brancos. Segue-se daqui que se o sistema 
de aldeias se tivesse extinguido desde que os Indios tiveram a 
necessaria civiliza<;ao para viverem entre os brancos, ja o nosso 
seculo nao passaria pelo dissabor de ainda apresentar ao mundo 
aqueles restos de barbaridade. 

Os indios das fazendas jesuiticas tinham uma liberdade 
imaginaria, porque eles eram tratados com a mesma sujei<;ao, o 
mesmo aperto e a mesma obediencia, que o resto dos escravos. 
Acrescia, alem disto, o sistema de os ter sempre separados do 
comercio dos brancos, para nunca poderem ser desabusados, e 
de os casarem com pretos e pretas escravas, batizando os filhos 
como servos. As outras aldeias, que pela maior parte tiveram 
sua origem na geral liberdade dos indios pela Lei de 1.9 de abril 

(72) "Se olhando para c ima ve que os que lhe estao su periores abusam; se olhando 
para baixo v{J que os que lhe sao inferiores sofrem e nao murmuram de uns, nem 
defendem aos outros, e todavia conhecem o que e bem e o que e rnal. Mas que 
lhes importa isso? Se a sua vida e miseravel, se a sua condi!;iio e trlste, se o 
vexam, se o perseguem, se o maltratam, mesmo se o desprezam - sofrern e 
procuram esquecer-se: por tanto resignam-se." Gongalves DIAS, prefacio da 2.a ed. 
dos Anais Hlst6ricos de BERREDO, pag. XI. 
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de 1680 (73), ficaram sujeitas a administradores particulares (74), 
que umas vezes as tratavam severamente, e outras com mats 
brandura ou com menos zelo da sua felicidade. 

Estas ditas aldeias eram regidas e governadas pelos go
vernadores gerais, pelos ouvidores, pelos administradores gerais, 
e pela Camara da cidade, que delas zelava ainda menos do que 
costumava zelar dos bens do Conselho. Encontrei exemplos de 
se nomearem capitaes administradores para cada uma das aldeias, 
umas vezes pelo governador geral, outras pelo administrador 
geral, e outras pela Camara. Estes capitaes eram, como ao 
depois foram, os diretores; mas entao governavam sem regra 
nem lei, que nao fosse a de seu arbitrio. 

A Camara anualmente tomava posse das quatro aldeias de 
seu distrito, lavrando um auto de posse, e formando uma lista 
dos indios que achava em cada uma daquelas quatro aldeias, 
que eram Guarulhos, Sao Miguel, Pinheiros e Barueri. Para se 
considerarem desordenadas tais administra96es, basta refletir-se 
que eram muitos os mandadores. 0 certo e que todos se lem
bravam de reger e mandar sobre as aldeias, e nenhum se demo
rava, nem consumia seu tempo em pensar no modo de felicitar 
esta desgra9ada gente. Ela era lembrada unicamente quando 
eram precises indios para as diferentes expedi96es, tanto do 
descobrimento dos sertoes em que se fundaram as novas colonias 
que dali sairam, como dos socorros que os paulistas deram as 
provincias de beira-mar. 

Os ouvidores foram tao pouco zelosos do bem dos indios, 
que pelo contrario foram eles os primeiros que determinaram 
se lhes tirassem as terras concedidas para suas lavouras. A Ca
mara s6 se lembrava de nomear-lhes capitaes administradores, 
que executassem bem os s~us mandates; e de aforar e cobrar 
foros das terras dos indios. Houve um administrador geral, o 
Capitao-mor Governador Pedro Taques de Almeida, que com mais 
zelo lhes escolhia capitaes administradores; mas a for9a con
traria era superior, os vicios estavam muito radicados; e quanta 
obrou apenas minorou temporariamente o mal dos indios. 

Parecia zelo o grande cuidado com que se impedia por 
todos os meios, sem excetuar o da excomunhao, que os parti· 
culares nao tivessem os indios nas suas casas e sitios; mas nao 
era senao ambicao, impedindo-se por este meio que os indios se 

(73) 

(74) 

A Lei de 1.0 de abril de 1680 referia-se ao "resgate dos Indios da Am6rica e fol 
lnclulda na de 6 de junho de 1755". BERREDO, Anal• Hlst6rlcos, parte 1, 259. A 
Lei de 1680, como outras, nlio fol cumprlda. Como escreveu Carlos Pereira: 
" ... los mandatos del soberano quedaban frecuentemente lncumplidos". (Breve 
Hlst6rla da America, 255-256), cit. por LEITE, Serafim, ob cit., VI 331. . 
Os administradores leigos eram obrigados a dar ao Indio, como "paga do seu 
estlpllndlo", sustento, "vestuario uma vez ou duas no ano, conforme o estilo comum, 
( .•. ) assistllncia do necessario nas suas enfermidades, segundo a capacidade da 
terra, e o pasto espiritual", LEITE, Seraflm, ob. cit., VI, 328. 

' 

. ' 

l 
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civilizassem e ganhassem algum jornal; e procurando-se unica
mente que existissem nas aldeias para servirem for<;ados nas 
ocasioes em que eram chamados. Apesar de todas as proibic;oes 
as violencias afugentavam os Indios de suas aldeias; os que delas 
se viam livres, nem das mulheres e filhos se lembravam. Tantos 
eram os seus sofrimentos que faziam emudecer a natureza! 
Assim os indios destas aldeias foram aumentar as povoac;oes de 
Goias, Cuiaba, Minas Gerais, e Rio Grande de S. Pedro do Sul; 
de sorte que em 1623 vendo o governador geral que as aldeias 
estavam despovoadas, sendo alias os indios muito necessaries 
para todos os servic;os que se empreendiam a favor da coroa, 
determinou a 18 de outubro do dito ano que todos os que fos
sem ao sertao buscar indios, pagassem o quinto, pondo nas 
aldeias de Sua Majestade a quinta parte deles; e que a metade 
deste quinto se remetesse a Bahia para la fundar uma aldeia. 

Continuou a deserc;ao dos Indios, porque em 1675 veio a 
Camara de Sao Paulo uma carta regia para informar sobre a 
queixa de um anonimo, que representava a Sua Majestade o pes
simo estado em que estavam as aldeias, e a despovoac;ao delas, 
concluindo que se deviam entregar a clerigos com jurisdic;ao es
piritual e temporal. E ainda no ano de 1681 estavam tao poucos 
indios nas aldeias, que em Pinheiros s6 se achavam 16 de todas 
as idades e sexos (75). Mas coma entao se deu liberdade a uma 
multidao de indios, que faziam o grande cabedal dos paulistas, 
·e com que de necessidade em um dia empobreceram as mais 
opulentas casas, povoaram-se prodigiosamente as aldeias para 
onde eram mandados os Indios. E ainda posteriormente foram 
entrando mais indios para as aldeias; porque tendo muitos ficado 
nas mesmas casas em que existiam, com o titulo de adminis
trados, estes mesmos quando saiam eram recolhidos as aldeias. 
Continuou esta providencia porque em 1718 mais ou menos se 
recolheram para a_ de S. Miguel 200 indios, que acompanhavam 
o celebre facinoroso Bartolomeu Fernandes de Faria, que se 
achava com casa forte na vila de Jacarei. 

Mas que? As insolencias continuaram e a proporc;ao delas 
as aldeias novamente se faziam desertas. Par outra parte, sendo 
OS Indios OS unicos brac;os com que OS paulistas fizeram tantos 
servic;os a coroa, quantos sao not6rios ao mundo, o numero dos 
indios se diminuia, nao s6 porque muitos ficavam nas diferentes 
povoac;oes novas de todas as Minas e de Viamao, mas mesmo 
porque pereciam pelos sertoes, ou fosse de fome, ou de trabalho, 
ou de molestia, ou de outras casualidades. 0 certo e que D. Luis 

(75) Deve ter contribuldo, tambem, para o despovoamento desse nucleo lndlgena a con· 
cessiio, em 12 de outubro de 1580, pelo Capitiio·mor Jeronimo Leitiio, de uma 
sesmaria de "seis leguas de terra em quadra". no sftlo de Carapiculba, aos fndios 
da Aldela de Pinheiros. LEITE, Serafim, ob. cit., 355. 
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Antonio de Sousa achou as aldeias na ultima decadencia, nao 
s6 pelo que diz respeito a pobreza dos indios, como na parte da 
sua povoac;ao. Colhe-se isto dos seus oficios acima citados. 

Ele trabalhou com fervor no aumento delas; escolheu dire
tores para todas; deu-lhes instruc;oes para seu governo deu-lhes· 
livros rubricados pelo provedor e pelo ouvidor para a escritura
c;ao de diferentes objetos, como dizimos, comercio, etc.; fez 
aldear todos os indios que andavam disperses, formoseou as .PO· 
voac;oes, e fez quanta pode para restituir aos mesmos as terras 
que se lhes tinham usurpado. Mas apenas conseguiu o aumentar 
nas aldeias por alguns anos o numero de indios que viviam por 
fora, uns em arranchamentos pr6prios, e outros agregados aos 
brancos. 

Existiam os mesmos obstaculos, e ele nao podia conseguir 
o seu fim: a sua nova vila de S. Jose (76), se ja entao nao fosse 
povoada de muitos brancos, nao existiria. E muito dificultoso 
encontrar homens que sirvam ao publico com honra e com zelo 
sem grande interesse. D. Luis Antonio viu isto na escolha que 
fez de diretores para as aldeias, ele deu aos diretores uma dire
c;ao distribuida em capitulos, para ser observada enquanto se nao 
mandasse o contrario. Esta direc;ao ou diret6rio seria muito util 
se fosse bem observada; mas isso e o que ele nao deveria e$· 
perar, porque o diligentissimo pai de familias que assim obrasse 
com seus filhos e servos, faria o mais que dele se podia desejar. 
E portanto eie prudentemente nao devia contar com essa exatis
sima diligencia de um homem estranho, governando indios livres, 
sem ter uma proporcionada paga do seu trabalho. 

Por outra parte, conforme o piano de D. Luis, e na forma 
do Diret6rio do Para, o diretor devia lucrar a 6~ parte de tudo 
o que o indio ganhava, ou fosse de sua lavoura, otJ de seus 
jornais; mas essa 6~ parte nao era bastante para sustentar um 
homem digno de se empregar nessa regencia; e nem tal provi· 
dencia era a favor do miseravel indio, que nao necessitando de 
diretores para ganhar seu jornal, via-se obrigado a repartir com 
eles o pequeno premio de seu trabalho, e com o que de neces· 
sidade havia de ter todos os desejos de sacudir o pesado jugo 
da aldeia. 

lsto ainda e menos; o mesmo D. Luis Antonio, nao obstante 
os bans desejos de felicitar os indios, aumentou o seu mat com 
uma impolitica providencia que deu, supondo que fazia bem. As 
aldeias que ficaram dos jesuitas naO tinham parOCOS, porque OS 

clerigos nao queriam ser vigarios sem congrua. Lembrou-lhe 

(76) Antes, nessas terras havia uma Aldeia Velha. Em torno de 1680, o jesufta trmao 
Manuel de Leao fundou, em regiio mais protegida das enchentes do Para!ba, 10 
quilOmetros distantes do primitivo nucleo, a Aldeia de S. Jose. Em 1757, S. Jose 
(da Paraiba) tinha 412 Indios. Ver LEITE, Serafim, ob. cit., pAgs. 367-369. 
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mandar, como mandou, que tudo o que os indios ganhasse-m 
fosse para as maos dos diretores, que estes dividissem o ganho 
de cada um em tres partes; que a terceira parte ficasse ao indio, 
e que dos dois terceiros tirasse o diretor a sua 6~ parte, e o 
resto se metesse em um cofre para a igreja e o paroco. Ve-se 
que por este modo, ganhando o miseravel indio 100 reis por dia 
(era o jornal daquele tempo), ficavam em sua mao 33 reis para 
nesse dia sustentar-se a si, sua mulher e seus filhos, alem dos 
dias santos em que nada ganhava. D. Luis era tao religioso, que 
antes queria que os indios morressem a tome, ou vivessem de 
roubos, do que deixar de ter parocos. 

Nao e possivel narrar todas as torturas que se tern feito 
aos indios, porque a maior parte dos seus arquivos nao existe; 
e um sistema conhecido dos empregados maus consumirem os 
documentos que para o futuro os podem acusar. Contudo, o que 
se encontra em algumas aldeias deve supor-se que existiu nas 
outras. 

Ha tres aldeias, S. Miguel, Peruibe, e aldeinha da Escada, 
cujos vigarios eram . frades capuchos denominados Superiores, a 
quern a Fazenda pagava 25$000 reis anuais para guisamentos: 

· eram sustentados pelos indios. Nao encontrei documento, que me 
certificasse do tempo em que S. Miguel e Peruibe foram entre
gues a administra<;ao dos capuchos; sei que houve ordem para 
se entregarem as aldeias aos Prelados das Religioes, e de fato 
se entregaram, a saber: as tres acima aos Capuchos, Pinheiros 
aos Beneditinos, e Barueri aos Carmelitas. Contudo, e certo que 
ja no ano de 1716 S. Miguel era dos Capuchos. 

A aldeia da Escada, que foi fundada por Gaspar Cardoso, 
Capitao-mor de Moji das Cruzes, com 800 indios, que deixou 
livres, ali aldeados, teve depois varios administradores seculares; 
e passando pelos mesmos inconvenientes, que passavam as ou
tras, veio depois a ser tao diminuta, que o Desembargador Ouvi
dor Antonio da Cunha Souto-Maior mandou que o resto dos indios 
passasse para S. Miguel, e o Vigario da vara Andre Baruel deu 
licenc;a ao Superior de S. Miguel para que tambem levasse as 
imagens e alfaias da igreja. A Camara de Moji das Cruzes tomou 
isto em caso de honra, e convocando os principais do povo, fo
ram a S. Miguel, e repelindo uma forc;a com outra forc;a, recon
duziram as imagens, alfaias e indios para a mesma aldeia da 
Escada, onde ficaram ate hoje. 

O Ouvidor Joao Rodrigues Campelo, que tinha uma desmar· 
cada paixao pelos trades capuchos, entregou-lhes esta aldeia a 
19 de maio de 1793, e cuidou muito em faze-la povoar de indios, 
mandando para ela todos aqueles que se achavam dispersos, ou 
que ainda retidos ocultamente em escravidao reclamavam a 
liberdade. 
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E nesta aldeia que a ambi<;ao dos frades, apadrinhada do 
zelo da religiao, p6s em pratica todos os meios destruidores da 
liberdade dos indios e que fazem gemer a natureza e revoltar a 
humanidade. Em 1739, judicialmente e perante o Ouvidor da 
comarca o ja relatado Campelo, constrangeram os inocentes in
dios a assinarem um termo, pelo qual se obrigaram homens e 
mulheres a trabalhar para o seu padre superior, tres dias em 
cada semana, ficando unicamente isentos da presta<;ao destes 
servic;os os doentes e as mu.lheres prenhes de seis meses. Ja 
disse acima que o memoravel Campelo se esfon;ou em aumentar 
o numero dos indios daquela aldeia. Nao sei quantos ali havia 
na data do termo; mas supondo que havia, v. g. 200 indios de 
servic;o, que deviam trabalhar metade do tempo para o padre 
superior, vinha este com todo o seu voto de pobreza a possuir 
100 escravos, sem lhes correr o risco, sem sustenta-los e vesti
los, e nem· cura-los em suas enfermidades!!! Por este modo fi
caram os indios de pior condi<;ao do que os escravos, a quern 
os senhores curan1, vestem, e sustentam a eles e a seus filhos; 
pois e da maior evidencia que os jornais de 3 dias em cada se
mana nao podiam bastar para sustentar o indio e sua familia. 

E porque nem sempre podia durar o patrocinio do Ouvidor 
Campelo, e era preciso que houvesse um meio de constranger 
os indios a observancia do seu termo, pondo-os no estado de 
uma cega obediencia aos seus Reverendissimos Padres, lembrou 
entao aos capuchos serem legisladores e fazerem leis penais 
contra os leigos. 0 Governador Artur de Sa e Meneses, de ordem 
de Sua Majestade, deu um regimento para o governo das aldeias, 
em 15 de janeiro de 1698, acautelando nele muitas coisas, e 
dando uma ampla jurisdic;ao ao procurador geral dos indios, de
baixo de cujas ordens estavam os capitaes dos mesmos. Antonio 
Luis de Tavera, Conde de Sarzedas, posteriormente a 11 de maio 
de 1774, fez outro regimento, sem contudo revogar aquele, que 
por isso mesmo devia ser observado nas partes em que nao esti
vesse derrogado. Contudo, os frades tambem fizeram o seu, que 
tern o titulo - Regimento para todas as aldeias das Missoes, 
~stabelecido por atas do Capitulo Provincial celebrado no Con
vento de Santo Antonio do Rio de Janeiro aos 13 de agosto 
de 1745. 

E memoravel este regimento pelos atentados, que nele se 
contem. Eu vou apontar alguns dos seus mais celebres capitulos, 
que demonstram a desgrac;a dos indios, e comprovam o que eu 
tenho anunciado nesta Mem6ria. 

Tendo-se legislado nos seis primeiros capitulos a respeito 
do oficio de paroco, passaram os padres no cap. 79 a determinar 
«- que todo o indio ou india, que em tempo competente nao 
cumprisse o preceito. da quaresma, fosse excomungado, e nao 
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fosse absolvido senao com varas, apresentando Bula da Cruzada; 
e que em pena de sua culpa (acrescentam) se lhe darao tres 
dias de tronco, e trinta a<;oites cada dia, se por outros delitos 
nao merecer maior castigo, etc.» . 

Estas prisoes e estes a<;oites em homens livres foram aqui 
adicionados as penas canonicas, a titulo de zelo da religiao, 
querendo estes Regulares persuadir ao mundo que eram mais 
rigoristas do que os padres dos Concilios, que tern havido na 
lgreja. Mas porque corn a passagem acima - se por outros de
litos nao merecerem maior pena - nao ficava bem explicado o 
que eles queriam, continuaram no mesmo capitulo na seguinte: 
- «0 que tambem se ha de observar com todos os desertores e 
fugidos, etc.». - Eis aqui .misturados os dais delitos, da falta 
de desobriga e de fuga, e ambos punidos com a<;oites: e isto 
determinado e executado por homens, que fizeram veto de cari
dade e humanidade. 

0 capitulo 109 contem uma refinada hipocrisia; porque sen
do o sistema desses P. igual ao dos jesuitas em desviar sempre 
a comunica<;ao dos indios com o resto do povo, para se nao 
civilizarem, e brutalmente suportarem o fardo da escravidao, 
proibem no citado capitulo com penas ao Superior o mandar 
Indios ou indias fora das aldeias para casas de pessoas secula
res, com o pretexto de qualquer servi<;o; e dao razao - porque 
e injuria manifesta que aos Indios se faz em privar-lhes a liber
dade que gozam, e despovoar as aldeias. - Era privar-lhes a 
liberdade 0 permitir-lhes que fossem trabalhar de jornal a casa 
dos seculares; e s6 nao era castiga-los com a<;oites por fugirem 
do cativeiro da aldeia, e exigir deles a metade do seu servi<;o, ou 
mais, coma abaixo se vera. 

No capitulo 149 atacam os P. expressamente um direito bem 
sagrado, ainda entre os gentios. A legisla<;ao do dito capitulo 
e assim: 

«Ordenamos que nas aldeias se nao conceda hospedagem 
a pessoas seculares, salvo se for algum devoto ou pobre passa
geiro, ou por pouco tempo, o que s6 poderao fazer os Superiores. 
E se algum indio ou India recolher alguma pessoa de fora na 
aldeia, e a deixar pernoitar sem licen<;a do Padre Superior, seja 
logo castigado com 30 a<;oites e dais dias de tronco pela primeira 
vez, e pela segunda dobrado, etc.». 

Aqui temos o homem livre castigado com a<;oites pelas sa
gradas maos do sacerdote, porque deu hospitalidade em sua 
casa, e exercitou a virtude da caridade!!! Mas vejamos o resto 
da legisla<;ao Capuchina. 

No capitulo 159 se impoem penas aos oficiais dos Indios 
que nao executarem as ordens do Padre Superior. No 16~ deter· 
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mina que no caso de o Padre Superior dar licen<;a a algum indio 
para ganhar jornal fora da aldeia, a terc;a parte do ganho seja 
entregue ao sindico para reparo da igreja. Em consequencia do 
que na aldeia da Escada do jornal lucrado nos 3 dias da semana 
ainda se retirava a terc;a parte; de sorte que por este meio ficava 
o indio unicamente com o lucro de dois dias em cada semana. 
Este era um meio de impedir ao indio o procurar ou desejar 
ganhar jornal no servic;o dos seculares. 

Tenda assim os P. legislado e determinado o contrario do 
que se acha estabelecido no regimento do Conde de Sarzedas, 
eles no capitulo 179, que e o final, tiveram a bonomia, ou a boa 
feic;ao de determinar «que se observasse, como se costuma, a 
lei que determinou o Sr. Conde para se governarem as aldeias 
daquela provincia». 

Este argelino regulamento era para a aldeia da Escada, 
para a de S. Miguel e para a de S. Joao de Peruibe, sujeitas aos 
capuchos. Eu s6 o encontrei no arquivo da Escada; e pode ser 
que eu o nao chegasse a ver, se nao ocorressem entao duas 
circunstancias favoraveis: 1~, o ser muito velho o Padre Superior 
que ali estava; 2~, ser ativo o diretor que dirigia a aldeia, e · ser 
tenente do regimento de meu comando. 

Nao sei 0 que a proporc;ao disto fariam OS frades do Carmo 
em Barueri, e os beneditinos em Pinheiros, porque ou nao exis
tem, ou me sonegaram os documentos; mas e de crer que a sorte 
destas aldeias nao fosse muito melhor que daquelas. 

Esta serie de fatos mostra bem que os indios sempre foram 
desgrac;ados, e sempre o hao de ser enquanto forem obrigados 
a estar nas aldeias sujeitas a avareza dos outros homens. A estes 
males acresce a falta que eles tern de terras para as suas cul
turas, pois do que ficou dito ja se conhece que todas lhes foram 
tomadas por diferentes modos. 

Todas as aldeias tiveram terras, que !hes foram concedidas 
para lavoura dos indios. A de S. Miguel teve 6 leguas; a de Pi
nheiros outras seis: ambas as datas em uma s6 sesmaria con
cedida pelo Donatario Pero Lopes de Sousa a 31 de outubro 
de 1580, vinte anos depois da fundac;ao da vila de S. Paulo. A 
de Barueri teve tres leguas de terras. E posto que ainda nao en
contrei esta sesmaria, ela contudo consta de uma Provisao do 
Governador Geral, de 3 de junho de 1656, em que nomeia Pro
curador dos f ndios de Barueri a Joao Fernandes Savedra, e de
termina se mec;am as tres leguas de terras que tern os mesmos 
de uma e de outra parte do rio, e se lancem fora os que nelas 
se acharem intrusos. 

A da Escada teve as terras que lhe doou o fundador da al
deia. Ignore as que tern a de S. Joao de Peruibe; mas pelo menos 
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deve ter uma legua, que no caso de nao ter outras lhe deviam 
ser dadas em observancia do alvara de 23 de novembro de 1700, 
pelo qual Sua Majestade mandou que se desse a cada aldeia, 
tendo 100 casais, uma legua de terra em quadra, tirando-se, se 
necessario fosse, de qualquer outro sesmeiro vizinho a aldeia, 
executando isto os ouvidores sumarissimamente sem aten<;ao a 
repugnancia das partes. 

Creio que, as duas aldeias da Escada e de Peruibe serao 
as unicas que ainda tern terras para a lavoura dos indios; a 1 <i 

pelas continuadas proibi<;oes que tinham os Padres Superiores 
de aforar as terras aos seculares; a 2<i nao s6 porque teria as 
mesmas proibi<;oes, como pela falta de povoadores da vila de 
ltanhaem, em cujo distrito e fundada. 

As mais aldeias umas tern muit9 poucas terras de lavoura, 
e outras nada, sem excetuar da generalidade desta regra a mes
ma de S. Miguel, que estando sujeita a legisla<;ao das atas do 
Cap. Provincial, assim mesmo sofreu o que sofreram as de Pi
nheiros, Barueri e Guarulhos: porquanto indo a S. Paulo o Ou
vidor geral e Desembargador sindicante Joao da Rocha Pita, 
entre outras coisas, que proveu na Camara daquela cidade a 18 
de maio de 1679 foi «que a Camara mandasse medir ou refor
mar os marcos das terras dos indios, e achando alguns mora
dores nelas sem autoridade da Camara, os lan<;asse fora, e os 
que quisessem ficar pagariam foro competente, conforme a quan
tidade e qualidade das terras, vista que os Indios nao lavravam, 
nem tinham cabedais para isso. E para o dito efeito concedia 
aos oficiais da Camara autoridade para poderem entrar com vara 
al<;ada, e fazer a dita medi<;ao». 

Em tao poucas linhas nenhum magistrado e capaz de fazer 
tanta violencia, nem de cometer tantos erros! Este era um ma
gistrado togado, escolhido para uma sindicancia. Que tais seriam 
os outros mandados para as colonias do Brasil! Decerto este 
ministro nao veio munido de tantos poderes, que pudesse con
ferir aos Camaristas mais jurisdi<;ao do que lhes e permitida na 
Ord. Filipina e tirar o dominio alheio, dando para patrimonio da 
Camara as terras doadas aos indios. Porem de fato assim se 
mandou, e assim se executou. Sao vicios inerentes ao sistema de 
colonias. No mesmo ano de 1679, em que se determinou este 
absurdo, passou a Camara carta de foro de terras da aldeia de 
S. Miguel a um Miguel Rodrigues Velho por 200 reis anuais. Dai 
em diante se aforaram terras das quatro aldeias existentes no 
termo da cidade a quantos pediram, ou estivessem ja possuidores, 
ou alegassem que estavam as terras sem cultura dos indios. Por 
este modo ficaram os indios espoliados de suas terras, nao pelos 
particulares, mas sim pelos magistrados munidos da jurisdi<;ao 
real. 
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Os indios gemiam: mas quern os ouv1na, quando nao po
diam obstar nem as suas sesmarias, nem as ordens regias! Pedro 
Taques de Almeida (a quern eu sou suspeito de fazer elogios), 
sendo Administrador geral das aldeias, pos na presenc;a do So· 
berano esta insolencia. El-Rei D. Joao o V mandou informar pelo 
Ouvidor de S. Paulo; e a vista da queixa e da informac;ao, or
denou por Carta Regia de 3 de man;o de 1713, dirigida ao mes
mo Ouvidor, que ele fizesse restituir aos Indios as seis leguas 
de terras que lhes foram dadas para suas lavouras, mandando 
notificar os sesmeiros e foreiros para apresentarem seus titulos, 
e que ouvidos eles, e o administrador procurador dos Indios, su
mariamente determinasse as coisas e desse conta a S. Majestade 
das sentenc;as que nelas proferisse. 

Contudo a ordem regia nao produziu o efeito esperado. Nao 
bastava o zelo de Pedro Taques contra o interesse comum de 
tantos. 0 fruto que ordinariamente tira um homem muito zeloso 
do bem publico, e muito observante das leis, e ser sacrificado 
pelo partido contrario, que sempre e mais forte. 0 certo e que 
ainda em dezembro de 1725 a Camara passou mandado para 
se cobrarem os foros das terras de S. Miguel; a cujo mandado 
se opos o Padre Superior da aldeia com embargos, que sendo 
impugnados e sustentados, se nao decidiu a questao. Porque nao 
se podendo dar uma sentenc;a ·contra uma lei nova e terminante 
venceu o partido, eternizando-se a causa para que a Camara 
fosse continuando na mesma injusta posse, como de fato con· 
tinuou ate 11 de janeiro de 1733, em que um despacho do 
Conde de Sarzedas, a requerimento do Padre Superior, pos fim 
aquele abuso, nao obstante a impugnac;ao que lhe fez a Camara. 

O Conde de Sarzedas no seu sobredito despacho nao s6 
proibiu que a Camara aforasse e cobrasse foros das terras dos 
Indios, mas tambem de sua devoc;ao, sem ser essa a questao, 
mandou que os Superiores igualmente nao pudessem aforar as 
mesmas terras: o que prova que tambem estes ja nao observa· 
vam a lei. Contudo esta ultima parte nao teve efeito, porque 
quando D. Luis Antonio veio governar a provincia de S. Paulo, 
achou as aldeias sem terras, quero dizer, que estavam possuidas 
por estranhos, dos quais uns pagavam foros, e outros nao. Assim 
ficou tudo. 

Creio bem que o abuso dos foros da Camara ainda renas
ceria com o tempo e mudanc;a de governo, se nao ocorresse um 
novo incidente, ou uma injusta decisao contra a mesma Camara. 
Porque, estando ela no legitimo uso de aforar as terras do Rocio 
da cidade a quern as pedia por carta de data para edificar, cujos 
foros, alias bem moderados, faziam parte da sua renda, opos-se 
a isto o Vigario capitular Manuel de Jesus Pereira, e fazendo-se 
cabec;a do povo, dem.andou a Camara alegando erradamente, e 
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contra direito, que a Camara nao podia pensionar com fora as 
cartas de data, conforme o foral do primeiro donatario de S. Vi
cente, Martim Afonso de Sousa. Neste tempo ja a Camara prin
cipiava a ser servida por homens de menos confidencia: os inte
ressados na extinc;ao de tais foros eram muitos; e em consequen
cia era facil prever qual seria a sentenc;a. Foi proferida contra a 
Camara, e o seu Procurador nem ao menos por decencia apelou 
dela. Sendo pois a Camara por este modo privada dos foros, que 
legitimamente lhe pertenciam, com que titulo poderia continuar 
a perceber faros das terras dos indios? Um mal produziu um bem. 

Por outra parte estou persuadido que tais sesmarias nunca 
foram medidas nem demarcadas, nao s6 porque disso nenhum 
documento tenho encontrado, como mesmo porque a medic;ao 
delas ja ha muitos anos se fez impraticavel pela mult1plicidade 
de moradores que foram entrando, e que existem hoje com posse 
imemorial. Acrescendo a isto que tais sesmarias nem tern con
frontac;oes certas, nem rumos determinados. 

D. Luis Antonio, homem empreendedor, mas que ao longe 
via pouco, tentou conseguir a medic;ao e demarcac;ao das terras 
dos indios, com especialidade das de S. Miguel e Pinheiros, cuja 
sesmaria teve em sua mao. Principiou por S. Miguel, cujas terras 
mandou medir por Francisco Rodrigues de Carvalho, e o Capitao
mor da aldeia, conforme as instruc;oes que tinha dado ao Padre 
Superior da mesma aldeia. Esta medic;ao nao foi mais do que 
uma tentativa, porque nao foi judicial, nem houve citac;ao de 
confinantes; mas essa mesma tentativa foi toda errada, porque, 
alem de seguirem rumos arbitrarios que o titulo nao declara, D. 
Luis entendeu que seis leguas em quadra eram seis de testada, 
e seis de fundo, que fazem 36 ditas: de sorte que a inteirarem
·Se assim as duas aldeias de S. Miguel e Pinheiros, compreende
riam a vila de Moji das Cruzes, a cidade de Sao Paulo, a aldeia 
de Carapicuiba, e a de Barueri. 

Estes medidores foram a um lugar, que disseram ser o fim 
da data de Joao Ramalho, e desse lugar mediram 3 leguas ao 
Norte, e tres ao Sul (rumo arbitrario), fazendo assim uma testada 
da data de Joao Ramalho, e desse lugar mediram 3 leguas ao 
Tiraram as linhas da quadra a rumo de Leste, e s6 puderam me
dir quatro leguas, onde foi suspensa a medic;ao por ordem do 
mesmo D. Luis Antonio, para nao ficar dentro da quadra a vila 
de Moji das Cruzes, e seu Rocio. 

Nao quis D. Luis fazer outra tentativa, e fez bem; porque 
ainda que se propusesse fazer medir unicamente seis leguas de 
terra, acharia mil embarac;os, com especialidade na data dos 
Pinheiros, onde tudo se acha ocupado por diferentes pessoas, 
e onde os indios nao tern para trabalhar terras algumas, vivendo 
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os homens unicamente de jornais, e as mulheres de fabricarem 
lou<;a na cozinha. 

Quando eu conclui todos os exames, que tenho reduzido 
nesta Memoria, fiz ver ao Capitao-general D. Antonio Jose da 
Franca e Horta os inconvenientes que resultavam do rigoroso 
sistema de aldeias com Indios civilizados. Propus a extin<;ao dos 
Diretores, e o consegui, ficando os Indios sujeitos as Ordenanc;as 
como o resto do povo. Propus igualmente que se criassem fre
guesias em algumas das aldeias, marcando-lhes distritos, como 
se fez na Concei<;ao dos Guarulhos. Esta 2~ parte foi mal exe
cutada, e pede reforma; porque acham-se as aldeias todas com 
parocos, que s6 o sao dos indios, ao mesmo tempo que a roda 
das aldeias habita muito povo. A bem dos povos convem que 
estes vigarios o sejam de todo o povo que se achar no distrito 
que se der a estola; e a bem da Fazenda Nacional convem tirar o 
paroco a algumas outras aldeias, que ficam pr6ximas as fre
guesias, onde os indios devem dar obediencia. ~ bem superfluo 
dar 200$ reis a um padre para ser vigario unicamente de 40 ou 
50 Indios civilizados. 

Conclusao 

Nao se pode negar que em regra geral e necessario aldear 
as hordas de Indios, que vem dos matos procurar o nosso abrigo: 
seria mesmo desgosta-los se entao os separassemos, repartindo· 
-os pelas casas e fazendas dos brancos. Convem que estejam 
juntos os de uma nac;ao, que tenham um Diretor e um Padre, 
aquele para lhes procurar o bem temporal, este o espiritual: 
convem acostuma-los a tr(!balhar primeiro em comum, depois 
separadamente para o seu sustento. Mas tudo isto s6 deve ter 
lugar temporariamente; porque logo que 0 indio e civilizado, nao 
tern necessidade de tutor; e sobretudo logo que ele se acha em 
circunstancias de nao haver receio de que volte a vida selvagem, 
convem muito separa-los por meios brandos, sujeitando-os as 
familias brancas, que os acostumem a trabalhar, e que os tratem 
como livres, ate que possam ter os seus estabelecimentos par
ticulares. De outro modo, quero dizer, enquanto viverem juntos, 
com muita dificuldade, e muito tarde, perderao os seus barbaros 
costumes. 

Uma experiencia constante nos tern ensinado que o indio 
adulto tirado das brenhas sente todas as dificuldades em civili· 
zar-se, e formar algum estabelecimento: as suas paixoes domi· 
nantes sao a montaria e roubo. Estes e outros vicios transcen· 
dem aos filhos quando vivem juntos; por isso convira muito 
separa-los, como ja disse; e quando possa ser separar-lhes os filhos 
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com brandura, e sem escandalo. Estes jovens selvagens com 
facilidade tomam os nossos costumes. 

· Na provinc.ia de Goias aldearam-se muitas hordas de indios; 
enquanto foram bem tratados ali ·se conservaram mas logo que 
lhes faltou a abundancia de viveres, ou porque a Fazenda Na
cional nao pudesse com a despesa, ou porque houvesse mal~ 
versa<;ao ou desmazelo nos diretores, eles voltaram para o seu 
estado primitivo, procurando lugares longinquos, donde os nao 
pude$sem tirar. Duas dessas hordas fugitivas foram habitar a 
margem d_ireita .do Parana defronte da foz do Rio Tiete, por onde 
passam os navegantes que de S. Paulo vao ·para o Cuiaba. E 
porque no tempo que estiveram aldeados aprenderam nosso 
idioma, e adquiriram necessidades facticias, eles sempre se fazem 
encont'radic;os aos nossos navegantes a pedir-lhes socorros de 
sal, a que se acostumaram, e so.bretudo ferramentas de agricul
tura. Ja sao tantas as suas precisoes, que eles compram os 
generos de que precisam, dando em pagamento seus filhos e 
filhas de menor idade. Este ·neg6cio e feito pelo cacique, e o seu 
contrato se cumpre exatamente, muitas vezes apesar das lagri
mas das maes. 

Dos primeiros rapazes indios chegados a S. Paulo, e com· 
prados no Parana por facoes e foices, tenho um, que hoje e 
homem robusto de muitas fon;as, e born trabalhador na agricul
tura. Eu o fiz batizar na freguesia de Santa lfigenia coma homem 
livre de nascimento. 

0 Conde de Palma, governando aquela provincia, deu uteis 
e humanas providencias sabre este objeto: concedia licenc;a para 
irem fazer esta permutac;ao somente a aqueles homens, cuja 
probidade era coi:ihecida. Eles os traziam para o seu servic;o, e 
para os cederem a terceiras pessoas, que lhes pagavam as des
pesas e uma certa comissao. Todos os que por este modo rece· 
biam· indios, assinavam perante o ouvidor da Comarca de ltu um 
termo de tutela deles, obrigando-se a educa-los, trata-los bem, 
e utilizar-se dos seus servic;os ate certa idade, na qual o Indio 
ficara emancipado, tendo entao o arbitrio de existir na mesma 
casa ou Ir para onde lhe convier. lnfelizmente saindo de S. Paulo 
o Conde de Palma (77) ficou este trafico em desuso, com pre
juizo dos indios e da Provincia, onde se aumentavam os brac;os 
e a agricultura. 

Cada um de nos tern a sua opiniao sobre qualquer materia: 
eu, da colec;ao de todos os fatos acima memorados, tenho fixado 
a minha, pelo menos sabre os indios da minha provincia. Vou 
~xpo-la francamente na forma seguinte: l 9 Convem extinguir para 

(77) Francisco de Assis Mascarenhas. Governou S. Paulo de 1814 a 1819. · 
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sempre o barbaro costume de atacar os indios coma inimigos, 
exceto em defesa; eles nos temem, e desejam a nossa amizade; 
29 Convem em toda a ocasiao trata-los bem, a fim de que pelo 
seu pr6prio interesse procurem o nosso auxilio, ou seja contra 
as suas precisoes, ou quando se veem atacados por outras hor
das mais poderosas; 39 Convem aldea-los um pouco perto das 
nossas povoa<;oes, obrigando-os por boas maneiras a cultivar a 
terra, e a criar animais domesticos; 49 Convem separar-lhes os 
filhos, ou parte deles, sem os escandalizar, logo que se achar 
conveniente, entregando a boas familias, que os saibam educar, 
e que em premio lucrem os seus servi<;os ate certa idade, mar· 
cada pela lei regulamentar. 

Por este mode quando das aldeias se nao colham frutos 
como de fato poucos se poderao colher, eles pelo menos ser
virao come de viveiros para tirar-lhes alguns filhos, que irao ser 
cidadaos mais uteis que seus pais. i:: de esperar que estes e 
outros artigos tenham grande melhoramento nas Provincias, logo 
que se instalarem os novas governos estabelecidos pela lei no
vissima de 20 de outubro do corrente ano: esta e uma das prin
cipais atribui<;oes do Presidente e seu Conselho; e cada uma das 
Provincias debaixo dos principios e regras gerais, podera achar 
meios peculiares de tirar o melhor fruto da civiliza<;ao dos indios 
do seu territ6rio. Este sistema, bem executado em todas as 
Provincias do lmperio, dara milhares de bra<;os a agricultura, e 
nos aliviara em parte da necessidade do negro comercio da 
ra<;a africana. - Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1823. -

Jose Arouche de Toledo Rendon. 
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