
PRECISAMOS UM CHAO 

É, um éanto Geral dos fudios do Brasil por sua 
terra. Em linguagem mítica, analisa com extraordi
nária lucidez a História, ou, mais concretamente, o 
que é a história colonial, ainda atual, infelizmente. 
E também urna tentativa de colaborar nas caminhadas 
dos Ininxe da -aldeia do Cravari (Mato Grosso ), e tal
vez também na de outros povos indígenas. 

ENTRE OS INDIOS MUNKÜ 

Neste livro o leitor encontrará o relato interes
santíssimo do primeiro contato com 23 índios, que 
ainda usavam o machado de pedra, e da sua luta por 
sua sobrevivencia física e cultural. É o primeiro livro 
da Coley[o "Missao Aberta". -

• 

EDUCA~ÁO IND(GENA E ALFABETIZA~ÁO 

No processo de autodeterminayao, os povos in
d1~enas e o CIM.I valorizamt como essencial, a educa
yáo. Mas a alf abetizayao e a escola devem ser tomadas 
como técÍlicas complementares em urna situayáo 
de contató, e nao como instrumentos substitutivos da 
educayao indígena .. O Autor trata, neste livro, com 
grande intuiyao e experiencia, o problema da educa
yáo indígena e da alfabetizayao. 

EM DEFESA DOS POYOS IND(GENAS 

Trata-se de urna cole~o de documentos, leis e 
decretos que pode constituir-se num excelente ins
trwnentó de trabalho para indigenistas e índios, 
para missionários, políticos e estudiosos. Ao mesmo 
tempo é como urna ata que permite reler denúncias 
feítas , declara~óes a~umidas por grupos engajados 
na causa indígena. 
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IMPRESSO NO BRASIL 

INTRODU()AO 

A conquista e ocupa<;áo da América pelos espanhóis e 
portugueses conduziram as popula<;óes indígenas de ra<;a ín· 
did a sujeir;áo e escraviza~áo. Contudo, já desde muito cedo, 
comprovam-se esforr;os, do lado espanhol, em favor dos no
vos súditos das possessóes americanas. Desde a ocupa<;áo 
das Antilhas, a Coroa preocupou-se com uma prote<;áo efi
caz dos índios contra a espolia<;áo da parte dos europeus. 
A escolástica espanhola tardía criou, com a finalidade de es
clarecer os novos problemas teológicos e jurídicos produzi
dos pela ocupa<;áo do Novo Mundo, os come<;os do moder
no Direito Internacional. Tais aspectos da expansáo euro
péia na América, os esforr;os para preservar a dignidade do 
homem e a liberdade dos habitantes do Continente recente
mente descoberto f oram já investigados mu itas vez es no 
caso espanhol. 1 Até que ponto se conseguem perceber tais 
tendencias também na política colonial portuguesa no Bra
sil? O presente trabalho quer ser uma contribui<;áo a esta 
questáo, a qual a historiografía portuguesa e brasileira con
sagrou até agora um interesse muito pequeno. 2 

1 . Devem citar-se aqui, em primeiro lugar, os trabalhos de Le
wis Hanke, especialmente: La lucha por la justicia en la conquista 
de América, Buenos Aires, 1949. 

2. Sobre o estado da pesquisa acerca deste tema, encontra-se 
urna exposiQáo sumária da legislaQáo indigenista portuguesa em al· 
guns autores do século X.IX. nevemos citar: Joáo Francisco Lisboa, 
Journal de Timon: Apontamentos para a história do Ma,ranháo, ª' 
ed., Lisboa, 1901 (Obras Completas 2) e A. M. Perdigao Malheiro, A 
escravidáo no Brasil. Ensaio histórico-jurfdico-social, 2' ed., 2 vols., 
Sáo Paulo, 1944, vol. 1, 2t\ parte. Dos comec;;os do século XX, arranca 
um estudo comparativo sobre a situac;;áo jurídica dos indios no Bra-
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1- investigagáo procurará expor a política indigenista no 
Brasil, como uma parte do sistema portugués de dominac;áo 
do No~o Mundo. Pf!r i_sso, a interpreta<;ao da legislac;ao so
bre a liberdade dos indigenas americanos encontra-se no pri
meiro plano. O trabalho compreende as rela<;6es entre as 
d1;!as rac;as e os aspectos sociais, sobretudo a regulamenta
<;ao do trabalho indio. Além disso, serao levados em canta 
?s ~sforgos da Coroa para a civilizac;ao e cristianizac;áo dos 
in_d.ige1lf!s. Neste campo, temos que conceder grande sig
nificac;ao as ordens missionárias, e, inicialmente, de modo 
quase exclusivo, a Companhia de Jesus. Contudo, o traba
lho missionário dos jesuitas será considerado unicamente 
na medida em que se colocou ao servi<;o da política geral in
digenista da coroa. 

sil do tempo colonial e nos Estados Unidos: Joao Mendes de Almei
da, Os indígenas do _Brasil, seus direitos individuais e políticos Sao 
Paulo, 1912. Dos últimos decénios ficaram alguns trabalhos éurtos 
sobre a questáo indigenista no tempo do Brasil colonial: Mathias 
C. Kiemen, The Indian Policy of Portugal in America, with Special 
Reference to the C!ld State o/ Maranháo, 1500-1755, em The Americas, 
vol. 5, n. 2, Washingt~~· 1948! pp. 131-137; Júlio C. de Faria, Aponta. 
ment<?s S<Jbr~ a condic~ social dos fndios nos primeiros tempos da 
colonuacao ibero-americana, em IV Congresso de História Nacional 
vol. 5, Rio de Janeiro, 1950, pp. 441-516; M. Maia Mendes, Escrava~ 
tur'!_ no Brasil 1500-1700, em Congresso do Mundo Portugués, Publi
caQoes, vol. 10, IJsboa, 1940, pp. 31-35; Waldemar Ferreira A política 
de protecáo e elevacáo das racas exóticas do Brasil nos ;éculos XVI 
a XVII 1, em Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-bra
sil~i.ros, Coimbr~, 1963! vol. 3, Coimbra, 1966, pp, 29-70. A crónica je
swt1ca de Serafun Leite, que se apóia em um estudo cuidadoso das 
fo~tes (Hist~ria da Companhia d~ Jesus no Brasil, 10 vols., Lisboa
-~10 de Jane1ro, 1938-1950, a seguir citada como HCJ) contém pre
ciosos dados sobre a política indigenista do Brasil. Junto com Leite, 
J. M. de Madureira pesquisou o papel dos jesuitas nos esforQos em 
favor da liberdade dos indígenas brasileiros: A liberdade dos fndios 
e a Companhia de Jesus, em Revista do Instituto Histórico e Geo
grá~ico Brasil~iro, tom? especial: Congresso Internacional de His
tória de A~énca, IV, Rio de Janeiro, 1927, pp. 1-160. J. M. da Silva 
~'"l.l'la, O sistema portugu~s de política indígena. Princípio·s gerais 
~J:>oa, 1952, acentua as tendencias assimilacionistas da legisla~á¿ 
in~genista. portuguesa na Ásia, África e América. ir: também de Ma
th1as C. Kiemen a ~ica exposiQáo completa da política indigenista 
portuguesa na América, para a regiáo de Maranháo-Pará que formava 
urna Wlfd~de administrativa autOnoma na América port{¡guesa. o tra
balho . limita-se, porém, ao século XVII: The Indian Policy of Por
t'!'f!al in ttie 4mazon ~ef?ion, !_614-1693, Washington, 1954. Sobre a po
bt1ca indigerusta brasile1ra dao-nos urna visáo panoramica, entre ou
tr~s, duas obras: urna de Darcy Ribeiro, A política indigenista brasi
leira,. Rio de Janeiro, 1?62, e outra de Rodrigo Otávio, Os selvagens 
americanos perante o direito, Sáo Paulo, 1946. 
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A exposi<;áo compreende o tempo que vai da descoberta 
da terra até o ano de 1640, que certamen te nao constituí 
nenhum marco fundamental da política indigenista no Era
.sil. Contudo, por ser o ponto final da uniáo pessoal entre 
espanhóis e portugueses é de alguma significa<;ao para a 
política colonial geral. Dentro da época citada, a colónia 
se compunha quase exclusivamente de uma f aixa costeira, 
~ntre os atuais Estados brasileiros do Ceará, no Norte, e 
.do Paraná, no Sul. O único estabelecimento importante que 
nao se encontrava imediatamente sobre a costa era Siio. 
Paulo, no Planalto de Piratininga, no Sul do País. A parte 
setentrional - Maranháo-Pará - formou, desde os tempos 
-de sua coloniza<;ao, nos comec;os do século XVII, uma uni
da.de administrativa separada do. resto do Brasil; por isso, 
'niiO será incluída na presente investiga<;ao. 

Na metrópole - inicialmente, em Lisboa; depois, no 
tempo da uniáo pessoal, .. que vai de 1580 até 1640, em Madri 
.·- f oram apenas indicadas as linhas mes tras e os tragos fun
damentais da política indigenis"ta. A sua realizacao ficou 
.decisivamente in/ luenciada pelos governadores e pelos conse
;zhos brasileiros locais, as Cámaras. Estas náo só dispunham 
de uma ampla autonomía, que se manif estava numa inter
preta<;áo freqüentemente arbitrária das leis reais, mas, além 
·disso, parecem ter exercido uma influencia de náo pequena 
.significa<;ao nas decisóes da Coroa. ~ A exposicao da polí
tica indigenista portuguesa deve, portanto, ser enquadrada 
-de modo especial dentro da política local da col6nia. A apli
ca<;áo da legisla<;áo indigenista será exposta, fundamental
mente, a partir dos exemplos da Bahia e de Sáo Paulo. Na 
Bahía, a sede do Governador Geral, f oram colecionadas as 
-primeiras experiencias da preocu¡xic;ao pelos índios; elas ser
viram como fundamento para medidas mais amplas da po

_:zítica indigenista. Em Sáo Paulo, pelo contrário, manifes
taram-se resisténcias mais f ortes contra a política indige
nista real. 

Material importante para este trabalho f oi obtido me
diante o estudo das f ontes nos seguintes arquivos portugue
ses, brasileiros e espanhóis: 

3. Sobre este ponto, cf. especialmente Charle~ R. Boxer. Portu
guese Society in the Tropics. The Municipal Councils of Goa, Macao, 
·Bahia and Luanda, 1510-1800, Madison and Milwaukee,- 1965, pp. 142-143. 
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Archivo General de Indias, Sevilha 
Archivo General de Simancas 
Arquivo Distrital de ~vora, Portugal 
Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa 
Arquivo Nacional, Río de J aneiro 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa 
Biblioteca da Ajuda, Lisboa 
Biblioteca Nacional, Lisboa 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Ja-

neiro. 

O material mais completo sobre a questáo indigenista: 
no Brasil, nos comegos do século XVII, encontra-se na Bi-
blioteca da Ajuda e, em relagáo as irrupgóes dos paulistas 
no Paraguai, na Colegáo de Angelis, da Biblioteca Nacional' 
do Río de J aneiro. 

Estiveram também a minha disposigáo importantes do
cumentos, já publicados, do Arquivo Estadual de Sáo Paulo, 
do Arquivo Municipal de Sáo Paulo, do Arquivo Municipal' 
da Bahia, assim como do lnstitutum Historicum Societatis· 
I esu, em Roma. 

Para tomar contato com a bibliografía secundária, além 
da Biblioteca da Secgáo Ibérica e Latino-americana, do Se
minário Histórico da Universidade de Colónia, utilizei, so
bretudo, a Biblioteca Nacional de Lisboa, a Biblioteca Na
cional do Rio de Janeiro e a Biblioteca da Casa "Brotéria'" 
dos jesuítas, em Lisboa. 

Na prepara<;áo deste trabalho, deram-me uma ajuda va
liosa muitas institui<;óes e pessoas. Uma bolsa de estudos, 
com a duragáo de um ano, do Instituto da Alta Cultura de 
Lisboa, me deu as condigóes necessárias para os trabalhos· 
de pesquisa nos arquivos e bibliotecas portugueses. Uma 
estadía de quatro meses, dedicada ao estudo, no Brasil, me· 
foi possibilitada por uma bolsa do Governo brasileiro. As· 
viagens de estudos a Portugal e ao Brasil f oram facilitadas 

, e apoiadas economicamente pelo Servigo de Intercambio· 
Alemáo. 

Sinto-me ligado a muitas pessoas, pelos seus valiosos· 
conselhos e pelo apoio amigo. Agrade<;o aos diretores e fun
cionários dos arquivos e bibliotecas, nos quais trabalhei, es-
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pecialmente a Sra. Dra. Felix, do Arquivo Nacional da Tor
re do Tambo e ao Sr. Dr. Alberto lria, Diretor do Arquivo 
Histórico Ultramarino em Lisboa. Professores e mestres 
da Faculdade de Filosofia, da Universidade de Lisboa, de mo
do muito especial os S,rs. Professores Dr. Joaquim Veríssi
mo Serráo, Dr. A. H. de Oliveira Marques e Dr. Rubem Lei
táo, me deram um auxílio contínuo. A Dra. Alice da Silva, 
da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia e o Dr. 
Odilon Pereira da Cruz, da Escala de Sociología e Política, 
da Universidade de Sáo Paulo, me apoiaram de modo ami
gável, durante a minha estadía no Brasil. O Sr. Professor 
Dr. Herrmann Kellenbenz tomou sobre si, amavelmente, o 
conferimento do trabalho com as suas fontes. O Sr. Dr. 
Bock, Diretor do Instituto Ibero-americano, de Berlim, 
apoiou a impressáo, que foi possível gragas a ajuda financei
ra da Fundagáo Volkswagen, através da Comunidade de tra
balho para a pesquisa alemá sobre a América Latina. De 
modo todo especial, gastaría de agradecer, finalmente, ao 
meu estimado mestre, o Sr. Prof. Dr. Richard Konetzke, que 
continuamente estimulou e apoiou este trabalho. 
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OS iNDIOS DO B.RASIL 

t PANORAMA ANTROPOLÓGICO 

Com exceQao dos membros das grandes culturas andi
nas, os indígenas sul-americanos sao classüicados nos dois 
grandes círculos culturais dos plantadores da selva tropical 
e dos coletores das estepes. 

No Brasil, 1 o primeiro grupo compreende, essencial
mente, as tribos Tupi e Aruak que, ainda boje, se encontram 
estabelecidas nas florestas tropicais da Bacia Amazónica. 
Urna subcultura deste grupo é constituída pelos índios Tu
pi-guarani das costas brasileiras e do interior do Sul do 

1. As considera~óes que se seguem referem-se, enquanto náo 
for dito o contrário, as seguintes publica~óes: Jaime Cortesáo, Bra
sil - De los comienzos a 1799, em Antonio Ballesteros y Beretta (ed.), 
Historia de América y de los pueblos americanos, vol. 26, Barcelona, 
1956, pp. 278-287; Carl Philipp von Martius, Beitrage zur Ethnographie 
und Sprachenkunde Amerikas, vol. 1, pp. 147ss.; Alfred Métraux, La 
civilisation matérielle des tribus Tupi-Guaraní, Paris, 1928; Luis Pe
ricot y García, América indígena, t . 1: El hombre americano - Los 
pueblos de América, em Antonio Ballesteros y Beretta (ed.) Historia 
de América y de los Pueblos Americanos, vol. 1, 2~ ed., Barcelona, 1962, 
pp. 880-915; Arthur Ramos, Introducáo a antropología brasileira, vol. 
1: As culturas náo-européias, 2~ ed., Rio de .]aneiro, 1951; Julian H. 
Steward (ed.) Handbook of South American Indians, 6 vols., Wa
shington, 1946-1950, vols. 1, 3, 5; Julian H. Steward-Louis C. Faron, 
Nq,_tive Peoples in South America, New Yok, 1959, pp. 325-341, 362-373 
424-437. . . 

11 



\ 

Brasil até o atual Paraguai. O nome "índios da floresta tro
pical',' tem sido recentemente substituído ~ela,, den~mina
c;áo de "aldeóes plantadores da floresta tropical , a fim de 
indicar as formas organizativas desta cultura. 

o segundo grupo, o dos coletores selvagens, é formado 
pelos cac;adores, pescadores e coletores nómades das pl~~í
cies sulinas do continente. Steward deu-lhes o nome de in
dios marginais", porque tomam muitos elementos cultu~ais 
dos índios da floresta tropical, que se encontram num nivel 
superior, e porque viviam nas regióes mais afastad~s d<: Con~ 
tinente. Nos trabalhos mais recentes, essa denominac;ao foi 
abandonada e substituída pela de "culturas predadoras sel
vagens" ou por outros nomes semelhantes. No Brasil, essa 
cultura se encontra representada, na sua forma pura, uni
camente pelos indígenas do Mato Grosso do Sul, enquanto 
as numerosas tribos Je da serra brasileira ocupam um lu
gar especial entre as tribos dos predadores selvagens puros 
e as simplesmente plantadoras. 

A classif icac;ao lingüística das tribos indígenas sul-ame
ricanas constituí, até o presente, urna grande dificuldade. 
Enquanto as pesquisas mais antigas indicavam urna dúzia 
de famílias lingüísticas e outras tantas línguas isoladas, a 
pesquisa mais recente estabelece, para toda a América do 
Sul, unicamente quatro famílias . Se aceitamos como base 
esses dados novos, os índios brasileiros da floresta tropical 
pertencem a família andino-equatorial, enquanto as tribos 
do sertao e a maioria das tribos isoladas da zona costeira 
devem ser adscritas a família Je-pano. No tempo de que 
trata este trabalho, os portugueses entraram em contato ini
cialmente apenas com os indígenas brasileiros da costa, os 
Tupi, mas, a partir de fins do século XVI, também, numa 
medida crescente, com as tribos vizinhas do sertao. O se
guinte panorama pode, por isso, restringir-se a descric;ao das 
tribos de ambas as regióes. As tribos menores só serao no
meadas na medida em que for necessário citá-las, no contex
to da questao indígena até meados do século XVII . 

a) Os Tupi da Zona Costeira 

Os Tupi, durante a sua história, e numa medida muito 
superior a de outros índios da América do Sul, realizaram 
migrac;óes extraordinárias, cujos motivos devem ser busca-
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dos em concepc;óes religiosas, na procura de urna "terra sem 
males". Como ponto de partida dos movimentos migrató
rios, sao indicadas hoje, geralrnente, as regióes entre o Pa .. 
raguai e o Paraná, que constituiarn os espac;os originários 
de fixac;ao dos Tupi. A partir daí, as tribos se espalharam 
em direc;áo ao Norteé ao Leste, alcanc;ando, através do Xin
gu, a Amazonia e as costas do Atlantico. Os indígenas que 
lá estavam estabelecidos e que pertenciam a uni grau cul
tural inferior f oram rechac;ados, como grupos isolados, pa
ra o interior do Brasil Central. Esses acontecimentós pa
recem ter tido lugar pouco antes da conquista do país pelos 
europeus. Os movimentos migratórios encerraram-se pela 
metade do século XVI, mas se reiniciaram, em menor es
cala, nos comec;os do século XVII) quando as tribos das ·vi
zinhanc;as da Bahía, até Pernambuco, emigrararn, por me
do dos brancos, ao Maranhao. 

No tempo da ocupaQª1o . portuguesa do Brasil, os Tupi 
dominavam as zonas costeiras do país - do Maranhao, no 
Norte, até o atual Rio Grande do Sul. As rnigrac;óes con
tínuas, os ataques dos europeus, as guerras das tribos entre 
si ·· e, finalmente, os dados parcialmente contraditórios das 
f ontes portuguesas e francesas daquele tempo contribuem 
para que possamos dar apenas aproximadamente os luga
res de assentamento de cada urna das tribos no século XVI. 
A regiáo ao Norte da Paraíba, portanto, de modo especial 
nos atuais Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, 
estava dominada pela importante tribo dos Potiguara. A fai
xa costeira ao Sul dessa regiao era habitada pelos Tupi
nambá, a maior das tribos costeiras, cujo ambito de esta
belecimento ficava em ambos os lados do rio Sao Francis
co e nos arredores da capital da Babia, mas que também se 
espalhava, em pequenos grupos, por algumas zonas mais ao 
Sul. Dentro do espac;o habitacional desta tribo, viviam, nu
ma parte de Sergipe e no Norte do Estado da Babia, os Cae
té, urna tribo pequena, mas importante para a história pri
mitiva do Brasil. Nas regióes entre a capital e o Espírito 
Santo, misturavam-se os· Tupi com os restos dos povos Je 
do ·sertao, sobre os quais ainda falaremos numa outra oca
siao. A segunda tribo, ern tarnanho e importancia, da cos
ta, os Tupiniquirn, parece ter-se fixado principalm~nte nas 
vizinhanc;as de Porto Seguro. Contudo,' em algumas fontes 
primitivas, parece que mais ao Sul se encontram também al
gumas tribos com essa denominac;áo. O Rio de Janeiro e a 
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faixa costeira que fica ao Sul, até o Porto de Santos, esta
vam dominados pelos Tamoio. As regióes restantes, até o 
Rio Grande do Sul, assim como o planalto de Sao Paulo, 
eram habitados pelos Carijó e Guaianaz. 

Apesar da multiplicidade de tribos, os indios da costa 
brasileira formavam um círculo cultural relativamente fe
chado. Para isso contribuiu, em nao pequena medida, a cha
mada pelos portugueses "língua geral", a língua comum. Os 
missionários europeus reconheceram rapidamente o valor 
dessa língua, para influir nos indígenas e a adotaram, em 
lugar do portugués, para a instruc;ao e conversa.o dos índios. 

Os Tupi das zonas costeiras viviam no nivel económico 
das culturas simplesmente plantadoras. Conheciam un1a 
forma primitiva da agricultura, que era realizada mediante 
as queimadas, das roc;as. Entre as plantas típicas cultivadas 
figura a mandioca, que ainda hojeé de grande importancia 
na alimentac;ao da populac;ao brasileira, assim como o · mi
lho, o feijao e algumas plantas industriais. Também eram 
coletados frutos das plantas tropicais. Ao lado disso, a ca
<;a e a pesca, nos rios e no mar, tinham urna certa impor
tancia. Como animais domésticos, os indígenas sustenta
vam, sobretudo, os papagaios, cujas penas eram muito co
bic;adas como adornos. Nao possufam animais de trac;áo e 
de carga. 

Como moradia, utilizavam as casas conhecidas sob o no
me de malocas. A maloca abrigava urna linhagem. Urna ou 
mais linhagens fonnavam urna aldeia que, em geral, repre
sentava a forma organizativa superior dos indios da flores
ta tropical. 

Como entre todas as tribos sul-americanas, as concep
c;óes religiosas dos Tupi eram dominadas pelo animismo e 
o xamanismo. O xama, feiticeiro ou curandeiro, represen
tava um papel central em todas as manüestac;óes da vida de 
um grupo. Na sua qualidade de mediador das forc;as sobre
naturais, era igualmente respeitado e temido. Nao o caci
que, mas o pajé era quem exercitava propriamente o poder 
sobre urna linhagem ou urna aldeia. Por ocasiao de catás
trofes, doenc;as, ritos da cac;a e acontecimentos semelhan
tes, devia apaziguar as forc;as invisíveis. Eram venerados. 
os espíritos da natureza e dos ancestrais; contudo, os Tupi 
tinham também a concep<;ao de um ser superior, o Tupana 
ou Tupa. Os missionários crista.os apropriaram-se dessa 
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conce~áo religiosa india, apresentando aos indígenas o Deus 
crista.o como "Pai-Tupa". 2 

O canibalismo era conhecido entre todas as tribos in
dias da costa, sobretudo entre os Tupinambá, com a possí
vel excec;ao das tribos meridionais dos Guaianaz e Carijó. 
A guerra tinha urna grande importancia na vida dos indí
genas. Os Tupi nao só se encontravam num estado de ini
mizade permanente com as tribos do interior, mas comba
tiam-se também uns aos outros. Os Caeté e Tupinambá do 
Brasil Central tinham fama de ser os guerreiros mais es
pertos e cruéis. Canibalismo e gosto de urna tribo pela guer
ra condicionavam-se mutuamente, porque os indígenas, nao 
raramente, atacavam os seus inimigos com a finalidade de 
procurar vítimas para as festas canibalescas. 

b) As Tribos do Sertio 
' .. 

O circulo cultural das tribos do serta.o, como já foi apon
tado, ocupa um lugar especial entre as tribos tropicais e as 
de simples predadores selvagens. A esse grupo, pertenciam 
quase exclusivamente as tribos Je das selvas brasileiras, que 
eram tao numerosas quanto os Tupi da costa. Os índios do 
litoral denominavam os seus adversários dos interior, geral
mente, de "Tapuia", o que, segundo von Martius, 2• significa 
"inimigos". Os portugueses adotaram comumente esse no
me para designar os habitantes do serta.o que, inicialmente, 
ainda lhes eram pouco conhecidos. Como a maior parte 
desses indios, segundo já foi dito, pertencia ao grupo dos 
Je, introduziu-se mais tarde o uso sinónimo das denomina
c;óes Je e Tapuia. Nesse uso, a palavra Tapuia nao tem ne
nhum significado étnico ou lingüístico. Pelo contrário, a 
moderna antropología designa como Tapuia algumas das 
tribos que conseguiram prevalecer contra os Tupi na regiáo 
costeira dos Estados centrais do Brasil e que viviam no in
terior, isoladas das tribos Je com elas aparentadas. Entre 
essas tribos residuais, qevemos citar especialmente os Ai
moré do Espirito Santo, que conseguiram resistir, com su
cesso, durante longo tempo a dominac;áo dos europeus. · 

2 . Cf. a carta do Padre Manuel da Nóbrega, de agosto de 1549, 
em Serafim Leite, S . J., Ced.) Monumenta Brasiliae, 4 vols., Roma, 1956. 
-1960, vol. 1, n. 9, p. 150 § 3. 

2a. Von Martius, Beitrage, vol. 1, p. 50. 

15 



\ 

Em coritraste com os Tupi, a expansáo das tribos Je, 
no século XVI, é relativamente pouco conhecida. Elas per
tenciam a urna escala cultural ainda mais babea do que a dos 
habitantes da costa. A cac;a e a pesca formavam, quase ex
clusivamente, o seu meio de vida, embora também prati
cassem ocasionalmente urna agricultura primitiva. O idio
ma, "a língua travada", náo só separava os habitantes do ser
táo dos das regióes costeiras, mas dificultava igualmente 
a penetrac;áo dos europeus. Náo parece que o canibalismo 
estivesse difundido entre os Tapuia. Entretanto, na sua 
qualidade de guerreiros experimentados e brutais, eles eram 
um terror para os Tupi e para os ocupantes europeus. 

2 . OS INDIOS DO BRASIL, NA CONCEP(;ÁO DA 
LITERATURA PORTUGUESA DO SÉCULO XVI ª 

O contato dos europeus com os habitantes do Conti
nente Americano, recentemente descoberto, provocou a dis
cussao sobre o aparecimento do homem americano, proble
ma que, por sua vez, incluía a questáo da natureza dos in
dígenas e, conseqüentemente, dos homens primitivos. Como 
resposta a primeira questáo, do lado portugues, sobretudo 
durante o século XVII, foram defendidas concepc;óes que 
quase nao se afastavarn das .da América espanhola. 4 · É des
necessário desenvolver aquí mais pormenorizadamente essas 
teorías científicas sobre o surgimento do · homem america
no. ·Pelo contrário, no contexto deste trabalho, parece ser 
de grande importancia a questáo do modo como os euro
peus julgavam o caráter do indígena, porque essa concep-

3. É significativo,. para ·a literatura portuguesa do século XVI, o 
pequeno interesse que encontram nela . o Brasil e os seus habitantes. 
Cf. pp. 46s. A literatura de vi~gens e as descrigóes da terr~ unicamen
te na segunda· metade do século XVI e, mesmo entáo, numa pequena 
medida. Para se ter um quadro da mentalidade dos portugueses sobre 
os indios brasileiros, é, portanto, necessário, em medida notável, re
correr a todos os documentos particulares e oficiais. Os escritos dos 
portugueses sáo complementados, de modo valioso, pelos relatos de 
viagens dos franceses que, porém, nao tem grande valor no quadro 
deste trabalho. 

4. Urna boa exposigáo resumida, sobre Hispano-América, encon
tra-se em Pericot, América Indígena, t. 1: El Hombre americano, pp. 
425-445. Sobre as teorias do lado portugues, cf. Sérgio Buarque de 
Holanda, Visáo do parafso. Os motivos edenicos no descobrimento 
e colonizacáo do Brasil, Rio de Janeiro, 1959, passim. 
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tQao pode explicar as circunstancias com que teve que en
frentar-se, na prática, a política indigenista da Coroa. 

Náo só a terra, mas também os seus habitantes pare
ceram ao conquistador do Brasil e aos seus acompanhan
t es algo belo e amável. O relato de Caminha ao Rei portu
gues celebra desmesuradamente e com grande simpatía os 
-indígenas do Brasil, que viviam de acordo com a natureza, 
na sua mansidáo, simplicidade e inocencia paradisíaca, e 
que apareciam como mais nobres e belos do que os euro
peus "corrompidos" pela civilizac;áo. 5 Quase todos os juí
zos sobre os índios, do tempo da colonizac;áo do Brasil, acei
tam a concepc;áo do "bom selvagem". 6 As idéias de Cami
nha sobre o Novo Mundo e os seus habitantes 7 espalharam
-se rapidamente pela Europa, náo precisamente através dos 
€scritos do portugues, mas por meio dos diversos relatos 
·do italiano Vespucci. Sobretudo sua carta, conhecida como 
Á'Mundus Novus", que alcanc;ou urna grande difusáo nos pri
meiros decenios do século XVI . e que foi traduzida em di
versas línguas, marcou decisivamente a imagem que o eu
ropeu fez dos indígenas americanos. 8 Na Franc;a, o índio 
se tornou urna figura popular, sobretudo através dos estrei
tos contatos comerciais dos . navegadores franceses com os 
-indígenas brasileiros, assim como pela presenc;a de indios 
na mesma Franc;;a. 9 Esse desenrolar histórico dos aconteci
,mentos teve como conseqüencia, para os primeiros dece-
nios após a descoberta do Brasil, a existencia de informa-

5. Carta de Pero Vaz de Caminha, a El-rei D. Manuel, Porto Se
guro de Vera Cruz, 1.0 de maio de 1500, em Jaime Cortesáo, A carta de 
Pero Vaz de Caminha, Rlo de Janeiro, 1943, pp. 199-241, e Os sete úni
cos documentos de 1500 . .. , Lisboa, 1940. 

6. Cf. Joáo Femando de Almeida Prado, Primeiros povoadores 
do Brasil, 1500-1530, 3tl ed., Sáo Paulo, 1954, pp. 175-203. 

7. Cortesáo denomina esta concepQáo "conceito do Novo Mundo" 
e a considera a mentalidade primitiva dos portugueses. A descrigáo 
do Novo Mundo e dos seus habitantes feita por Vespucci teria sido 
:aceita pelos portugueses: A Carta de Pero Vaz de Caminha, p. 111. 

8. Carta de Vespucci a Lorenzo di Pier Francesco dei Medici, em 
RIHGB, vol. 41 (1878) pp. 20-31. Todas as questóes relacionadas com 
-as viagens de Vespucci ao Brasil e com a autenticidade da sua carta 
-sao tratadas exaustivamente por Alberto Magnaghi, Américo Ves-
_pucci, 2 vols., Roma, 1924. Cf. também T. O. Marcondes de Sousa, 
.Américo Vespucci e suas viagens, Sao Paulo, ·1954. 

9. Atingiu celebridade a festa india de Rouen, em 1550, na qual 
indios da tribo dos tupinambás, aliados dos navegadores franceses, 
apareceram na Corte de Henrique II da Franga. Cf. Ferdinand Denis. 
llne féte brésilienne célebrée a Rouen en 1550, Paris, 1850. 
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Qóes unilaterais através da literatura francesa do tipo de re
latos de viagens, sobre os indígenas brasileiros. 10 A teoría 
do "bom selvagem" da América devia exercer urna influen
cia decisiva, na FranQa, sobre o pensamento jurídico civilis
ta do século XVIII e, através dele, alcan<:;ar ressonancia em 
toda a história do pensamento europeu. 11 

Em Portugal, pelo contrário, as idéias de Caminha qua
se nao tiveram nenhuma difusáo. Chama mais a aten<:;ao o 
fato de que, na literatura portuguesa, nao se encontre re
presentada nenhuma corrente significativa indianófila e, 
igualmente, que o "indianismo" nao tenha exercid~ nunca um 
papel importante. 12 No próprio Brasil, o entus1as~o pe~o 
"bom homem natural'' só encontrou urna expressao ma1s. 
forte na literatura romantica do século XIX. 13 

Com a ocupa<;ao do Brasil, modificaram-se as rela<:;óes 
inicialmente pacíficas entre índios e europeus. Essa reali
dade nao deixou de influir sobre o juízo que os ocupantes 
europeus da colonia fizeram dos indígenas. 

É paradigmática do juízo negativo sobre os índios .bra
sileiros a descri<;áo que Femáo Guerreiro nos dá dos Armo
ré do Norte do Espírito Santo: 

"gente barbaríssima, alheia de toda a hum~nidade. e 
onde o uso da razao parece estar mui apagado, mu1 selvática 
e a mais fera e cruel que há em todo o Brasil. . . e matam 
e com tanta ligeireza se tomam a recolher e meter. pelo ma
to como se foram cabras silvestres, correndo mu1tas vezes-

10. Devem ser citadas especialmente tres obras: a) Journal de 
bord de Jean de Lery en la terre de Brésil (1557), ed. por M.-R. Ma
yeux Paris 1957· b) André Thevet, Les singularités de la France 
Anta~tique, 'ed. p~r Paul Gaffarel, Paris, 1878; c) Relation authenti
que du voyage du capitain de Gonneville en nouv.e_lles te~~e,s des 1 n; 
des, em Les Fran<;ais en Amérique pendant la premiere moitie du XVI 
siecle, Paris, 1946, pp. 25-26. . . . . 

11. Sobre a influencia do índio bras1le1ro na h1stória ~o pensamen-· 
to europeu dos séculos XVI, XVII e XVIII, cf. Affonso Ar~nos de M~ll? 
Franco O índio brasileiro e a revolu<;áo francesa. As origens brasilei
ras da 'teoria da bondade natural, Rio de Janeiro, 1937, pp. 12lss. . 

12. Cf. Afraruo Coutinho (ed.), A literatura no Brasil, vol. l, hvro 
2. Rio de Janeiro, 1955, pp. 666-667. ~ . ~ 

13 . Os principais representantes dessa tendencia sao ~onc;alves 
Dias e José de Alencar. Cf. Coutinho, A literatura no Brasil, vol. 1, 
livro 2, pp. 667-672, e M. c. Ferreira, O indianismo na literatura ro
mántica brasileira, Rio de Janeiro, 1949. 
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de pés e máos com o arco e a flecha sobre as costas e por 
isso se lhes nao pode fazer guerra . . . porque nunca pelejam 
em esquadrao feito nem em campo descoberto. . . (mas) por 
detrás das moitas e árvores, semos homens os poderem ver 
senao quando se sentem flechados . . . 11 14 

O jesuíta Fema.o Cardim, nos fins do século XVI, trans
mite-nos urna impressao completamente diferente', na sua 
descri<:;ao dos indígenas. O padre nos fornece um panora
ma completo, sobre todos os aspectos da vida dos índios, os 
seus usos e costumes, as suas concep<:;óes religiosas, assim 
como a vida cotidiana na família e na comunidade.1s o li
vro do padre jesuíta é de um valor inestimável, por causa 
da sua concepgao pouco marcada por preconceitos e pela 
sua capacidade de fazer comparaé;óes. Cardim nao cala so
bre as terríveis faltas e vícios dos indios. Levando-se em 
conta, porém, o nível cultural dos indígenas e comparando 
seus erros inconscientes .. com as barbaridades dos colonos 
portugueses, a "superioridade moral" fica do lado dos ín
dios. 16 

O contraste entre as imagens positivas e negativas do 
início nos permite suspeitar que, também no Brasil, na dis
cussao sobre a natureza dos . indígenas, havia duas mentali
dades extremas. Surge espontaneamente a comparagao com 
a literatura hispanica sobre o "nobre selvagem" e o "índio
-cachorro". 17 Contudo, as duas concepgóes citadas, de 
Guerreiros e Cardim, nao representam duas teorias tnarcan
tes nos dois extremos da balanga. Em primeiro lugar, em 
Portugal e no Brasil, faltava urna forte inclinaQao para as es-

14. Fernáo Guerreiro, Rela~áo anual das causas que fizeram os 
padres da Companhia de Jesus nas suas missóes, vol. 1, Coimbra. 1930, 
pp. 389-390. . 

15. Fernao Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, 2.o: Do 
princípio e origem dos indios do Brasil e de seus costumes, adorac;oes 
e cerimónias, Rio de Janéiro, 1925, pp. 161-206. 

16 . Hernani Cidade, A literatura portuguesa e a expansáo ultra
marina, vol. 1, 2~ ed., Coimbra, 1963, p. 195. Sobre a obra de Cardim, 
cf. J . Manuel Espinosa, Ferniio Cardim. Jesuit Humanist of Colonial 
Brazil, em Mid-America, vol. 24, out. 1942, pp. 252-271. 

17 . Sobre a discussao do lado espanhol, cf. Hanke, La lucha por 
la justicia, pp. 95ss. David Miller Driver ve, na literatura brasileira do 
tempo colonial, um paralelismo com as discussóes do lado espanhol, 
mas, nos seus juizos sobre os indígenas, limita-se a interpretac;ao do 
contraste entre jesuitas e colonos: The Indian in Brazilian Literature, 
New York, 1942, pp. 9ss. 
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peculaQóes teóricas sobre as capacidades humanas dos ín
dios. Do lado espanhol, essas discussóes apareceram muito 
mais fortemente. Por isso, nao se deve passar por alto o fa
to ·de que o livro de Cardim constituí um caso especial den
tro da literatura brasileira do tempo da colonia. O padre 
veio ao Brasil em 1583, como Secretário do Visitador dos je
suítas, Cristóvao de Gouveia. Os seus juízos sobre os ho
mens americanos referem-se, quase exclusivamente, aos ín
dios que, fazia perto de trinta anos, viviam sob a protegao 
dos jesuítas. Embora os portugueses mostrassem um inte
resse difuso pelo modo de vida dos indígenas, que lhes era 
desconhecido, inclnavam-se geralmente a um juízo fortemen
te negativo. O nível cultural relativamente inferior de todas 
as tribos do país, os seus costumes bárbaros e a sua pequena 
capacidade intelectual tiveram urna influencia decisiva na 
f ormaQao da mentalidade dos portugueses, enquanto que os 
espanhóis, na América, entraram em contato predominante
mente com os membros das culturas superiores. 

Entre todos os costumes dos índios no Brasil, a antro
pofagia, "caráter de urna raQa perversa e degenerada", foi 
o que marcou mais o juízo dos europeus sobre os indígenas. 
Esse costume, que se encontrava particularmente difundido 
entre as tribos Tupi da faixa costeira, despertou entre os 
portugueses a mais forte repulsa e o mais terrível desapon
tamento; mas também, por outra parte, produziu curiosi
dade e interesse, como testemunham muitas descriQoes das 
festas canibalescas. 18 A forma mais cruel da antropofagia 
encontrava-se entre qs Aimoré. Conforme narra Gabriel Soa
res de Sousa, a carne humana lhes servia inclusive· de ali
mento. Neste sentido, eles seriam ainda piores do que to-

18. O primeiro relato sobre o canibalismo dos índios brasileiros 
encontra-se na carta de Vespucci, durante a sua terceira viagem a 
América: RIHGB, vol. 41 (1878), p. 10. Cf. ainda Eugenio de Castro 
(ed.), Diário de navega<;áo de Pero Lopes de Sousa, 1530-1532, 2 vols., 
Rio de Janeiro, 1940, vol. 1, pp. 154-156; Carta de Pero Correia, Sáo Vi
cente, 20 de junho de 1551, em Mon. Bras., vol. 1, n. 24, § 5, pp. 2f7-229; 
Hans Stadens, Wahrhaftige História (1557), publ. e trad. por Re1nhard 
Maack e Karl Fouquet, Marburg an der Lahn, 1964, pp. 184-186; Gabriel 
Soares de Sousa, Noticia do Brasil publ. por Pirajá da Silva, 2 vols., 
Sao Paulo, (1945), vol. 2, pp. 279-284; Pero de Magalháes Gandavo, His
tória da provtncia Santa Cruz (1576), introd. de C. de Abreu, Sáo Pa~· 
lo, 1964, pp. 62-65. Cf. também J . Fernando Carneiro, A antropofagia 
entre os indígenas do Brasil, Rio de Janeiro, 1946. 
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dos os outros indígenas, que devoravam os seus inimigos so
mente por vinganc;a e ódio. 19 

·A inimizade contínua das tribos entre si parecía aos bran
cas urna expressao ulterior da degeneraQao. Gandavo nar
ra que a multiplicidade dos povos bárbaros brasileiros é 
indescritível e que, po:r todo o país, se encontram indíge
nas guerreiros. Deus determinou que as tribos fossem ini
migas urnas das outras e que entre elas houvesse ódio e 
discórdia terríveis. O autor acrescenta que, se os portugue
ses conseguiram colocar o pé no continente, se deveu uni
camente a circunstancia feliz das inimizades. 20 "Nunca se 
acha neles paz nem é possível haver entre eles amizade; 
porque urnas na<;oes pelejam contra outras e matam-se mui
tos deles, e assim vai crescendo o ódio cada vez mais e fi
cam inimigos verdadeiros perpetuamente." 21 

. O terceiro fator decisivo para o juízo sobre os índios en
contra-se na impressao de urna falta total de institui<;óes so
ciais, jurídicas e políticas na cultura dos indígenas. A obser
va<;ao de Gandavo de que na língua dos "brasileiros" nao 
havia nem F, nem L, nem R, o que significava que os índios 
nao tinham nem Fé, nem Lei, nem Rei, 2 2 exprime, de modo 
lapidar, o juízo que os europeus faziam sobre os indíge
nas no Brasil. A falta desses valores decisivos para aqueles 
que pertenciam ao orbis christianus (leve ter parecido aos 
conquistadores portugueses a expressao de urna inferiorida
de pessoal e racial. "Desta maneira vivero sem justic;a e de
sordenadamente. . . nao adoram coisa alguma . . . e assim vi
vem bestialmente .... " 2ª 

Sobre a base dessas tres características surgiu essen
cialmente a imagem do índio como o hornero da selva vir
gem, desumano, cruel e desapiedado, que vive como um bru-

19. Soares de Sousa, Noticia do Brasil, vol. 1, pp. 145-146. Gan- · 
davo atribui aos Tapuia a mesma propriedade, em História da pro
víncia Santa Cru2, pp. 66-67. 
· 20. Pero de Magalháes Gandavo, Tratado da terra do Brasil, in·· 

trod. de Capistrano de Abreu, Sao Paulo, 1964, p. 87. 
21 . Gandavo, op. cit., p. 88. . 
22. Gandavo, História da província Santa Cruz, p. 54; Gandavo, 

Tratado da terra do Brasil, p . 87; Soares de Sousa, Notícia do Brasil, 
vol. 2, p. 244; Frei Antonio de Santa Maria Jabotáo, Novo orbe será
f ico brasílico ou Chrónica dos frades menore's da províncici do Brasil 
(2!¡1. parte em cinco livros), Rio de Janeiro, 1858-1862, parte l~, livro 
2. pp. 7-8. 

23 . Gandavo, Tratado da terra do Brasi l, pp. 87-88. 
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to animal, sem ordem e sem sociedade; que é desonesto e 
luxurioso; que se entrega aos vícios, como se nao tivesse 
razao humana, e cujos esforc;os se dirigem unicamente a co
mer, beber e matar. 24 

Essa impressao sobre o caráter dos indios marcou a con
cepc;ao típica de amplos círculos da colónia, concepc;ao que, 
até o presente, nao pode ser corrigida por completo. Nesse 
sentido, existe noticia de um documento redigido em Sao 
Vicente, por motivo da publicac;ao do Breve de Urbano VIII 
em favor dos indios, de 1639. 25 Ai se diz que os indios fo
gem de qualquer organizac;áo política e que carecem de 
qualquer ambi<;ao natural nesse sentido. Nao se encontram 
com a capacidade de manter urna comunid.ade própria, por
que sao de natureza bárbara e inculta; e inclusive nao tem 
nenhuma inclinac;áo para o trabalho em proveito próprio. 
Daí se explica a sua tendencia em comer carne humana. A sua 
natureza os inclina a todas as crueldades. Se os indios pu
dessem viver em liberdade e fossem capazes de determinar
-se de acordo com o seu bel-prazer, seriam um grande pe
rigo para a colónia, porque eles sao um povo inconstante, 
que nao se governa pelo amor, pelas manifestac;óes de boa 
vontade, nem por outras preocupac;óes humanas. 20 

Tais preconceitos foram aumentando, até a afirmac;ao 
largamente difundida de que os indios nao deveriam ser con
siderados seres racionais. Alviano, um dos parceiros do 
Diálogo das Grandezas do Brasil, nao via nenhuma diferen
c;a entre os indios e as feras selvagens. 21 O soldado Amaro 
da Cruz foi acusado, a 2 ·de novembro de 1591, na Bahía, pe
rante o Visitador da Inquisi<;ao que no fim do século XVI 
inspecionou diversas Capitanias do Brasil, de ter afirmado 
que os indios nao tinham alma, porque nao acreditavam em 
Deus. 28 Por expressóes semelhantes, diversas pessoas fo-

24. Gandavo, op. cit., p. 90. 
25. Cf. pp. 144ss. 
26 . Proposta sobre o Breve do SSmo. Padre Urbano VIII, pas

sado em Roma aos 20 de abril de 1639 a favor da liberdade dos índios 
Sao Vicente, 13 de junho de 1640: BNR, Coll. notas I-3-25-15. ' 

' 27 . Diálogo das grandezas do Brasil (1618), publ. por Rodolfo 
Garcia, introd. de Capistrano de Abreu, 21¡1. ed., Babia, 1956, p . 322. To
do o diálogo sexto proporciona urna visáo interessante desta questáo, 
pp. 313-347. 

28 . Primeira visita~áo do Santo Oficio as partes do Brasil pelo 
licenciado Hettor Furtado de Mendon~a, 3 vols., Sao Paulo, 1922-1929, 
vol. 2, p. 551. 
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ram denunciadas, nos anos seguintes, ao representante do 
:Santo Oficio. 29 

Essas declarac;óes devem ser vistas no contexto da ida
de do descobrimento, na qual, quando os europeus foram 
,confrontados com um ambiente novo, encontraram novo ali
mento nas concepc;óes _mitológicas e fantásticas da Antigui
·dade e da Idade Média. 30 Inclusive em fontes dignas de 
crédito, quase nao se duvida dos relatos sobre amazonas, 
homens das águas, gigantes, pigmeus e seres de um nivel 
entre o homem e a fera. Assim, o alemao Ulrich Schmidel 
narra ter participado de urna expedic;áo que procurava, no 
meio das selvas, as lendárias amazonas. 31 O padre jesuita 
'Nóbrega fala de urna tribo cujos membros seriam como gi-
,gantes. 82 · 

Até o jesuita Fernáo Cardim, homem de formac;ao hu
manística, consagrou um capítulo de sua obra ao relato so
bre "homens marinhos e- monstros do mar". 33 Vasconcelos 
escreve que, quando Gaspar de . Lemos levou para a pátria 
:a noticia da descoberta do Brasil e apresentou a popula
c;ao de Lisboa um índio, este foi tomado, por alguns, como 
um ser semelhante as cabras; e, por outros, como um fauno 
-0u "um daqueles monstros da Antiguidade". 34 

Embora, por causa dessas afirmac;óes, que poderiam ser 
ampliadas com muitos exemplos, nao se possa negar que os 
europeus se confundiram sobre muitas qualidades e com
portamento dos indígenas americanos, contudo, torna-se di
fícil crer que algum branco tenha duvidado seriamente -em 
considerar os índios como homens realmente. O juízo so
.bre a rac;;a americana parece, pois, ter sido ditado antes pelo 
interesse de tipo económico em encontrar motivos justifica-

29 . Assirn, por exemplo, na Primeira visitacáo, vol. 3, pp. 81 e 415. 
30 . Urna exposiQáo resumida deste relato encontra-se ern Simáo 

de Vasconcellos, Notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cau
sas do Brasil, em Chrónica da Companhia de Jesus do Estado do Bra
ml (1663), 21¡\ ed., 2 vols., Lisboa, 1865, vol. 1, pp. LVIII-XCI; Mello 
Franco, O índio brasileiro e a revol~áo francesa, pp. 16-24. . 

31 . Ulrich Schmidel, Wahrhafftige Historien einer wunderbaren 
Fahrt (1567), Graz, 1962, pp. 53-56. 

32 . Informacáo das terras do Brasil, Babia, 1549: Mon. Bras., vol. 
I , n . 9, § 2, p. 149. 

33 . Cardirn, Tratado da terra e gente do Brasil, I, cap. 16: "Ho
mens rnarinhos e rnonstros do mar", pp. 89-90. 

34 . Vasconcellos, Chrónica, vol. 1, introduQáo, p ; XXXIII. 
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tivos para a escravizagao do indígena. Já Vasconcelos che
gou a conclusa.o de que "nao só os idiotas, mas até inclusive 
os letrados" estavam prontos a apresentar desculpas e es
capatórias, quando se tratava de escravizar os índios, a fim 
de conseguir mao-de-obra. 35 

A posigao dos jesuítas, nesta questao, nao parece ter si
do, em geral, diferente da mentalidade da colonia. No sé-· 
culo XVI, nao se encontra nenhum missionário no Brasil 
que partilhe do ponto de vista de Las Casas, sobre os índios,. 
ou que tenha representado as exigencias destes contra o di-· 
reito dos europeus as possess6es americanas. De acordo 
com as concepc;6es dos jesuítas brasileiros, o índio nem era 
o "homem inocente natural" de Caminha, nem possuía os. 
tragos simpáticos que o dominicano espanhol encontrou em 
seus protegidos. N ogueira, um dos parceiros do Diálogo 
sobre a Conversao do Gentio, do jesuíta Nóbrega, diz sobre 
os índios, que "porque vemos que sao caes em se comerem 
e matarem, e sao porcos nos vicios e na maneira de se tra
tarem". 36 Nenhum colono poderia ter feíto urna manües
ta<;ao mais drástica e depreciativa. Inclusive Anchieta, o 
"Apóstolo dos indios brasileiros", nao tinha muita simpa
tía pelos seus protegidos, embora os defendesse desinteres
sadamente contra a injusti<;a dos ocupantes. O seu julga
mento do caráter do índio é predominantemente negativo .. 
Os inumeráveis vícios, a poligamia, a inclinaQao para a bebe
deira, o gosto pela guerra e ainda a instabilidade, a pouca 
inclina<;ao para a fé crista e a falta de docilidade repugna
vam ao padre e o fizeram chegar a convicc;ao de que os in
dígenas, por causa da sua selvageria e falta de piedade, se 
encontravam mais perto das feras do que do homem. 37 O que 
se poderia esperar de "gente tan bestial y carnicera que vive 
sin ley nem Rei?" ss 

Sem dúvida, tais descric;6es do homem americano nao 
se diferenciam muito daquelas correntes entre a populac;a(! 
ocupante. Se, contudo, há alguma diferenc;a entre a ima-

35 . Vasconcellos, op. cit., vol. 1, introduQáo, p . XCIV. 
, 36. Manuel da Nóbrega, Diálogo sobre a conversáo do gentio, 

publ. por Serafim Leite, Lisboa, 1954, p. 54. 
37 . Carta de Anchieta a Ignácio de Loyola, Sáo Paulo de Pirati

ninga, 1.0 de setembro de 1554: Mon. Bras., vol. 2, n. 22, §§ 22-24, pp. 
113-114. 

38. Carta de Anchieta a Diego Laínez. Sao Vicente, 8 de janei
ro de 1565: Mon. Bras., vol. 4, n. 14, § 6, p. 171. 
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gem do índio feita pelos jesuitas e ·pelos coionizadores, ela 
se encontra num outro nivel, ou seja, na possibilidade que 
ambas as partes viam de chegar a urna culturizac;ao e civi
lizagao do indígena. Podia este homem do Novo Mundo ser 
mudado em seu caráter e ser conquistado para a cultura e 
a religiao dos europeus? Apesar de algumas declarag6es po
sitivas, o juízo dos portugueses e, mais tarde, dos brasilei
ros a respeito desta questao foi muito pouco otimista. Tam
bém durante o século XVIII, essa mentalidade quase nao 
variou em compara<;ao com a época da ocupa<;ao européia 
do país. O índio permanece no julgamento dos brancos co
mo um "bárbaro indomesticável1'. Somos conscientes das 
conseqüen~ias que se derivaram desses tragos fundamentais 
dos indígenas para a evolu<;ao divergente do Brasil em re
lagao aos outros Estados americanos. Em 1750, Ca,ldas es
creve: " ... o descobrimento e a cultura desta América tem 
sido de grandíssimo trabalho para os portugueses por causa 
da suma barbaridade dos._ seus habitantes, o que nao suce
deu no descobrimento da América Setentrional por serem 
mais cultos os seus habitantes." 39 

Ainda no século XIX, Martius relatava, sem dúvida por 
outros motivos, que as tentativas de colonizar os habitantes 
originários do Brasil só raramente tiveram sucesso. 40 

As possibilidades de converter ao cristianismo os .in., 
dígenas brasileiros foram julgadas, geralmente, pela popula
gao branca, como ainda mais desfavoráveis. N esta ques
tao, Soares de Sousa externou o ponto de vista de que todo 
o tempo empregado na conversa.o dos indígenas seria per
dido, porque estes seriam incapazes de fé em Deus. 41 O es
forc;o dos missionários, e especialmente dos jesuítas, con
tradiz diretamente essa mentalidade. Que sentido teria tido 
o trabalho missionário da Ordem, se nao tivesse sido sus
tentado pela certeza de que os índios, apesar de todos os 

39 . José António Caldas, Notícia geral de toda esta capitania 
da Bahia desde o descobrimento até o presente ano de 1759, 3 vols., 
Salvador, 1951, vol. 1, p. 50. 

40. Johann Baptist von Spix - Carl Philipp von Martius, Réise 
in Brasilien in den Jahren 1817-1820, nnveranderter Neudruck., publ. 
por Karl Magdefrau, 3 vols., Stuttgart, 1966, vol. 2. p . 804. 

41. Capítulos que Gabriel Soares de Sousa deu em Madri . .. con
tra os Padres da Companhia de Jesus que residem no Brasil, com 
breves r espostas dos mesmos . . . , Babia, 13 de setembro de 1592: ABNR, 
vol. 62 ( 1940), Río de Janeiro, 1942, pp. 370-371. 

25 



' 

obstáculos, eram capazes e apropriados para aceitarem a re
ligiáo crista e para serem educados e civilizados? As pro
priedades negativas e repelentes dos indígenas americanos 
náo apareciam mais como caracteres raciais fixos, mas co
mo a expressao de um povo que se encontrava num nível 
cultural mais primitivo, mas que, apesar de tudo, possuía 
as possibilidades de um desenvolvimento espiritual e mate
rial, mesmo que elas, na prática, se desenvolvessem tao len
tamente. 
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A POLiTICA INDlGENISTA NA ÉPOCA 

ANTERIOR Á OCUPA~ÁO DO BRASIL 

1500-1530 
. ·-

1 . O REGIMENTO DO BRETOA 

A política indigenista no Brasil, durante os primeiros 
decenios do século XVI, por ter sido condicionada pelo ca
ráter da expansao portuguesa ultramarina, aparece sob as
;pectos completamente diferentes dos da América Latina. 
Problemas que lá foram levantados desde o comeQo, por 
causa da conquista e da ocupac;;ao das Antilhas e que tive
ram, como· conseqüencia, urna intervenc;áo da legislac;;ao es
panhola, nao surgiram inicialmente no Brasil. A descober
ta deste país nao foi seguida pela ocupac;;áo da terra; na se
qüencia dos acontecimentos, a colonia só apareceu no quar
to decenio após a tomada de posse pelos europeus. Os por
tugueses foram a América com os mesmos interesses que 
impulsionaram os seus colegas ao Oriente, quer dizer, es
tabelecer contatos comerciais com os povos dos países e con
tinentes descobertos. Mas, em comparac;;ao coma fndia~ o 
Brasil ofereceu poucas possibilidades ao seu espírito mer
cantil. O nível cultural inferior dos indígenas, as condic;;6es 
geográficas e climáticas e a falta de metais preciosos coope
raram num sentido desfavorável a troca de mercadorias, en
quanto que na fndia se davam todas as condic;;6es para o 
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desenvolvimento de um comércio florescente. Essa circuns
tancia esclarece a pequena significa<;ao; para a metrópole, 
das novas possessoes na América, durante os primeiros de
cenios do século XVI. Daí o "estado de esquecimento 1 em 
que o Brasil caiu após a descoberta. Só quando o dominio 
portugués no Oriente come<;ou a sofrer urna rápida deca
dencia e os ataques franceses ameagaram os direitos de 
posse dos portugueses na América, a metrópole determínou
-se a colonizar o Brasil e descobriu as suas riquezas na eco
nomia agrícola. 2 

Antes da "segunda descoberta", o Brasil possuía apenas 
urna pequena popula<;ao branca, que se compunha, funda
mentalmente, de banidos, náufragos e aventureiros que pre
pararam. a ocupa<;ao posterior do país por meio da rápida 
adapta<;ao as novas condi<;6es de vida e pela mistura com os 
indígenas. 3 "Nao sao homens que estimem tao pouco o 
servi<;o de V. A. e suas honras que se contentem com te
rem quatro índias por mancebas e comerem dos mantimen
tos da terra". 4 

O domínio portugués sobre o Brasil limitou-se, durante 
esse tempo, a constru<;ao de feitorias, que sustentavam os 
contatos comerciais comos indígenas. As mais importantes 

1 Pedro Cal.món, História do Brasil, 7 vols., Río de Janeiro, 
1959, vol. 1, pp. 106-109. Esse "esquecimento" exprime-se espe~ialmen
te na pouca atenc;;áo que o Brasil encontrou na historiograf1a e na 
literatura portuguesa daquele tempo. Cf. pp. 46ss. . 

2. Cf. Oliveira Vianna, Evolugáo do povo brasileiro, 4~ ed., R10 
de Janeiro, 1956, pp. 55ss. · . 

3. Tiveram urna signüicac;áo de primeira linha Caramuru, o pr1-
meiro a estabelecer-se na Babia e Braz Cubas, em Sáo Vicente, assim 
como Ramalho no Planalto de Piratininga. Este último casou com 
urna filha do famoso cacique TibiriQá. Através da uniao com os in
dígenas, tiveram urna influencia essencial na f ormaQáo da terra, durante 
o século XVI. Cf. Francisco Adolfo de Vamhagen, O Caramuru pe
rante a história, em RIHGB, vol. 10 (1848), pp. 129-152; Pedro Calmón, 
História da fundat.;áo da Bahía, Salvador, 1949, cap. 3: Caramuru, pp. 
16-31 · José Pedro Leite Cordeiro, Braz Cubas e a capitanía de Sáo Vi
cent~, Sáo Paulo, 1951; Afonso d'Escragnolle Taunay, História das 
bandeiras paulistas, 3 vols., 2lil ed., Sao Paulo, 1961, vol. 1, pp. 15-17. 

' Sobre os primeiros europeus no Brasil, cf. também J. F. de Almeida 
Prado, Primeiros povoadores do Brasil, 1500-1530, Sao Paulo, 1954, pp. 
69-140. 

4. Carta de Joáo de Melo da Camara ao Rei Joáo 111, sem lugar 
e sem ano (1529?), publ. em Carlos Malheiros Dias (ed.), História da 
colonizagáo portuguesa do Brasil, 3 vols., Porto, 1921-1924 (a seguir 
citado como HCP), vol. 3, p. 90. 
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delas encontravam-se em Pernambuco, Rio de Janeiro, Sao 
Vicente e Cabo Frio. 5 A aten<;ao dos europeus dirigia-se, so
bretudo, a obten<;ao do pau-brasil, o único artigo comercial 
significativo do país. Pelo contrário, o algodao, as semen
tes, os papagaios e os escravos tiveram um papel subordina
do. Em compara<;ao ·com os tesouros do Oriente, essas ri
quezas do país podiam parecer desprezíveis. Contudo, o 
comércio do pau-brasil ganhou rapidamente importancia. 
Nos mercados europeus, essa madeira era cobi<;ada _como 
urna mercadoria lucrativa. Já muito cedo, a Coroa portu
guesa assegurou-se do monopólio do pau-brasil e concedeu 
os direitos de exploraQao aos comerciantes. O primeiro con
trato desse tipo foi realizado em 1502, entre D. Manuel I e 
Fernao de Noronha, um cristao novo, influente comercian
te de Lisboa. 6 Após um período de tres anos, foi prorrogado 
por outros dez. A Coroa tirou grandes lucros do contrato. 
Já em 1506, podia contabilizar receita de 4. 000 ducados co
mo· arrendamento do monopólio, por motivo de urna explo
ra<;ao de 20 . 000 quintais de pau-brasil. 7 

Os métodos comerciais dos portugueses se adaptaram 
as peculiaridades do país. No beneficiamento do pau-bra
sil, os comerciantes ficaram completamente dependentes dos 
indígenas, como guias, trabalhadores e guardas. A atitude 
benevolente do ínclio, que levava vantagem nas armas e no 
conhecimento da terra, era urna condiQao prévia para qual
quer empresa que quisesse ter sucesso. Sobretudo, era ne
cessário que os indígenas fossem levados a realizar livre
mente um trabalho. A procura do lugar apropriado, a der
rubada, o transporte e carga do pau-brasil eram possíveis 
unicamente com a sua ajuda. A falta de animais de tiro e 
carga, no Brasil, fez dos índios o mais importante "meio 

5. Sobre as prüneiras feitorias e as relagóes dos comerciantes 
com os índios, cf. Rodolfo García, Ensaio sobre a h.istória polftica e 
administrativa do Brasil, 1500-1810, Rio de Janeiro, pp. 38ss. 

6. Amorim Netto, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, 1945 e 
Arnold Wiznitzer, Jews in Colonial Brazil, New York, 1960, pp. 5-8. 

7. J. Capistrano de Abreu, Capítulos da . história colonial, 1500-
· 1800, 4~ ed., publ. por José Honório Rodrigues, Rio de Janeiro, 1954, 
p. 77. Sobre o significado económico · do pau-brasil, nos primeiros 
decenios do século XVI, cf. António Baiáo, O comércio do pau-brasil: 
HCB, vol. 2, pp. 315-347; Caio Prado Júnior, ,História económica do 
Brasil, 4~ ed., Sao Paulo, 1956, pp. 25-28; Roberto Simonsen, História 
económica do Brasil, 1500-1820, 3lil ed., Sao Paulo, 1957, pp. 52-64. Para 
o tempo posterior a ocupaQáo da terra, cf. Frédéric Mauro, Le Por
tugal et l 'Atlantique au XVJJe siecle, 1570-1670, París, 1960, pp. 115-145. 
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auxiliar" de que os portugueses se podiam servir na explo
raQáo económica do país. 8 Pelo seu trabalho, os índios eram 
recompensados com facas, cantas de vidro e outras bugi
gangas. A troca foi urna característica das relaQ6es econó
micas, durante os primeiros decenios do século XVI. 9 

Essa regulamentaQáo foi inicialmente suficiente, para 
as exigencias de um comércio que se desenvolvia irregular
mente. No decurso dos tempos, porém, mudaram as cir
cunstancias favoráveis, por causa da conduta dos índios e 
dos comerciantes brancas. Embora os indígenas tivessem 
oferecido inicialmente os seus servi<;os de modo voluntário, 
mediante a troca de objetos, com o tempo foram ficando 
sempre mais exigentes. O donatário de Pernambuco res
saltava, em 1546, ao Rei, que só com grande dificuldade po
dia obter pau-brasil, porque os índios só realizavam o seu 
trabalho a contragosto e exigiam grandes recompensas. io 

Da parte dos brancas, o sistema estabelecido até entao 
foi pasto em perigo, quando as tripulaQ6es dos navios mer
cantes escravizaram os índios, enganaram-nos, espoliaram
-nos. Por isso, os portugueses atraíram, muito rapidan1en
te, sobre si a inimizade de numerosas tribos da zona cos
teira. Os métodos dos brancas nao devem ter sido, nessa 
época, muito diferentes daquilo que o descrevia o donatá
rio de Pernambuco, alguns anos mais tarde, em carta ao 
Rei: "Porque para fazerem se brasil importunam tanto os 
índios e prometem-lhe tanta coisa fora da ordem que me 
tem a terra toda em desordem." 11 

Como conseqüencia disso, a Coroa come<;ou muito cedo 
a dar prescric;;óes acerca do trato dos indígenas brasileiros. 
O primeiro decreto real sobre a política indigenista no Bra
s il data de 1511. Aos 22 de fevereiro desse ano, o navío 
"Bretoa'', que fora armado pelo já citado Fernao de Noro
nha e por alguns comerciantes de Lisboa, deixava o porto 

8. Cf. Abreu, Capítulos, p. 53. 
9. Urna obra fundamental sobre esse tema é a de Alexander 

Marchant, From Barter to Slavery. The Economic Relations of Por
tuguese and Indians in the Settlement of Brazil 1500-1580 Baltimore 
1942. ' ' ! ' 

10 . Duarte Coelho ao Rei Joao III (Olinda), 20 de dezembro cie' 
1546; ANTI', Corpo Cronológico, l~ Parte, mac;;o 78, doc. 105; publ. 
em HCP, vol. 3, pp. 314-316. 

11. Idem, ibidem. 
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da capital portuguesa, numa viagem comercial, com desti
no a Cabo Frio, onde deveria carregar pau-brasil. A viagem 
do "Bretoa" tem grande importancia, porque, por meio dela, 
nos foram conservados documentos que nos permitem dar 
urna olhada nos primeiros contatos comerciais dos portu
gueses com os índios no Brasil. 12 O Regimento do Rei D. Ma
nuel I, dirigido ao capitáo do "Bretoa", Cristóváo Pires, além 
de recomenda<;óes sobre os aspectos técnicos da empresa, 
contém determinac;;óes acerca da conduta da tripulac;;ao . em 
relac;;áo aos indígenas que a expedic;;áo haveria de enco~trar 
nas costas brasileiras. 13 Sobre todos os membros da tripu
lac;;ao do na vio, pesa va a proibic;;ao estrita de ofender, de 
algum modo, os índios ou de causar-lhes prejuízo. Comi
navam-se penas extraordinariamente duras: a perda da me
tade dos salários e, de acordo com a categoria do delinqüen
te, um castigo que correspondesse ao delito. 14 

A meta do "Bretoa"; Cabo Frio, pertencia a urna regiao 
do Brasil procurada de modo preferencial pelos comercian
tes portugueses. A grande riqueza em pau-brasil e a nature
za pacífica dos Tupiniquim que lá moravam 15 proporciona
vam condic;;óes muito favoráveis para o comércio da madei
ra colorida, as quais náo se. encontravam de modo seme-

12. Llyuro da náoo bertoa que vay pera a Terra do brazyll de 
que som armadores. . . que partio deste porto de lix. a a XXII de· feue· 
reiro de 511 . Original em ANTI', descoberto e publ. por Varnhagen. 
Sobre as diversas publicaQóes deste importante documento, cf. a obser
vac;;áo 4e Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do Brasil, 6 
partes em 3 vol., 7'- ed., .Sáo Paulo, 1962, 11> parte, p. 89 (a seguir cita
do como HGB). No presente trabalho, utilizou-se a publicaQáo do 
Regimento em HCP, col. 2, pp. 343-347. Urna interpretac;;áo cuidadosa 
da viagem do Bretoa e dos aspectos económicos da empresa encontra
-se em Marchant, From Barter to Slavery, pp. 33-38. 

13 . Regimento do na vio Bretoa: HCP, vol. 2, pp. 344-345. O Regi
mento nao está incorporado no Llyuro. Sobre o significado do Regi
mento, como f\Uldamento legal da política expansionista portuguesa 
no século XVI, cf. Antonio d.a Silva Rego, Portuguese Colonization in 
the Sixteenth Century. A Study of the Royal Ordinances Johannesburg 
1959. ' ' 

14. Regimento, p. 344. 
15 . Já as primeiras crónicas designam os tupiniquins como sim

páticos e .amigos. Assim o f~ o autor anónimo do Newen Zeytung 
aus Pressilg Landt de 1514, citado segundo a • ed. de Clemente Bran· 
denburger, A nova gazeta da terra do Brasil. Texto-Tradu<_;áo-Glos
sário, Sáo Paulo, 1922, p. 32; a mesma atitude tem Vespucci no seu 
escrito conhecido como Novus Mudus: RIHGB, vol. 41 · (1878), p . 23. 
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Ihante em outras partes do país. 16 A política indigenista 
do Re~mento de 1511 tinha, portanto, como finalid.ade, a 
conservaQáO dessas condi<;óes. Além dos intere~s~s econó
micos há urna raza.o política que esclarece a posi<;ao da Co-' . . . roa portuguesa, favorável aos índios. As v1agens comerc1a1s 
portuguesas ao Brasil se viram amea<;adas, desde o come
QO, pela concorrencia dos navegadores fr~c~ses de Ho~
fleur e Dieppe, que atingiram as águas b~as1le1r~s! .pela pr1-
meira vez em 1504. 17 Favorecidos pela impossib1hdade do 
controle da faixa costeira do país, tao vasta e desabitada, 
desenvolveram um forte contrabando de pau-~rasil, numa 
medida que fica muito pouco atrás da explora~ªº. portugue
sa. 1s Mas muito maior do que os danos economicos. que o 
comércio ilegal dos franceses produziu ao monopóho leal 
portugues, era a amea<;a contra o domínio lusitano, por causa 
do influxo crescente dos rivais gauleses sobre os indígenas. 
o duplo perigo deve ter provocado a Coroa portuguesa a rea
lizar esfor<;os para ganhar os índios como aliados. Nesse 
contexto, o Regimento de 1511 tem urna importancia que 
vai além de um assunto isolado e local. Como se pode su
por que também outros navios, sobre cujas v~agens nao 
conservamos nenhum documento, 19 levaram consigo, na sua 
rota para o Brasil, instru<;óes semelhantes, parece j~tifi
cado tirar a conclusa.o de que, na época da ocupa<;ao do 
país, se pode falar de urna política da ~oroa portuguesa, 
acentuadamente amistosa para comos indios, tal como apa
rece no Regimento de 1511. 

Náo podemos dizer quase nada sobre o sucesso desses 
esforc;os da Coroa, embora haja também docume~tos que 
possam justificar a suposicáo de um contato pacifico entre 
ambas as rac;as. Contudo, seria necessário determinar se 

16. Os lugares mais importantes do pau-brasil eram as regióes 
entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio, a faixa costeira de Pem~buco 
e Paraiba do Norte e a Regiáo do Rio Real, na capitania de Sergipe. 

17 . o primeiro navio francés atingiu a costa br~il!ira, por p~o 
acaso em 1504. Era a Espoir de Honfieur, do cap1tao Gonneville. 
Cf. R~lation authentique du voyage du capitain de GonnetJ!lle en nou
velles terres des Indes, París, 1946, pp. 25-26; Carles Verlinden, Paul
mier de Gonneville e os índios do Brasil em 1504, em RH, vol. 9, n . 
39, Sao Paulo, 1959, pp. 3-17. . 

18. Cf. Michel Mollat, Le commerce maritime normand a la fin 
du M oyen A.ge París, 1952, pp. 250-257. A 

19. Sobre' as expedic;óes ao Brasil, durante os primeiros dece
nios do século XVI, cf. Almeida Prado, Primetros povoadores, pp. 
43-65. 
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·isso foi atingido pela política indigenista real. Que o conta
to dos portugueses, especialmente com os índios do Sul do 
·Brasil, tenha sido amistoso, é demonstrado por dois relatos 
de viagens da época imediatamente anterior a coloniza<;ao 
'Clo país. O Diário de Pero Lopes de Sousa, irmáo e par
ticipante da expedi<;áo de Martim Afonso de Sousa, em 1530, 
·acentua o caráter pacífico das relac;óes luso-índias. Os bran
·cos, seja pela causa que for, abstiveram-se de ofender ou 
-irritar os indígenas; da sua parte, estes estiveram dispostos 
a procurar pau-brasil para os portugueses e a fomecer-lhes 
notícias sobre o país. 20 Urna impressao semelhante nos é 
transmitida pela descric;áo que o navegador espanhol Diego 
<Garcia nos dá da sua estadia em Sao Vicente, em 1527: 
·" ... y está una gente alli con el Bachiller que comen carne 
·humana, y es mui buena gente, y amigas mucho de los cris
tianos, que se llaman topies." 21 

Muito menos vantajosamente desenvolveu-se o relacio
namento entre portugueses e as tribos da parte setentrio
nal do país, onde unicamente na Bahia póde estabelecer-se 
firmemente domínio portugués, através do papel mediador 
do Caramuru. 22 Os franceses conseguiram estabelecer es
treitos contatos com as tribos dos Tupinambá, cuja inimiza
cde hereditária contra os Tupiniquim levou a urna alianc_;a di
rigida contra os portugueses. A sorte do lansquenete ale
·máo Hans Staden 23 nos permite ver o quanto os franceses 
'Se apoiaram na inimizade dos Tupinambá contra os portu
'gueses. Os franceses devem agradecer a essa circunstancia 
'º controle sobre urna vasta zona costeira do país, até o pon
to de terem conseguido um equilíbrio das forc_;as rivais. Du-

20 . Diário de navegat;áo de Pero Lopes de Sousa, 1530-1532: BA, 
51-IX-18, publ. e comentado por Eugenio de Castro, introd. de Ca
pistrano de Abreu, 2 vols., Rio de Janeiro, 1927. Urna interpretaQáo 
de todos os lugares do diário relativos aos contatos da expediQáo com 
-os indigenas durante a viagem ao longo das costas da Bahía, até Sao 
Vicente, encontra-se no vol: 2, pp. 464-465. 

21 . Toribio de Medina, Los viajes de Diego García de Moguer al 
.Río de la Plata. Santiago de Chile, 1908, p. 239. 

22 . Cf. p . 169, nota 3. 
23 . Staden foi preso, nas vizinhanc;as d~ Sao Vicente, pelos Tu

pinambá, que o quiseram devorar. Quando ele, porém, póde de
monstrar que nao era portugues, deram-lhe finalmente a liberdade: 
Hans Staden, Wahrhafftige Historia, publ. e trad. por Reinhard Maack 
,e Karl Fo.uquet, Marburg an der Lahn, 1964, pp. 94ss: 
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rante muitos anos, ficou sem decidir qual a naQáo européia 
que haveria de obter o domínio definitivo sobre o Brasil. 24 

A Coroa portuguesa decidiu-se por urna ac;;áo militar s6 
depois que os esforc;os para obter aliados entre os índios 
tiveram um sucesso apenas parcial e quando os protestos 
na corte francesa, contra a presenc;a de navegadores e co
merciantes gauleses nas costas brasileiras resultaram em 
fracasso. 25 A expedic;áo de Cristóváo Jaques devia atingir 
aquilo que as negociac;óes náo conseguiram realizar. A meta 
de Jaques, libertar as costas brasileiras cios corsários fran
ceses e simultaneamente, submeter ao domínio portugues. 
os Tuplnambá, náo póde ser atingida, apesar dos brutais. 
ataques e de alguns sucessos na luta contra os navios fran
ceses. 26 Finalmente, Joáo III reconheceu ·que o único ca
minho para a preservac;áo do Brasil se encontrava na ocupa
c;áo. A expeclic;áo de Martim Afonso de Sousa 27 (1530-1533 ) 
conduziu a tomada de posse definitiva do país. 

2 . O COMÉRCIO DE ESCRAVOS 

De acordo com a tradiQáo da expansáo portuguesa no 
século XV, o comércio de escravos foi pratica~o também 
no Brasil desde o comec;o. Nesta completa questao, aparece 
um contraste crasso com o modo de proceder na América 
espanhola. De fato, quando Colombo, na sua segunda via
o-em a América, em 1495, enviou alguns carregamentos de es
~ravos índios a Espanha, o seu comércio foi reprimido pe-· 
los Reís Católicos, após urna licenc;a inicial, até que t~ó]-o
gos e juristas provassem. ª. l.iceidad~ moral ?-ª esc~av1dao. 
A esse modo de proceder in1c1al segu1u-se, mu1to rap1da~en
te, a proibiQao geral de comerciar índios. 2 8 Sobre as fina-

24 . Capistrano de Abreu, Capf.tulos, p. 84: ~ 
25. Sobre os passos diplomáticos do Re1 portu~es para resol

ver as düerenQaS entre ambas as naQóes acerca do Brasil, cf. M. E. Go
mes de Carvalho, D. Joáo 111 e os franceses, Lisboa, 1909: 

26. Sobre a expediQáo de Cristóváo Jaqu~s ao ._Brasil, em 1527, 
as suas metas e os seus resultados, cf. AntOn10 Ba1ao e Carlos Ma
lheiros Dias, A expedicáo de Christóvam Jacques, em HCP, vol. 3, 
pp. 57-94. d. - d 

27 . Para mais detalhes, cf. Jordáo de Freitas, A e~p~ icao e 
Martim Afonso de Sousa, em HCP, vol. 3, pp. 95:164; Euge~o de Cas
t ro, A expedi~áo de Martim Afonso de Sousa, R10 dE'. Jane1ro, 1932. 

28. Cf. Hanke, La lucha por la justicia, p. 27; Richard Koneztke, 
Entdecker und Eroberer Amerikas, Frankfurt a. M., 1963, pp. 18-20. 
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lidades da Coroa portuguesa na questáo do comércio com 
os índios do Brasil, dáo-nos notícia os já citados avisos do 
Rei D. Manuel, no Regimento do "Bretoa". Lá, o Monarca 
fez depender a aquisiQáo de escravos, em primeiro lugar, 
do consentimento do. proprietário do navio. Essa medida 
p~recia necessária para assegurar o desenvolvimento tran
qüilo do encargo do "Bretoa" e para reprimir a cac;;ada 
descontrolada de escravos pela tripulac;;áo. O Regimento 
proibia igualmente a tripulac;;áo levar consigo indígenas que 
tivessen1 externado o desejo de viajar "livremente" para a 
Europa. O seu desaparecimento poderia intranqüilizar des
necessariamente os membros das tribos. 29 o significado 
dessa determinac;áo fica esclarecido pelo relato de um do
cumento de 1514, do Newen Zeytung. O autor anónimo nar
ra lá que tomou parte numa viagem comercial ao Brasil e 
que o seu navio ficou completamente carregado de escravos, 
rapaz.es e mogas, cujo aliciamento custara muito pouco aos 
portugueses. Os índios teriam sido entregues "livremente" 
aos europeus, em grande parte, pelos seus pais, que desse 
modo pensavam enviá-los aterra prometida. 30 Desse relato 
podemos também deduzir que o assentimento "livre", por 
meio de falsas promessas dos portugueses aos crédulos sel
vagens, era algo comum. Mas logo que os indígenas che
gassem a conhecer o engano dos comerciantes, a sua atitude 
inicialmente amistosa transformar-se-ia em inimizade con
tra os europeus. Embora, portanto, o Regimento do "Bre
toa" fale da apreensáo "voluntária" de indios, náo existe ne
nhuma dúvida que as objegóes da Coroa se dirigiam contra 
os métodos discutíveis para a obtenc;áo de escravos, que 
acabariam por provocar desordens e inimizade entre os in
dígenas. As instruc;óes do Regimento nao continham, porém, 
urna proibic;áo geral do comércio de escravos. Isso aparece 
sublinhado pelo mandato, dado igualmente pelo Rei ao es
criváo do navio, de registrar num livro todos os escravos, 
papagaios e macacos que a tripulac:;áo do "Bretoa" haveria 
de obter, a fim de que, ·ao retorno da expedic;;ao, pudessem 

29 . Regimento, p. 345. Sobre a viagem do Bretoa e a política in
digenista real do Regimento, cf. pp. 19ss. 

30 . N ewen Zeytung aus Pressilg Landt, cit. segundo a ediQáo de 
Brandenburger, A nova gazeta, p. 32. Brandenburger ve, sem razáo, 
o roubo dos indios (cf. p. 24) como característico dos métodos por
tugueses de aliciamento de escravos na América: op. cit., p . 108. 
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ser pagas sem dificuldades todas as contribuic;oes das "mer
cadorias" que correspondessem ao Rei. 81 

Do que foi dito, podemos concluir que a Coroa portu
guesa nao colocou fundamentalmente em dúvida a liceidade 
do comércio humano, mas que, por outra parte, procurou 
urna limita<;ao dos métodos e da quantia, a fim de nao pre
judicar os interesses gerais de sua política indigenista. Nao 
é possível, baseando-nos nas poucas fontes de que dispomos 
para os primeiros decenios do século XVI, dar urna estima
tiva, nem sequer aproximada, da expansao do comércio com 
os índios brasileiros. O "Bretoa" trouxe da sua viagem a 
Cabo Frio 35 escravos, como aparece no livro do escrivao 
do navio. 32 Em 1528, Diogo de Leite pediu ao Rei licenc;a 
para levar consigo, na sua viagem de volta a Portugal, dez es
cravos. 33 Em 1531, Martim Afonso de Sousa concedeu ao 
capitáo Pedro de Góes enviar, nos navíos da Coroa, 70 escra
vos índios a Europa. 34 Sao Vicente, no Sul do país, trans
f ormou-se bem cedo num centro do comércio de escravos. 35 

A Coroa portuguesa chegou ainda a conceder licen<;a pa
ra o comércio de escravos como um privilégio por méritos 
especiais. Junto com a colonizaQao da terra, o Rei conce
dia aos donatários o direito de enviar anualmente um certo 
número de escravos índios a Lisboa, pelos quais ficavam li
vres de quaisquer contribuiQoes a Coroa. 36 Pelos meados 
do século XVI, esse privilégio nao foi mais renovado aos 
donatários. 37 

31 . Regimento, p. 344. Sobre a politica relativa ao tráfico de 
escravos, cf. Edmundo Correia Lopes, A escravatura. Subsidios para 
sua história, Lisboa, 1944, p. 17. 

32 . Llyuro da náoo Bertoa, p. 346. 
33 . Carta de Diogo Leite ao Rei Joáo, 30 de abril de 1528: ANTT, 

Corpo Cronológico, parte l~, maQo 39, doc. 132, publ. em RIHGB, vol. 
6 ( 1844), pp. 222-223. 

34 . RIHGB, vol. 10 (1848), p. 97. 
35 . Cf. pp. 33s. Também Gaspar da Madre de Deus, Memórias, 

pp. 66-67. 
36 . M. A. de Sousa conservou o direito de enviar 36 escravos, en

quanto que os outros donatários podiam enviar 24. Sobre o siste
ma das doac;óes feudais e as cartas de doaQáo, podem ver-se maiores 
detalhes nas pp. 27s. 

37 . A primeira carta de doaQáo que retira o privilégio do comér
cio de escravos aos donatários é a de Francis Luis Carneiro de Sou
sa, Conde da Ilha do Príncipe, de 3 de marc;o de 1676. Ela retira do 
donatário o direito de enviar anualmente a Lisboa 24 indios, sob a 
alegac;áo de que a leí de 1570 teria proibido esse comércio: Carta ré-

36 

A Coroa foi concedendo, cada vez mais freqüentemente, 
a pessoas particulares urna licenQa especial para o comér
cio de escravos e esta va também disposta a renunciar, nes
se caso, ao quinto que lhe correspondia. Joao III, em 1554, 
deu ao capitao Joao de Leaes, cavalheiro da casa real, a li
cenga de poder enviar cada ano, durante toda a sua vida, 
dois escravos a Portugal, cujo transporte era facilitado pela 
Coroa e que, pelos quais, igualmente, ficava livres de impos
tos. 38 Um privilégio semelhante recebeu, em 1550, o padre 
Francisco da Luz, do Espírito Santo. 39 

Desse modo, milhares de indios devem ter sido escravi
zados e enviados a Europa. Contudo, em compara<;ao com 
os negros importados, o seu número foi peque?'lo. O comér
cio com os indios no Brasil, em direQao as Antilhas espa
nholas, atingiu urn volurne maior do que em direQao a me
trópole. A diferente legislaQao indigenista de ambos os rei
nos ibéricos, criou urna situaQao jurídica nao suficientemen
te clara, da qual se aprótreitaram os traficantes portugueses 
de escravos. Eles se declaram . dispostos a enviar as Anti
lhas os índios do Brasil escravizados de acordo com o mé
todo do resgate, considerado legal pelos portugueses. Lá, 
nas Antilhas, o extermínio total da populaQao originária le
vara a urna grande necessidade de mao-de-obra. Em 1538, 
tres caravelas portuguesas transportaram a Porto Rico 140 
índios, escravos e livres. 40 Mas o desenvolvimento econó
mico do Brasil impós limites ao comércio generalizado de 
escravos, num tempo já relativamente cedo, pois a expan
sáo da cana-de-aQúcar exigía o emprego de toda a máo-de
-obra indígena no país . Além disso, a Coroa espanhola nao 
estava disposta a admitir urna introdu<;ao das práticas por
tuguesas da escravidao do índio nos seus domínos. Carlos V 
determinou que, mesmo que o comércio de escravos fosse 
permitido no Brasil, a proibiQao geral da escravidao e do 

gia de doac;áo por sucesso a .. . , publ. em Publicacáo Of icial de Do
c:umentos I nteressantes para a história e costumes de Sáo Paulo, vol. 
47, pp. 22-24 (a seguir citado como Docum entos I nteressantes ). 

38. Documentos Históricos, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 
vol. 35, pp. 261-262 (a seguir citado como DH). 

39 . DH, vol. 37, p . 42. 
40. Sílvio Zavala, Estudi os Indianos, México, 1948, p . 120. Os 

pcrtugueses exercitaram o tráfico de escravos com africanos prepon
derantemente em direc;áo as Antilhas, antes de que o desenvolvimen
to económico do Brasil exigisse máo-de-obra africana em medicla cres
cente. 
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c9mércio. de, escrav?s nao tinha nenhuma exce<;ao em rela-
9ªº aos ind1genas importados do exterior. A leí de 7 de 
J~lho de 1~50 determinou a liberdade de todos os índios que 
t1vessem sido levados das possess6es portuguesas as Anti
lhas. 41 

Nos come9os do século XVII, a conquista do Maranhao 
levou ~ um comércio renovado de índios para as Antilhas. 
T~~bem aquí, a co~oa espa~ola renovou a proibi<;ao pri
m1t1va de qualquer importa<;ao de escravos índios nas suas 
possess6es de Ultramar. Na leí de 1629, sobre o comércio 
d~A es.cravos com o Maranhao, o Reí Filipe IV deu as Au
d1enc1as e Governadores o mandato de conceder a liberda
~e a todos os escravos que tivessem sido importados nas .An
t1lhas, vindos do Brasil e especialmente do Maranhao. 42 

. 41 . Que los .indios del Brasil ó demarcación de Portugal sean 
hbres en las Indias, Valladolid, 7 de julio, de 1550, en Recopilación 
de leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, 1943, libro VI, título II, 
~e~ V, vol. 2, p . 202. Essa lei foi renovada aos 21 de set. de 1556· 

, ib1dem. ' 
~2 . . R. C. al Gob~rnador de la Margarita que ponga en libertad 

los indios que se truJeron de la conquista del Marañón Madrid 18 
de mayo de 1629, em Richard Konetzke Colección de 

1

documerl.tos 
vol. 2, PP:_ 325-326. Esse documento é u~ exemplo de que no tem~ 
PO da unia? p~ssoal d~s dois reinos ibéricos, a legislaQao 

1
para am

bos os terntónos americanos se diferenciava fortemente. Cf. p. 78. 
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\QS TRA~OS FUNDAMENT AIS DA ESCRA VIDA.O 

íNDIA NO BRASIL 

' ·-

l . A EXPANSAO DA ESCRAVIDÁO INDIA, A PARTIR DA 
ÉPOCA DOS DONATARIOS 

O sucesso da expedi<;ao ·de Martim Afonso de Sousa im
pulsionou a Coroa portuguesa a urna ocupa9ao definitiva 
da colonia americana. D. Joao III transportou ao Brasil o 
sistema das doa<;6es feudais, as capitanias, que até entáo 
fora empregado com sucesso na administrac;ao das ilhas por
tuguesas do Atlantico. O Brasil foi dividido em longas fai
xas de terra, que mediam de 40 a 100 léguas, na costa, e que, 
no interior, se encontravam delimitadas pela linha de Tor
desilhas. Originariamente, surgiram quinze capitanias, que 
foram entregues a doze donatários. Estes exerciam, nos seus 
·domínios, um poder geral, civil e judiciário, e se encontra
vam na posse de numerosos privilégios. Mas, simultanea
mente, assumiam a obrigac;áo de colonizar e desenvolver as 
suas capitanias. 1 As possibilldades do cultivo da cana-de
-a<;úcar, que alcan<;ou ·grande importancia com o estabeleci
mento dos donatários no Brasil, constituíram, sem dúvid~, um 

l. Para maiores detalhes, cf. Varnhagen, HGB, 1~ parte, pp. 
150-153; Abreu, Capítulos, pp. 92-102; Marchant, From Barter to ~la
very, pp. 48-80. Os documentos de doagao de cada urna das cap1ta
nias, dos anos 1534-1536, foram publicados, na maior parte, em DH, 
vol. 13, pp. 68-178. 
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motivo de atrac;ao para a ocupac;ao da colonia. As fazendas 2· 

e os engenhos criaram as condic;6es necessárias para "urna 
sociedade colonial de raiz patriarcal e aristocrática. 8 

Inicialmente, a expansao da economia da cana-de-ac;ú
car f oi prejudicada pelo desenvolvimento desfavorável da 
maior parte das capitanias, durante o tempo dos donatários .. 
Contudo, já nos come<:;os dos anos trinta, Martim Afonso de 
Sousa conseguiu dar em Sao Vicente algumas normas para 
a constru<:;ao do engenho do "Senhor Governador", que em 
1550 foi transferido a casa comercial Erasmus Schetz e que,. 
sob o nome de "engenho de Sao Jorge dos Erasmus", teve· 
um signüicado de primeira linha na história económica pri
mitiva do Brasil. 4 Em 1542, o donatário de Pernambuco,. 
Duarte Coelho, podia comunicar ao Rei que já estava quase 
terminado o primeiro engenho de a<:;úcar da sua capitania. 
A partir daí, numa rápida sucessao, surgiram engenhos na 
Bahia, em Porto S~guro, Ilhéus e em outras regi6es do Bra
sil central e nordestino. 5 As vizinhanc;as de Pernambuco e· 
as terras baixas da Bahia, o chamado Recóncavo baiano, 
desenvolveram-se, nos séculos seguintes, como centros d{)l 
cultivo da cana-de-agúcar, o que lhes assegurou urna situaºªº de domínio, em rela<:;ao as outras partes da colonia e· 
lhes proporcionou um florescimento económico e cultural. 
Dos sessenta engenhos que havia no Brasil já em 1570, vin-· 
te e quatro encontravam-se em ambas capitanias. 6 O cul
tivo da cana condicionou, durante os dois séculos seguintes, 
a estrutura económica da terra e influiu fortissimamente 
nas rela<:;6es sociais. A questao de como procurar as forc;as 
necessárias para a florescente indústria da cana-de-agúcar 
chegou a ser um problema fundamental para o desenvolvi
mento económico da colonia. Junto comos latifúndios e a 
monocultura da cana, espalhou-se a escravidao dos índios e, 
mais tarde, a dos negros, como um "imperativo económi-

2. Em contraste com o atual vocabulário, no século XVI, a pa
lavra fazenda designava fundamentalmente a plantac;ao de cana-de
-ac;úcar, enquanto que todas as outras plantac;oes para produzir meios 
de subsistencia, sobretudo mandioca, eram designadas roc;as. Cf. 
Marchant, From Barter to Slavery, pp. 61 e 103. 

3. Gilberto Freyre, Casa grande e senzala. Um quadro da so
ciedade brasileira. 

4. Cf. José Pedro de Leite Cordeiro, O engenho de Sáo Joáo dos. 
Erasmus, Sáo Paulo, 1945. 

5. Marchant, From Barter to Slavery, p . 52. 
6. Mauro, Le Portugal, p. 193. 
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co". 7 O número dos imigrantes brancos era insuficiente 
para a colonizagáo do imenso país. Portugal nao dispunha 
de suficientes homens, para poderem ser enviados, como 
mao-de-obra, as colonias americanas. s Em 1570, viviam no 
Brasil de vinte a vinte e cinco mil brancos; pelos fins do sé
culo, eram pouco menos de quarenta mil. 9 Inclusive esses 
poucos colonizadores, mal e mal podiam ser considerados 
como máo-de-obra, porque os europeus só podiam realizar 
pequenos trabalhos brac;ais 10 e nem sequer sentiam. incli
nagao para isso. Os colonos portugueses nao vieram ao No
vo Mundo para servir e trabalhar, mas para conquistar po
der e posses. "Vá para o Brasil, de onde tomarás rico e hon
rado". 11 Além disso, o desprezo pelo trabalho braQal era 
urna das qualidades que os colonos portugueses trouxeram 
da metrópole. A opiniáo de que urna "digna ociosidade" era 
mais digna de respeito do que a sofrida "luta pelo pao de 

7. Simonsen, História económica, p. 126. Cf. também Prado 
Júnior, História económica, pp. 3lss. · 

8. Desde meados do século XV, pode-se constatar wn retroces
so geral da populac;áo portuguesa, que se comprova com os seguin
tes números: 1383 - 2,6 milh. de habitantes, 1495 - 2 milh., 1527 - 1,55 
milh., 1580 - 1 milhao. Dados segundo Henrique da Gama Barros, 
História da administra~áo pública em Portugal, 2~ ed., Lisboa, 1948, 
vol. 5, pp. 347-353. Cf. também Costa Lobo, História da sociedade em 
Portugal no século XV, Lisboa, 1904, pp. 9-62. Esse descenso da po
pulac;ao, sobre cujas causas a pesquisa antiga e moderna esta.o em 
desacordo, esclarece muito bem que a escravatura tivesse, no Portu
gal daquele tempo, wn significado desproporcionadamente maior do 
que alcanQou em outros países europeus. 

9. É muito difícil determinar números exatos, porque as pou
cas f ontes disponíveis contam ainda a populaQao em vizinhos, quer 
dizer, em lares, sobre cujo tamanho se fazem cálculos diversos. Cf. 
Marchant, From Barter to Slavery, pp. 124-125. Também, Baráo do 
Rio Branco, Esquisse de l 'histoire du Brésil, em Estudos históricos, 
Rio de Janeiro, 1948, pp. 37-38 (Obras Completas, vol. 7). 

10. No caso dos portugueses, deve atribuir-se ao clima wn sig
nüicado maior do que no dos outros povos europeus. Gilberto Frey
re enumera, entre as tres propriedades que cDpacitaram os portu
gueses, de maneira preferencial, em relac;áo a outros europeus, para 
a obra da colonizac;áo dos trópicos, a adapta~ao excepcional ao cli
ma, que se aproximava muito do da pátria: Casa grande e senzála, 
pp. 37-42. As fontes contemporaneas confirmam esse ponto de vista, 
assim por exemplo, os Diálogos das grandezas do Brasil, p. 96, e a 
lnform~áo das terras do Brasil: Mon. Bras.~ vol. 1, n . 9, § 1, pp. 
147-148. 

11 . Palavras que o bispo de Leiria teria di.to a um degredado. 
Citado por Vianna, Evolucao do pavo brasileiro, p. 68. · 
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cada dia" i2 transformara-se em Portugal, na ~poca do des
cobrimento, numa mentalidade que o humanista flamengo 
Claenarts descreve com estas palav_:as: "Em ~or~ugal, to
dos somos nobres". 13 Essa inclinagao para ª. o~iosid~de e a 
dominagao póde desenvolver-se sob as condu;oe~ reinante~ 
na colonia e foi determinante para o modo de vida do lati
fundiário no Brasil: "Juro que nao farei nenhum trabalho 
manual enquanto possa conseguir um só escravo que tra
balhe para mim." 14 

conseqüentemente, a construgao económica da colonia 
brasileira teve que ser sustentada inicialmente, quase por 
completo, pelo trabalho dos indígenas. Já antes da ocup~
gao da terra, os comerc~an!es portu~eses e franceses serv1-
ram-se da mao-de-obra indígena, mediante a troca por mer
cadorias. 16 Mas, na medida em que se espal~avarp a cult?ra 
da cana-de-agúcar, os arranjos realizados ~te entao, med:an
te os quais os indígenas se mostravam d1spostos a reallzar 
livremente 'alguns trabalhos parciais ~ara C!s euro~eus, em 
troca de mercadorias, nao podiam m3:is .sa~isfazer as neces
sidades crescentes de mao-de-obra disc1phnada~ const~nt~
mente disponível, da qual dependia a sustentagao ec~nom~
ca das plantagoes. Os indígenas, por causa do seu ba1xo ni
vel cultural, nao estavam acostumados aos modos d~ traba
lho dos civilizados. Por isso, nao se encontravam d1spostos 
a realizar trabalhos voluntários para os europeu~. O~ ocupan
tes viram, portanto, no trabalho fo~Qado dos indíg~nas, a 
única possibilidade de firmar-se e enriquecer econom1camen
te Eles justificaram a sua atitude dizendo que somente a 
es~ravidao dos indígenas era capaz de fazer-lhes ab~ndonar 
0 seu modo natural de vida, que os europeus designavam 

12 "Urna digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e 
até m~is nobilitante a um bom portugues ou a ~ espan..'lol ?J> fu~ 
a luta pelo páo de cada dia. O que ambos adm1ram como I ea e 
urna vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esf?rgo, de q~l
quer preocupagao", em Sérgio Buarque de Holanda, Raizes do Brasil, 
3~ ed., Río de Janeiro, 1956, pp. 27-28. 

13 . Carta de Claenarts a Látomo, Évora, 26 de. ~arQo de 1535, 
t rad port do original lat ino em M. Gongalves CereJeira, Clenardo e 
a so.ciedade portuguesa de seu tempo, 3~ ed., Coimbra, 19~9, p. 281. 
Essa posic;áo foi confirmada por outros autores contempor8:neos por
tueueses e estrangeiros. Cf. C. R. Boxer, Salvador de Sa and the 
St~uggle for Brazi l and Angola, Londres, 1952, p. 122, n<?ta ~2. 

14 . Citado segundo Roy Nash, A conquista do Brasil. Sao Paulo, 
1939, p. 132. 

15. Cf. p . 20. 
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como vadiagem e preguiga, e de familiarizá-los com a civili
zac;ao européia. A escravatura dos índios póde assim acon
tecer sem maiores dificuldades, pois, naquela época, nao ha
via nenhuma objegao contra a liceidade fundamental da es
cravatura, muito me.nos na metrópole portuguesa. Desde 
o momento em que os portugueses iniciaram a sua expan
sao em diregao a Africa, comegou a chegar a Portugal urna 
corrente ininterrupta de escravos mouros e negros. 16 Na 
época em que o Brasil foi ocupado, a escravidao possuía 
um lugar firme na vida social de Portugal. O citado huma
nista flamengo Claenarts, que naquele tempo vivia em Por
tugal, narra que nao havia coisa que chamasse mais a aten
gao de um estrangeiro no país do que o grande núrnero de 
escravos, que realizavam todos os trabalhos. Todas as ta
refas domésticas eram feitas por escravas, que nao se di
ferenciavam das "bestas de carga" a nao ser pelo rosto. O co
mércio de escra vos nascidos nas casas dos portugueses era 
praticado, por toda a parte, com a maior naturalidade. Ti
nha-se a impressao de que os escravos eram criados como 
pombas, para serem levados a venda no mercado. Em ÉVO
ra, província meridional do Além-tejo, o flamengo, por cau
sa dos muitos pretos que encontrava por toda parte, sen
tiu-se como que submerso numa "cidade do inferno". Em 
Lisboa, havia mais escravos do que cidadaos livres. 17 Mes
mo que os dados possam ser parcialmente exagerados, a 
impressao geral que a descric;ao de Claenarts nos dá sobre 
o significado da escravatura em Portugal dos comegos do 
século XVII é confirmada por f ontes portuguesas contem
poraneas. 1

1> Essa situac;ao da metrópole favoreceu, como con
seqüencia, que a escravatura fosse aceita no Brasil com toda 
a naturalidade e que encontrasse urna rápida difusao na colo
nia. Gandavo escreve que a primeira coisa que os coloni
zadores procuravam adquirir era escravos e " ... se urna 
pessoa chega na terra a alcanc;ar dois pares ou meia dúzia 
deles. . . logo tem remédio para poder honradamente sus
tentar sua família: pois que um lhe pesca, o outro lhe cac;a, 
os outros lhe cultivam e granjeiam suas roc;as . . . " 19 

16 . Para m aiores pormenores, cf. J . Lúcio de Azevedo, Épocas 
ae Portugal económico, Lisboa, 1929, pp. 70-77; Correia Lopes, A es
cravatura. Subsídios, pp. 9ss.; Verlinden, L 'esclr¡,vage, vol. 1, pp. 615-629. 

17. Carta de Claenarts a Látomo, Évora, 26 de marQo de 1535, 
em Cerejeira, Clenardo e a sociedade portuguesa, pp. 281-282, 286. 

18. Cf. Cerejeira, Clenardo, pp. 189-190. 
19 . Gandavo, Tratado, p. 82. 
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Havia algumas regioes do Brasil, em que os escravos ín
dios eram o único sinal seguro de riqueza e de poder de um 
cidadao. Sao Paulo pertencia especialmente a elas. Um 
olhar sobre o significado dos índios escravos na vida da po
pulac.;ao paulista nos é dado pelos lnventários e testamen
tos 20 de Sao Paulo. Trata-se de apontamentos levados a 
cabo pelas autoridades ocupantes, sobre as posses de urna 
pessoa, ou de testamentos de cidadaos paulistas defuntos . 
Dos documentos, deduz-se a situac.;ao jurídica dos índios, 
assirn como o seu nome, a sua idade, o seu sexo, o seu pre
QO de venda. Os escravos sao relacionados como "pegas", 
dentro da rubrica "fazenda", quer dizer, da posse morta 
do cidadao paulista. 

Os escravos índios foram negociados, vendidos ou pre
senteados como objetos. Maria Correa, da Bahía, recebeu 
de seus dois irmaos, André e Marc.;al Rodrigues, netos do 
primeiro colonizador branco da Bahía, dois escravos índios 
("pec.;as de escravos do gentío da terra"), como um presen
te de grande pre<;o. 21 A escravidao desenvolveu-se como 
algo completamente natural, na vida social do Brasil e foi 
exercitada por toda a populac.;ao branca, leigos e clérigos. 
Em 1549, o vigário de Santos, Gonc.;alo Monteiro, recebeu da 
Coroa o privilégio de conseguir, por meio de resgate, anual
mente, dois escravos índios, sem estar obrigado ao paga
mento dos impostos comuns. 22 

O número de escravos, nas diversas regioes da colonia, 
era muito variável. Nao é possível reunir dados exatos para 
o tempo que vai até a metade do século XVI, por causa da 
insuficiencia de fontes materiais. Contudo, é possível expor 
alguns-trac.;os da expansao da escravatura índia. A estrutura 
económica das diversas regioes brasileiras condicionou, de 
modo decisivo, o número de escravos. Enquanto as regioes 
de cultura da cana-de-ac.;úcar tinham urna grande necessida
de de mao-de-obra, ern outras partes do país, como, por 

20 . lnventários e testamentos, Publica<;ao oficial do Arquivo do 
Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 1920ss. Os dois primeiros volumes 
referem-se a época até 1640. 

21 . Livro velho do Tombo. Documentos históricos da Congrega
<;áo beneditina brasileira, vol. 1, Bahía, 1945, pp. 338. 

22 . Mandado pa. o dto. vigário (Gon<;alo Monteiro, vigário da 
Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia da Vila de Santos) poder 
resgatar duas pe<;as de escravos cada ano, Lisboa, 26 de junho de 1549, 
publ. em Documentos Interessantes, vol. 48, pp. 14-15. 
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exernplo, nas zonas da inicial economía pecuária dos come
c;os do século XVII, bastava urna fraQao desses escravos 
para um esJ?~QO econ ... ó~co rnuito maior. Por exemplo, para 
urna superf1c1e de tres leguas (algo assim como dezoito qui
lómetros quadrados), precisava-se d·e dez a doze traba
lhadores para a sua explora<;ao pecuária, enquanto que a 
mesma superfície necessitava de 800 a 1 . 000 escravos, quan
do era empregada para planta<;ao de cana-de-ac.;úcar. 2s Ca
da pequeno engenho precisava de, mais ou menos, cinqüen
ta, enquanto que os grandes engenhos de ac.;úcar reclama
vam urna centena de operários. Antonil estima em 200 o 
número médio de escravos de um engenho, nos comec.;os do 
século XVIII. 24 . 

Partindo dos dados simplificados dos documentos do 
sécu!o XVI e come<;o do XVII, podemos tirar algumas con
clusoes sobre a propor<;ao numérica dos escravos 25 em re
lac;ao a populac.;ao branca~ em algumas capitanías. ' Em Por
to Seguro, urna regiao sem nenhum cultivo significativo de 
ac;úcar, nos fins do século XVI, a propor<;ao era a seguinte: 
na capital da província viviam setenta e oito vizinhos e qui
nhentos escravos; em outros estabelecimentos da capitanía, 
aparecem estas proporc;;oes: trinta e seis contra duzentos e 
vinte; treze a cem; vinte e oito acento e cinqüenta. 2ª Como 
o número dos ocupantes brancos era contado por "vizinhos", 
quer dizer, por lares, correspondiam, em média, a cada 
família de ocupantes, por volta de seis escravos. Em Sao 
Paulo, aparecem outros dados; lá o escravo tinha um sig
nificado ainda maior para os ocupantes brancos. Os dois 
paulistanos Joao do Prado e Fernao Dias deixaram, na sua 
morte, nos anos de 1597 e 1605 respectivamente, cada um 
dez escravos, tal como aparece no inventário das suas pos-

23 . José Honório Rodrigues, Brasil. Período colonial. Programa de 
História de América, México, 1953, p. 92. Cf. R. C. Poppino, Cattle Jn
dustry in Colonial Brazil, em Mid-América, vol. 31, out. 1949, pp. 
219-247. 

24. " ... (Os escravos) sao as máos e pés do senhor do enge
ri.ho; porque sem eles nao é possível, no Brasil, conservar nada · na 
fazenda ... ", em André Joáo Antonil. Cultura e opulencia do Brasil 
por suas drogas e minas, Lisboa, 1711, p. 22 . 

. 25. Predominanteme?te escravos indios; porque, nesse tempo, 
hav1a pretos quase exclusivamente na Babia e Pernambuco. Cf. pp. 32s. 

26 . Informacáo da capitania de Porto Seguro, publ. em Leite, HCJ, 
vol. l. PP. 209-211. O documento jestútico procede do último terc:;o 
do século XVI. 
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ses. 2 7 Quando, durante a primeira metade do século XVII 7 

se acentuou, em dire<;ao a Sao Paulo, a corrente de escravos 
índios do Paraguai, deve ter havido na cidade por volta de 
60. 000 escravos, contra 4. 000 portugueses. Naquela época, 
alguns bandeirantes famosos, como Amador Bueno ou Ma
nuel Prado, dominavam sobre centenas de índios. 28 

2 . A REACÁO DOS 1NDIOS AO TRABALHO ESCRA VO , 

- A IMPORTA~AO DE ESCRAVOS AFRICANOS 

Os trabalhos for<;ados, nas planta<;6es, demonstraram 
ser um meio inadequado para civilizar os índios e para in
duzi-los a realiza<;áo de tarefas pacíficas. Os indígenas fu
giam da escravidáo dos colonos brancos ou morriam como 
resultado do trabalho nas planta<;6es. Conseqüentemente, 
prevaleceu com freqüencia o ponto de vista de que os índios 
teriam muito pouca resistencia para o trabalho corporal 
duro. Mas este argumento é insuficiente. Os indígenas do 
Brasil deram inumeráveis demonstra<;6es de que eram capa
zes de grandes esforgos e de urna perseveran<;a incansá vel. 
Assim, as empresas dos bandeirantes paulistas foram leva
das a cabo, fundamentalmente, pelas tropas auxiliares ín
dias, cuja docilidade e habilidade guerreira possibilitaram 
a penetra<;áo no serta.o brasileiro. Os indígenas mostraram
-se, nessa oportunidade, cagadores e guias perseverantes. 
Nas guerras dos portugueses contra seus rivais europeus, os 
índios foram aliados valentes. Todos esses fatos se encon
tram em rela<;áo como meio de vida que levavam, até aque
le momento, os indígenas. Pelo contrário, o trabalho nas 
plantag6es chocava contra o caráter do índio. O marcado 
senso de liberdade do homem natural opunha-se a apropria
c;;áo do ambiente de urna fazenda. O seu monótono ritmo 
de vida e de trabalho encontrava-se em crasso contraste com 
a vida nómade da natureza selvagem. Por isso, a morte do 
índio nas planta<;6es nao foi provocada pela quantidade, 
mas pela forma de trabalho, que lhe dava urna tarefa em 
contradi<;áo com o modo de vida levado até entao. 29 

27 . lnventários e testamentos, vol. 1, pp. 89-90 e pp. 402-403. 
28 . Taunay, HGBP, vol. 1, p. 70.; Taques, Nobiliarchia, vol. 1, pp. 

75, 79. 
29 . Cf. Luís Víanna Filho, O trabalho do engenho e a rea~áo do 

indio - Estabelecimento da escravatura africana, em Congresso do 
Mundo Portugués, Lisboa, 1940, vol. 10, pp. 11-29; Días, A terra da 
V. Cruz, pp. 150-151. 

46 • 

t 

.. 

As más experiencias com os índios levaram muito rapi
damente os ocupantes brasileiros a envidar esfor<;os para 
importar escravos africanos, para o trabalho nas planta
c;;6es. É muito discutida, entre os pesquisadores, a questáo 
de se já havia escravos negros, em grande quantidade, no 
tempo dos donatários. ª? A Coroa portuguesa, após longas 
dúvidas, incentivou a importa<;áo de escravos africanos, co
mo um meio real de acentuar os esfor<;os empreendidos, 
desde 1549, para a prote<;ao dos índios. Desse modo, adotou 
o ponto de vista que fora defendido, na América espanhola, 
por Las Casas, na sua luta pela liberdade dos índios. Por 
meio de um alvará, de 19 de mar<;o de 1559, Dona Catari
na, a Regente de Portugal, durante a minoridade de D. Se
bastiáo, concedia a cada proprietário de um engenho de 
a<,;úcar no Brasil, por urna única vez, a licenga de procurar, · 
as próprias custas, até cento e vinte escravos africanos. Os 
impostos comuns nesse tipo de compras, que deviam ser en
tregues a Coroa, foram rebaixados até um tergo. 01 Em 
1584, de acordo com os dados do Pe. Anchieta, havia 14 . 000 
escravos africanos na colonia, 32 dos quais a maior parte en
contrava-se na zona da cultura da cana-de-agúcar de Per
nambuco e Bahía . A importacao de pretos aumentou desde 
o comego da "idade áurea da indústria agucareira", nos ini
cios do século XVII . Esse desenvolvimento foi interrompi
do, quando os holandeses dominaram grandes zonas do Nor
te do Brasil e da Africa portuguesa e impediram, em grande 
medida, o comércio dos negros na parte lusitana do Bra
sil. Urna lei do Reí portugues Joáo IV, de 12 de novembro 
de 1644, criou as condig6es jurídicas para a institucionaliza-

30 . Sobre a d.iscussáo em tomo a esta questáo, cf. Marchant, 
From Barter to Slavery, pp. -72-73, nota 80. O fato de que, nos do
cumentos do século XVI, freqüentemente os índios também sejam 
designados como negros - negros da terra, para diferenciá-los dos 
negros da Guíné - foi apreciado, muítas vezes, como demonstrac;;áo 
de urna importac;;áo primitiva de escravos africanos e, por ísso, pode 
ter levado a um exagero da· particípac;áo dos .africanos na populac;ao 
escrava do Brasil durante o século XVI. Cf. Costa Porto, Duarte Coe
lho, Río de Janeiro, 1961, p. 33. 

31 . Alvará sobre poderem trazer escravos de Sam Tomé, Lisboa, 
29 de marc;o de 1559, em IHGB, Conselho UJtramarino, Registos II, 
fls. 114-116. 

32 . Eles dividiam-se pelas diversas capitanias, do seguinte mo
do: Pernambuco 10 . 000, Bahia 3 . 000, as restantes províncías, especial
mente Porto Seguro, 1. 000. Segundo Rio-Branco,· Esquisse, p. 38. 
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<;áo do comércio dos negros, após a expulsáo dos holandeses 
de Angola e do Brasil. 33 

Resumindo, pode-se dizer que, desde meados do século 
XVI, apareceu a tendencia de deixar os índios livres do tra
balho nas planta<;óes e empregá-los em atividades que se 
acomodassem melhor ao seu caráter e modo de vida. A po
breza de numerosas partes do país e o domínio dos holan
deses sobre o Norte do Brasil marcaram limites estreitos 
para esse desenvolvimento. No seu conjunto, durante os 
primeiros cento e cinqüenta anos de domínio portugués no 
Brasil, a importa<;áo de pretos foi excessivamente pequena 
para contribuir para urna soluc;;áo real da questáo indígena. 

3 . OS MÉTODOS DE ESCRAVIDÁO E A SUA 
JUSTIFICATIVA 

a) Resgate 

Para a obten<;áo de escravos, os ocupantes portugueses 
aproveitaram-se dos costumes dos indígenas. As guerras 
contínuas dos índios entre si levavam a prisáo de muitos 
inimigos, que ficavam destinados a serem vítimas das fes
tas canibalescas. Os prisioneiros foram designados pelos 
portugueses como "índios da corda", porque eram arrasta
dos como botim de guerra, pelos seus inimigos, por meio 
de ~ma corda. Os colonizadores brancos obtiveram mui
tos desses prisioneiros, de acordo com as circunstancias, 
fundamentalmente através da troca por mercadorais euro
péias. Esse modo de proceder foi chamado de "resgate". 34 

33. Cf. Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil, Sao Paulo, 1932, 
pp. 41-42. Urna visáo panoramica sobre o tráfico brasileiro de escra
vos negros, durante os dois primeiros séculos e urna bibliografía exau_s
tiva encontram-se na História administrativa do Brasil, vol. 1, R10 
de Janeiro, 1956, pp. 150-177. Também em Taunay, Subsidios para a 
história do tráfico africano no Brasil colonial, Río de Janeiro, 1941. 

34. A expressáo resgate designa va inicialmente, de modo geral, 
"troca" ou "exercicio do comércio" e refería-se, nesse sentido, já no 
século XV, aos métodos comerciais dos portugueses na África, onde 
os europeus conseguiam marfim e pimenta em troca de braceletes 
e contas de vidro. Cf. Manuel Nunes Dias, O capitalismo monár
qui co portugués (1415-1549). Contribuir;áo para o estudo das origens 
do capitalismo moderno, 2 vols. Coimbra, 1963-1964, vol. 2, pp. 20-42. 
Em rela.Qáo ao Brasil, o resgate aparece, neste sentido, por primeira 
vez, no regimento do Bretoa de 1511; cf. HCP, vol. 2, p . 34. Poste-
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Como o comprador salvava da morte os índios da coroa, os 
colonizadores portugueses acharam justo condenar os in
dígenas assim conseguidos a urna escravatura temporária 
ou vitalícia. A Coroa confirmou mais tarde, freqüente
mente, a liceidade e .legalidade do resgate. 

Já antes da ocupa9áo do Brasil, o sistema do resgate fo
ra exercido pelos primeiros habitantes de Sao Vicente, no 
Sul do país. Eles mantinham relac;;óes amistosas comos in
dígenas lá localizados. Os indios traziam aos europeus pri
s ioneiros de guerra do sertáo e, em troca deles, recebiam 
dos portugueses mercadorias e objetos. Os europeus, por 
·sua vez, trocavam, nos navíos portugueses ou espanhóis de 
passagem, os escravos índios por . meios de subsistencia. Em 
1527, o já citado navegador espanhol Diego García combi
nou com os portugueses desse estatabelecimento que, na sua 
volta do Rio da Prata, levaría consigo alguns escravos. Tan
to · a frota dele quanto a ~de Sebastiáo Caboto levaram, pou
co depois, indígenas brasileiros a Espanha. Em Sevilha, 
-os tripulantes de ambos os navíos foram interrogados pelo 
,oficial da Casa de ContrataQáo, sobre a origem dos escra
vos. Eles declararam que os índios foram obtidos por· res
gate e que, de acordo com o direito portugués, deviam ser 
considerados escravos legais. Tais escravos seriam envía
.dos do Brasil a Portugal, se se oferecesse urna oportunidade 
ide venda. 35 

b) Saltos e guerra justa 

Já nos tempos das primeiras viagens comerciais ao Bra
s il, as tripulac;;óes dos navios portugueses tinham escraviza
,do os indígenas, por meio de engano e de promessas. 86 Esses 
métodos foram degenerando em arbítrio e opressáo, quan
do os colonos comec;;aram a precisar de máo-de-obra para as 

riormente, resgate passou a designar também o objeto que era tro
cado ou vendido aos indígenas. Neste sentido, foi usado como si
nónimo de mercadoria. A partir de ambos os significados, a palavra 
evoluiu, no Brasil, de forma a designar especialmente os citados· mé
todos de aliciamento de escravos. Assim se encontra muito fre
qüentemente nas fontes brasileiras do século XVI. Cf. especialmen
te Gandavo, Tratado, pp. 91-92. 

35 . A . G. l . , Indiferente 1203 . Cf. também Jaime Cortesao, 
Raposo Tavares e a forma<;áo territorial do Brasil, Rio de Janeiro, 
1958, pp. 59-60. 

36 . Cf. p. 24. 
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suas plan~oes. CaQadores de escravos armavam navios 
com os quais percorriam as costas da colonia. Surpreen
diam os índios, escravizavam-nos e vendiam-nos aos enge
nhos do país. Essas investidas, conhecidas como ''saltos' ,. 
(de saltear) despertaram o ódio e a inimizade dos indíge
nas, que atacaram os estabelecimentos dos portugueses e 
os destruíram. Os escritos dos donatários ao Rei apresen
tam, cada vez mais freqüentemente, queixas contra a cruel
dade dos caQadores de escravos. Duarte Coelho narra que 
os colonos marchavam contra os índios "táo sedentos de 
sangue" que toda a colonia se encontrava numa revolta. 87 

Os ataques dos caQadores de escravos constituíram fre
qüentemente o motivo da guerra que, desde a época dos do-· 
natários, condicionou as relaQ6es entre os portugueses e os 
índios. 38 Outras causas das contínuas lutas foram o cará-· 
ter guerreiro dos indígenas e o seu progresso nas relaQ6es 
com os poderes europeus rivais. 39 Dado que os índios bra
sileiros defendiam o seu espaQo vital, produziu-se um estado 
ininterrupto de guerra, cuja conseqüencia foi o seu aniqui
lamento ou a escraviza<;áo. 

Sob que circunstancias podía dar-se urna "guerra jus
ta"? Para poder responder a essa questáo é necessário de
terminar a fundamenta9áo jurídica da guerra justa, a par
tir da sua fun<;áo na expansáo portuguesa daquela época. 
Além do direito de guerra medieval, tal como aparece ex
posto no Decreto de Graciano e na doutrina de Santo Tomás 
de Aquino, 40 o franciscano Álvaro País definiu, em Portu
gal, no século XIV, o conceito de guerra justa, enumerando 
cinco condiQ6es para a sua realiza<;áo: a) persona, b) res,. 
e ) causa, d) animus, e) auctoritas. 

a) Leigos e clérigos podiam participar de urna guerra. 
Os sacerdotes, porém, deveriam restringir-se ao seu traba
lho espiritual. 

37 Duarte Coelho a Joáo III, Olinda, 20 de dezembro de 1546> 
em HCP, vol. 3, p. 316. Cf. também a carta de Pero Góes a J oáo III, 
Vila da Rainha (Paraíba do Sul), 29 de abril de 1546: ANTT, Corpo 
Cronológico, Parte I, maQo 77, doc. 120. - Cf. ainda Costa Porto, 
Duarte Coelho, pp. 33-34. 

38 . Cf. a carta de Pedro Borges, ouvidor, a Joáo III, Porto Se
guro, 7 de fevereiro de 1550: HCP, vol. 3, p . 268. 

39 . Cf. Marchant, From Barter to Slavery, pp. 73-74. 
40 . Cf. Joseph Hoffner, Christentum und Mensc~nwürde. pas 

Anl iegen der spani schen Kolonialethik im Goldenen Zei talter, Tner . 
1947, pp. 53-55. 
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b) Para que a guerra fosse justa e necessária devia 
preexistir urna injustiQa do adversário. 

e) A guerra, que é má de per si, era um mal necessá
rio, por exemplo, para atingir a paz. Mas a causa da guerra 
nao basta para a sua justificaQáo. 

~) A intenQáo da ,guerra é decisiva, para que ela possa 
ser hmpa. Urna guerra que tenha um motivo legítimo pode 
tornar-se injusta, se é conduzida por ódio ou vinganQa. 

e) Só a urna instancia competente - o Príncipe ou a 
Igreja - é permitido declarar a guerra. Urna declara<;áo 
de guerra por particulares é nula . 41 

A doutrina de Alvaro Pais contém dois pontos que al
canQaram um significado decisivo na expansáo ultramarina 
de Portugal. Ela acentua, de acordo com a tradi<;áo da Ida
de Média, o direito da Igreja de declarar urna guerra contra 
os ·pagáos. 42 Simultanea!llente, designa o bellum romanum, 
quer dizer, a guerra contra os infiéis, como "indubitavel
mente justa". De acordo com essa doutrina, a guerra con
tra os pagáos se transf ormou no motivo justificativo funda
mental da expansáo portuguesa do século XV. Como a guer
ra contra os infiéis era justa, os portugueses tampouco du
vidaram dos seus direitos de saquear e escravizar os pagaos. 
Partindo desse ponto de vista, explica-se perfeitamente a con
duta dos ocupantes do Brasil com relaQao aos indígenas, 
mesmo que as circunstancias na América f ossem diferentes 
das da África ou da f ndia e mesmo que os motivos da pro
pagaQa.o da fé ou da seguranQa do comércio livre apareces
sem, no fundo, como a justificativa mais importante da 
guerra contra os pagáos. No tempo dos donatários, quando 
a luta contra os indígenas serviu para criar ou assegurar con
digoes de vida aos ocupantes brancas, náo se pos em dú
vida se a guerra contra os índios era "justa". Quando a 
ocupagáo da colonia foi progredindo e come<;ou a f armar
-se urna organizaQáo estatal, os motivos jurídicos da guerra 
justa foram examinados e definidos, na metrópole, levando 
em canta o novo desenrolar dos acontecimentos. 

41 . Cf. Manuel Prado Merea, A guerra justa segundo Alvaro Pais, 
em O Instituto, vol. 64 (1917), pp. 351-353. 

42 . Esse direito fundamenta va-se no potler universal do Papa e 
na capacidade de disposiQáo, que dai se derivava, sobre os E stados 
dos infiéis. - Cf. o trabalho cuidadoso de Hoffner, Christentum und 
M enschenwür de, pp. 15ss. 
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Pelos meados do século XVI, um documento, que tem 
o título de Por que causas se pode mover guerra justa contra 
infiéis, enumera os tres motivos justificativos de urna "guer
ra justa": 

a) a autoridade daquele que dirige a guerra; 
b) a causa justa; 
c) a boa inten<;ao. 

Essas motivaQóes correspondem a tradiQao da doutrina 
tonlista, mas lhe dáo um novo conteúdo. O documento, em 
contraste com a doutrina de Alvaro Pais, existente até aque
le momento, concede o direito de realizar urna guerra con
tra os infiéis so mente ao Rei. Dessa forma, coincidindo com 
a doutrina de teólogos e juristas espanhóis do século XVI 4~ 
e fazendo referencia expressa ao conceito ius-naturalista de 
Estado que se encontra em Santo Tomás de Aquino, nega 
a autoridade do Papa sobre os infiéis e o direito da Igreja 
de declarar guerra contra os pagaos por causa da propa
gaQao da fé. A guerra contra os infiéis deveria ser levada a 
cabo por outros motivos jurídicos, a fim de que pudesse ser 
"justa". Conseqüentemente, o Rei pode ordenar a guerra 
quando os inimigos lhe disputam ou lhe arrebatam urna par
te dos seus domínios. Terras ocupadas pelos cristaos, que 
posteriormente foram conquistadas pelos infiéis, podem ser 
reconquistadas justamente pelo senhor cristao. A guerra é 
também justa quando os missionários sao maltratados pela 
popula<;ao indígena ou quando negociantes brancos sao im
pedidos de exercer pacíficamente o comércio. A simples ex
pansao da fé nao justifica a guerra, mas deve ser acrescen
tada como um motivo para justificá-la nos casos citados. 
o documento em questao rejeita a prática de olhar os cos
tumes bárbaros dos indígenas, especialmente o canibalismo, 
como fundamentac;ao suficiente para urna guerra justa. O au
tor acentua que os vícios dos pagaos, apesar da sua magnitu
de chocam-se contra a lei natural menos do que a infidelidade. 

' 

43. Neste e em todos os outros pontos essenciais, náo ~ con
segue reconhecer urna concordAncia com a doutrina d~ F;ancisco de 
Vitória sobre a "guerra justa": Relecciones sobre los indios Y el de
recho de guerra, 21¡i. ed., Buenos Aires-México, 1947, pp. 123ss.: Rel~c
ción segunda de los indios o del derecho de guerra de los espano
les en los bárbaros. 
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Ora, se nem esta permite a guerra, muito menos o f ará o 
desenfreio moral dos pagaos. 44 

Parece que a questao sobre se a propaga<;ao da fé per
mitia urna guerra justa ficou como algo discutível. Na po
lítica ultramarina da Coroa aos poucos foi se abrindo ca
minho para urna renúncia a prática anterior. Em todo o 
caso, urna consulta da Mesa da Consciencia e Ordens, de 
abril de 1569, reconhece ao Rei o direito de punir e castigar 
todos aqueles que pusessem obstáculo a propagac;ao da fé. 45 

Pelo contrário, no século XVII, o jurista portugues Serafim 
de Freitas, na sua obra De Justo Imperio Lusitanorum Asia
tico, afirma que Portugal nunca submeteu um povo sob o 
pretexto da propagac;ao da fé. 46 

Possuímos urna decisao do ano de 1603, na qual os dois 
desembargadores, Sotil e Ferraz, investigam a justificac;ao da 
guerra que Pero Coelho empreendera em direc;ao ao Cea
rá.· 4 7 Esse documento · nos permite dar urna olhada inte
ressante sobre as tendencias qtie se manifestavam nos co
megos do século XVII, acerca dos motivos justos de urna 
guerra contra os índios. Ambos os funcionários rejeitam, 
como fundamento de urna "guerra justa", a negativa dos 
indígenas em aceitar a fé crista ou a apoiar a expansao do 
Evangelho. Em todo o caso, também é insuficiente, como 
fundamento da guerra justa, a concepQáo de que os índios 
sao selvagens e bárbaros, que náo podem governar-se a si 
mesmos e que, portanto, deveriam ser dominados pelos bran
cos. Inclusive a idolatria dos indígenas nao pode justificar 
a guerra. 48 

A documentac;ao sobre as questóes citadas é pequena; 
por isso ela nao nos permite dar um juízo definitivo sobre 
a discussao acerca da "guerra justa" na colónia. Um do
cumento da década dos vinte, no século XVII, julga assim 

44 . "Porque causas se pode mover guerra justa contra infiéis": 
ANTT, gaveta 11, mago 8, n. 3. Cf. Cidade, A literatura portuguesa 
e a expansáo ultramarina, pp. 37-42. 

45. BA 51-V-48, fls. 60v.-61. . 
46. Segundo Lewis Hanke, Aristotle and the American Indians. 

A Study in Race Prejudice in the Modern World, Londres, 1959, P. 156. 
47 . Cf. pp. 102ss. 
4.8 . Auto sobre o assento que se tomou do cativeiro dos índios 

de Jaguaribe, Bahia, 1703, em Correspondencia de Diogo Botelho, Go· 
vernador do Estado do Brasil (1602-1608): RIHGB, vol. 73 (1910), Jl¡i. 
parte, pp. 53-55. 
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a prática da guerra justa: As guerras dos Reis e dos parti
culares portugueses contra os pagaos teriam sido levadas a 
cabo, geralmente, sem prova da sua justic;a. O fato de que 
os que eram combatidos fossem bárbaros e pagáos foi con
templado, quase sempre, como motivo suficiente para co
mec;ar urna guerra, que se prosseguia por causa do ódio e 
cobic;a. É digno de grande atenc;áo o fato de que os capi
táes da colonia, que se preocupavam pouco com questoes 
de consciencia, praticavam a guerra antes para prop9rcio
nar-se escravos. A maior parte das chamadas "guerras jus
tas" foram, sem dúvida, guerras injustas. 49 

e) Entradas e bandeiras 

Quando os índios das regioes costeiras do Brasil foram 
exterminados ou escravizados pelos plantadores ou, em mui
tos casos, recha<;ados para o sertáo, as expedi<;oes dos po-r
tugueses, as chamadas entradas ou bandeiras, conseguiram 
apoderar-se, no interior do país, dos escravos índios de que 
os colonos precisavam nas casas e planta<;oes. O nome de 
entrada procede da expansáo portuguesa na Africa. Eram 
denominadas entradas as expedi<;oes que, desde meados do 
século XV, apresavam escravos nas costas africanas ou os 
trocavam por mercadorias e os vendiam na metrópole. So
bre a origem e o significado da palavra bandeira, há diver
sas opinioes. Capistrano de Abreu encontrou urna explica
c;ao do nome no costume dos paulistas de reunir-se em tor
no de urna bandeira, com a finalidade de urna empresa ar
mada no interior do país. Esse costume náo só correspon
dia a tradi<;áo dos caudilhos europeus, mas também era co
nhecido aos colonizadores através dos Tupiniquim que, de 
acordo comos dados fomecidos pelo padre Anchieta, com
preendiam o ondear de urna bandeira como sinal de luta. 50 

Também é possível derivar bandeira de bando e, de acordo 
com Rocha Pombo, 51 designaria pequenos bandos de solda
dos que se separam de urna tropa. Mais ou menos neste 
sentido foi usada a palavra em Portugal, até o século XV. 
A explicac;áo mais clara de todas nos é dada por Jaime Cor-

49. Proposta a S. M. sobre a escravaria das terras da conquista 
de Portugal (1626?): ANTT. livraria, livro 1116, fls. 622. 

50. Abreu Capítulos, p, 178. 
51. Rocha Pombo, ·nistória do Brasil, vol. 6, Rio de Janeiro, 

1905, pp. 20-36. 
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tesáo, que deriva a palavra bandeira do seu uso na vida mi
litar portuguesa. Durante a Idade Média, bandeira desig
nava em Portugal urna unidade militar que se compunha 
·de cinco ou seis lan<;as, cada urna com seis homens, portan
to, de trinta a trinta. e seis soldados. Várias bandeiras for
mavam urna companhia. Depois que Dom Manuel, nos co
mec;os do século XVII, 'introduziu a organizac;ao das milícias 
·em ·Portugal, houve urna equiparac;ao da unidade primitiva -
a bandeira - a companhia. A partir da legisla<;ao militar 
de Dom Sebastiáo, de 1570, ambas as expressoes foram usa
das como sinónimas. Urna bandeira ou companhia era co
mandada por um capitao. Compunha-se de dez esquadras, 
com vinte e cinco homens cada urna, mas o seu tamanho 
real dependia das circunstancias locais e do número da po
pulac;áo. Coma expansao das milícias nas províncias ultra
marinas portuguesas, espalhou-se, no Brasil, a palavra ban
deira como denomina<;áo da citada unidade militar. Quan
do a expansáo no interiht brasileiro se foi reforc;ando, essa 
palavra sofreu um processo de mudan<;a semantica que, par
tindo das unidades defensivas militares das milícias (ban
deiras de ordenanc;a), cortduziu a urna nova formac;áo que 
servia para o ataque, a explora<;áo da terra e a escravizaQáo 
(bandeira sertanista). É possível seguir esse processo por 
meio da documentac;~o das atas da Camara de Sao Paulo. 
Ele foi acelerado especialmente porque os capitáes das mi
licias comandavam também as entradas. Essa situac;ao de 
fato foi regulamentada posteriormente, quando os capitaes 
·ficaram oficialmente encarregados de ambos os comandos. 
Dom·Francisco de Sousa que, nos comec;os do século XVII, 
administrava as capitanias meridionais, 52 deu as expedic;oes 
paulistas no sertao urna organiza<;áo militar de acordo com 
o modelo das milícias, e em 1610, ordenou o alistamento de 
todos os habitantes de Sao Paulo capazes de fazer a guerra, 
re o registro de todas as armas. Resumindo, pode-se dizer 
·que a aplicac;áo da palavra bandeira as expedic;oes ao inte
rior aconteceu como urna adapta<;áo progressiva da organi
zac;ao das milícias as condi<;oes da colonia brasileira. 53 

Sobre a questáo de se a bandeira foi urna forma típica 
·da expansáo paulista no interior do país ou se se trata de 

52. Para mais pormenores, cf. pp. 120ss. 
53. A. M. Cortesáo, Introducáo a história das bandeiras, vol. 1, 

Lisboa, 1964, pp. 50-59. · 
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um fenómeno espalhado por todo o Brasil, a historiografia. 
brasileira nao tem urna opiniao unanime. O problema in
clui a questao sobre urna diferenQa fundamental entre en
tradas e bandeiras, que surgiu muitas vezes pela repetigáo 
das expediQ6es no sertao. Basílio de Magalhaes foi o pri
meiro a conceber a idéia de dois ciclos da expansao geográ-· 
fica do Brasil: o das entradas e o das bandeiras. O primeiro 
ocupa o período que vai de 1504 a 1696 e se caracteriza por 
empresas organizadas por representantes do poder real, sem. 
passar dos limites traQados, para a colonia, pelo Tratado de 
Tordesilhas (ciclo oficial da expansao geográfica). O segundo 
compreende a época 1526 e 1700 e relaciona-se exclusivamente' 
com Sao Paulo. As expediQóes paulistas estariam marcadas 
pelo seu caráter privado e pelos ataques para além dos limi
tes do Brasil (ciclo espontaneo da expansao geográfica) . 5 

l 

Mas essa divisao é contradita pelos documentos paulis
tas que empregam ·ambas as expressóes - entradas e ban
deiras - com significagao sinónima. Numa época poste
rior, ambas as denominaQóes foram usadas indistintamente 
sem nenhuma diferenQa significativa, sobretudo na penetra
c;ao do espaQo amazónico. Esse fato conduziu a tendencia 
de designar como bandeiras todas as expediQ6es em direQao 
ao interior brasileiro, porque nao era possível constatar di-· 
ferenQas essenciais, nem no modo de reunir-se nem nas fi
nalidades nem na expansao ou nas suas conseqüencias, en
tre entradas e bandeiras. 55 Contudo, de acordo com o uso lin
güístico do século XVI, parece conveniente designar as ex
pediQóes dessa época como entradas e restringir a denomi
naQao bandeira as empresas que tinham um caráter novo, 
por causa da assunQao das formas organizativas das milí
cias. Como esse desenvolvimento comeQou em Sao Paulo 
e, desde os comeQos do século XVI, atingiu lá os seus efeitos 
mais f ortes, parece justo preferir a expressao bandeira para 
denominar as expedic;;óes paulistas no sertao. 

Nem sempre a apreensao de escravos constituiu o moti
vo próprio das bandeiras ou entradas. Contudo, era tam
bém um fenómeno marginal das expedig6es que se langa-

54 . Basilio de Magalháes, Expansao geográfica do Brasil colonial,, 
3~ ed., Rio de Janeiro, 1944, pp. 21-232. Cf. também Abreu, Caminhos 
antigos, pp. 215-216. 

55. Cf. Cortesáo, Introdu~ao a história das bandeiras, vol. 1, pp. 
60-80. 
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vam a procura de metais preciosos. No último terc;;o do sé
culo XVI, aumentou o número das entradas que, partindo 
das capitanias do Brasil central, penetraram no interior, a 
fim de aprisionar índios para a economia agrária florescen
te das zonas costeiras. Apenas nos anos de 1575-1576, de
vem ter sido levados uns 20. 000 indígenas da Serra de Ara
bó, no interior da província da Bahia, para a costa, 56 

Um caráter mais pacífico tiveram as entradas enviadas 
pelos jesuítas, por encomenda da Coroa. Essas empresas 
dos padres deviam conseguir, por meio do convencimento e 
da pacificagao, que os índios se estabelecessem nas zonas 
costeiras e se dispusessem a trabalhar ao lado dos coloni
zadores. Mas, ao mesmo tempo, essas bandeiras serviram 
também como expedigóes religiosas dos jesuítas para a con
versao e civilizaQáo das tribos inimigas do sertao 57 · 

.Desde o comec;;o do século XVII, o aprisionamento de 
escravos se constituiu, erif Sao Paulo, no pólo de atrac;;ao de 
numerosas bandeiras. Estas se transformaram em empre
sas armadas que, desde o terceiro ano desse século, se diri
giram contra as redugóes jesuíticas do Paraguai, escraviza
ram os seus índios cristianizados e os venderam aos enge
nhos das zonas costeiras . do .Brasil. 5s 

56. Jesuitas da Bahia: BNR, Códice 15, 3, 3, fls. 48. Este é um 
dos documentos mais importantes sobre a questáo indígena no século 

. XVI. Um outro exemplar dessa obra, surgida em 1584, sob o título 
de f ormac;áo dos primeiros aldeamentos, encontra-se em ADE, Có-
dice CXVI, 1-33, fls. 56ss. ' 

57. Sobre as entradas dos jesuít as , pelos fins do século XVI, 
cf . Leite, HCJ, vol. 2, pp. 181-188. 

58. Cf. pp. 131ss. 
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O RE1GIMENTO DE TOMt DE SOUSA E OS 
PRIMEIRO.S ESFOR(:OS EM FAVOR DA 
LIBERDADE DOS íNDIOS BRASILEIROS 

. ·-

O sistema das doac;;óes feudais nao permaneceu em vi
gor durante a colonizac;;ao do Brasil. Unicamente a posses
sao de Martim Afonso de Sousa, Sao Vicente e Nova Lusi
tania e a capitania de Duarte Coelho, o posterior Pernam
buco - conseguiram um desenvolvimento favorável. 

Em 1549 a Coroa portuguesa deu as possessóes america
nas urna nova forma de administrac;;ao, mediante a erec;;8.o 
do Govemo Geral, com sede na Bahia. A administrac;;ao da 
colónia foi entregue a funcionários reais. O poder supre
mo, civil e militar, correspondia ao Governador Geral, a 
cujo lado ficava, como lugar-tenente militar, um capitáo-mor 
da costa. O provedor-mor dirigia a administrac;;ao financei
ra. O poder judiciário foi entregue a um juiz real, o ouvidor 
geral. Em cada urna das capitanias, o capitao, o provedor 
e o ouvidor exerciam as func;;óes correspondentes as tres 
autoridades supremas da administrac;;ao central na Babia. 

Coma erec;;ao do Govemo Geral, a Coroa portuguesa co
mec;;ou a dirigir sua atenc;;ao, em medida ,crescente, a questao 
indigenista no Brasil. O Regimento do primeiro Govema
dor, Tomé de Sousa, continha as linhas gerais da futura 
administrac;;ao da colónia e enumerava, como metas funda-
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mentais da política indigenista portuguesa na América, as 
seguintes: 

a) a conversa.o dos pagáos a fé crista; 
b) a preservaQao da liberdade dos índios, assim como 

a luta contra as tribos inimigas; 
e) a fixaQao dos indígenas. 

O Rei portugues Dom Joáo III acentua, como a sua ta
refa mais importante no Brasil, a conversáo dos índios a 
fé crista. Essa obra era concebida, simultaneamente, como 
dever e como justificativa da expansáo ultramarina de Por
tugal. 1 O Governador e os funcionários reais no Brasil re
ceberam o mandato de apoiar, com todos os meios, a cris
tianizaQáo dos indígenas e de defender os convertidos con
tra as injustiQas. A Coroa tomou sob sua proteQáo todos os 
indígenas pacíficos. Além disso proibiu os métodos arbi
trários dos caQadores portugueses de escravos, responsá
veis pelas perturbaQóes e más condiQóes reinantes até aque
le momento na colonia. A guerra contra os índios ficou res
tringida aos indígenas que tivessem urna atitude inimiga 
frente aos portugueses. O Rei entregou ao Governador e aos 
capitaes das províncias correspondentes o direito de conce
der licenQa para a luta contra os indígenas, por motivos 
"justos". No combate as tribos inimigas que se opunham 
ao domínio dos portugueses, o monarca recomendava du
reza sem contemplac;óes. Os indígenas que, durante o tem
po dos donatários, se tivessem comportado como adversá
rios deveriam ser combatidos e escravizados. Essa dispo
siQáo dirigia-se, sobretudo, contra os Tupinambá que assas
sinaram o donatário da Babia, Francisco Pereira Coutinho 
e que, na sua qualidade de aliados dos franceses, subtraí
ram-se as pretensóes de domínio da Coroa portuguesa. Dom 
Joáo III ordenou urna expediQáo punitiva contra eles. O Go
vernador foi, portanto, encarregado de destruir as suas al
deias e de matar ou escravizar urna parte considerável da 
populaQáo. Tomé de Sousa deveria conceder-lhes o perdáo 
se se mostrassem dispostos a sujeiQáo. Mas, para tirar-lhes 

1 . O motivo da f é e império dominou o pensamento portugués, 
desde os com~os da expansáo ultramarina. No Brasil, aparece já 
no descobrimento da terra, na carta de Pero Vaz de Caminha: "O me
lhor fruto que nela se pode fazer. . . acrescentamento da nossa f é ... " 
Para maiores detalhes, cf. Thales de Azevedo, Povoamento da ci da
de do Salvador, 2~ ed., Sao Paulo, 1955, pp. 12-20. 
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toda capacidade de resistencia, antes de concluir um trata
do de paz com os bárbaros, deveria aprisionar alguns caci
ques e enforcá-los diante dos habitantes de suas aldeias. 

A conversáo e civilizaQao dos indígenas só seria possí
vel se fossem retirados do seu modo habitual de vida. Por 
isso, o Regimento dispunha o assentamento dos indígenas 
cristianizados nas proximidades dos estabelecimentos eu
ropeus. Dessa maneira, os índios deveriam ser impedidos 
de continuar a viver junto com os indígenas ainda pagáos, 
a fim de que abandonassem os seus costumes primitivos. 
Além disso, o contato com os europeus fortaleceria a ex
pansao da fé crista, facilitaría a instruQáo e adaptaría, do 
melhor modo possível, os indígenas a civilizaQiio européia. 2 

Essas determina<_tóes do Regimento de Tomé dé Sousa, 
que Leite chama de urna "verdadeira Carta Magna do Bra
sil", 3 contem os traQOS fundamentais da futura política in
digenista da Coroa portuguesa. Como linha mestra geral 
da legisla<;ao indigenista . posterior, constata-se urna inter
pretaQáo aprofundada dos princípios, urna vez que surgi
ram no vos conhecimentos e métodos sobre o cuidad.o dos 
índios. 

Com o Governador Geral Tomé de Sousa, vieram ao 
Brasil, em 1549, os primeiros padres jesuítas, Nóbrega e os 
seus cinco companheiros. Enquanto os Reis espanhóis, só 
após muitas dúvidas, permitiram a introduQáo dos jesuítas 
nas possessóes americanas, a Coroa portuguesa apoiou a 
Ordem, quase imediatamente após a sua fundaQáo, nos ter
ritórios ultramarinos conquistados. 4 Dom Joao III encon-

2. Regimento de Tomé de Sousa, Lisboa, 17 de dezembro de 
1548: AHU, Códice 112, fls. 1-9, publ. em HCP, vol. 3, pp. 345-350. Os 
avisos sobre a questáo india encontram-se nos parágrafos 24, 28 e 
47, de um total de 48 que o Regimento contém. O significado destas 
tres advertencias para a . política indigenista f oi pesquisado por Lei
te, que exagera os seus efeitos reais: As racas do Brasil perante a or
dem teológica, moral e política portuguesa nos séculos XVI a XVIII, 
em Scientia Juridica, vol. 13, n. 70, Lisboa, 1964, pp. 531-551. Cf. tam
bém Waldemar Ferreira, A política de protecáo e elevacáo das ragas 
do Brasil, nos séculos XVI a XVIII, em Actas do Colóquio Interna
cional de Estudos Luso-brasileiros, Coimbra, 1963, vol. 3, Coimbra. 
1966, pp. 29-70. 

3. Leite, HCJ, vol. 2, p. 140. 
4. Os primeiros esforc;os para ganhar a Ordem dos jesuitas pa

ra a missao portuguesa ultramarina remontam-se ao ano 1538, quan· 
do o douto portugués Diogo de Gouveia, um dos coriselheiros mais 
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trou nos jesuítas um instrumento apropriado para assegu
rar o império colonial portugués, mediante a renovaQao de 
forc;as espirituais e religiosas. 5 No Brasil, o Rei entregou 
a Ordem a obra de conversáo dos indígenas e o seu cuida
do nos povoados, nas assim chamadas aldeias, 6 para cuja 
erec;ao criara condic;óes suficientes o Regimento de Tomé 
de Sousa. Durante os dois séculos seguintes, a política indi
genista no Brasil ficou unida estreitamente a Ordem dos 
jesuítas. Estes náo só aplicaram as determinac;óes das leis 
reais sobre os índios, em colaborac;ao como Governador de 
turno, mas, além disso, exerceram urna influencia decisiva 
na direc;áo da política indigenista portuguesa. 

No Brasil, os primeiros esforc;os em favor da liberdade 
dos indígenas e dos direitos humanos aconteceram com a 
chegadas dos jesuítas. Em 1549, o padre jesuíta Leonardo 
Nunes solicitou dos colonizadores portugueses de Sao Vi
cente um trato justo dos índios: Nenhum cristáo poderia 
esperar a salvac;ao de sua alma se, ao mesmo tempo, negava 
a outros homens os seus bens superiores. De acordo com 
a lei natural, pertencia aos índios a disposic;ao sobre a pró
pria vida. Com que direito poderiam os portugueses apro
priá-la? Alguém dirá que tuda isso náo lhe faz referencia, 
mas, na verdade, o atinge tanto mais quanto ele e seus ir
máos estiverem dispostos a oferecer sua vida por urna justa 
causa. 1 Os jesuítas no Brasil, nos seus esforc;os em favor 
da liberdade dos indios, podiam apelar para urna decisao 
papal, na qual o chefe supremo da Igreja se fazia porta-voz 
dos indígenas americanos. Na bula Sublimis Deus, de 2 de 
junho de 1537, o Papa declarava os índios verdadeiros. h?
mens e lhes reconhecia a capacidade de aceitar a fé crista. 

influentes do Rei e defensor dos planos de colonizac;áo do Brasil, 
recomendou a Ordem recém-fundada a D . Joáo III. Sobre os pas
sos da Coroa portuguesa até a chegada dos primeiros jesuitas, em 
1540, cf. a documentac;áo em Mon. Bras., vol. 1, n. 1-4, pp. 87-10~ . 
Cf. também Vitorino Nemésio, O campo de Sáo Paulo. A Com¡xlnhia 
de Jesus e o plano portugues do Brasil, Lisboa, 1954, pp. 28-125. 

5 . Cf. Calmón, História da fundat;áo da Bahia, pp. 133-135. 
6. As f ontes do século XVI designam, invariavelmente, como al

deias os estabelecimentos dos índios que viviam livremente sob a 
prote<.;ao dos missionários ou dos colonos. Nas interpreta<.;óes pos
teriores, porém, a pafavra designa unicamente os estabelecimentos de 
indígenas cristianizados. 

7. Vasconcellos, Chrónica, livro I, vol. 1, pp. 45-46. 

62 

O Papa proibiu a escravizac;ao e espoliac;áo de todos os índios, 
dos convertidos e dos pagáos. s A essa decisáo papal seguiram 
os esf orc;os dos pioneiros da liberdade dos indios nas Améri
c~s. 0 No Brasil, porém, inclusive entre os jesuitas, a institui
c;ao da escravatura continuou a ser fundamentalmente reco
nhecida. Os padres e·sforgaram-se para limitar a escravidao 
por motivagóes aparentemente justificadas. Sobretudo com
bateram a idéia geral, que se espalhara entre os portugueses 
no tempo dos descobrimentos, de que a conversáo dos infiéis 
a, fé cris~á justificava a perda de sua liberdade pessoal. 10 

Ja o Regimento de Tomé de Sousa determinava que a con
v?rsáo .dos índios a fé crista deveria ter como condigao pré
v1a a hberdade. O Colégio dos jesuítas na Bahía transfor
mou-se num centro de discuss6es ·sobre a questáo da escra
vatura índia. Em 1567, os dais padres, Nóbrega e Caxa, to
maram posic;ao perante essa instituigao. A discussáo de
senvolveu-se em torno da questáo de se é permitido vender 
um homem como escravó ou, até em especiais circunstan
cias de necessidade, vender-se a si mesmo. Enquanto Caxa 
respondeu a ambas as quest6es de acordo com a opiniáo 
corrente, Nóbrega revoltou-se contra tais justificagoes, nao 
porque fossem rejeitáveis nos seus fundamentos, mas por
que, na prática, eram aplicadas com métodos e motivos re
prováveis. 11 

Esse exemplo mostra que, na colónia, comegara urna 
discussao sobre os fundamentos jurídicos da escravatura e 
que, cada vez, eram mais rejeitadas as justificagóes até en
tao em vigor. Dessas discussóes, saíram propostas que exer-

8. Bulla de Paulo III declaratória de la libertad de los Indios: 
BNR, Códice CDX/19-12 sob n. 1, publ. em Nóbrega, Diálogo sobre 
a conversáo do gentio, Lisboa, 1954, pp. 105-106. 

9. Para maiores pormenores, cf. Hanke, La lucha por la justicia, 
pp. 103ss. 

10. Hanke, Aristotle and the American Indians, pp. 108-109. 
11 . Se o pai pode vender a seu filho e se hum se pode vender a 

si mesmo, 1567: ADE, Códice CXVI/ 1-33, fls. 145ss., publ. em Mon. 
Bras., vol. 4 n. 54, pp. 387-415. Também foram levantadas pelos ·je
suitas da Bahia muitas outras questóes sobre o problema dos índios 
referentes, na sua maior parte, ao cuidado religioso dos indígenas ~ 
que nao seráo expostas aquí. Cf., entre outros, os documentos: 
I nformat;áo do casamento dos índios do Brasil, por José de Anchieta: 
R~HGB, vol. 8 (1846), pp. 254-262; Pareceres sobre o baptismo: ADE Có-
dice CXVI/1-33, fls. 159-177v. . ' 

63 



\ 

ceram urna influencia decisiva na legisla<;áo da Coroa sobre 
o problema índio. 

Urna das questoes mais importantes da política indige
nista no Brasil referia-se aos métodos empregados no tra
balho missionário e na civilizac;áo dos indígenas. Estava jus
tificado o emprego da for<;a contra eles? A resposta a essa 
pergunta foi dada, no Brasil, menos na base de razoes jurí
dico-teológicas do que com fundamento nas experiencias 
adquiridas nas primeiras tentativas para a conversáo dos 
índios. O nível cultural dos indígenas relativamente inferior 
em comparac;áo com a América espanhola, e a sua pou
ca inclina<;áo a aceitar o cristianismo justificavam, aos olhos 
dos europeus, o procedimento violento. Dessa forma, os 
portugueses alcanc;aram sucessos inesperados, que os con
firmaram na sua posi<;áo, tal como se depreende do seguin
te exemplo: 

Mem de Sá aprisionou um cacique que, contra a proi
bi<;áo do Governador, nao abandonara o costume do caniba
lismo e que opusera resistencia a obra de conversáo dos pa
dres. A severidade do Governador fez o indígena obedecer, 
o qual, por certo, já era um amigo leal dos portugueses. 12 

Esse acontecimento pareceu confirmar a opiniáo do funcio
nário público da Babia que escrevia ao Rei: "Se V. A. qui
ser tomar inf ormac;oes . . . achará que por mal e náo por 
bem se hao de sujeitar e trazer a fé; porque tudo o que por 
amor lhe fazem atribuem a medo e se danam com isso." 1s 

Que posic;áo tomaram os jesuítas nesta questao? O Pe. 
Rui Pereira confirmou o ponto de vista de Mem de Sá de 
que, sem atemorizá-los, náo se conseguiria nenhum sucesso 
na civilizac;áo dos indios. 14 Anchieta defendeu a sujei<;áo 
dos indígenas: "porque, para este género de gente, no hay 
mejor predicacion que espada y vara de hierro." 15 Também 
o Diálogo sobre a Conversáo do Gentio, de N óbrega, declara 
que é bom um emprego moderado da forc;a, porque está de
monstrado que é necessário, por causa do nível cultural in-

12 . Cf. a carta do Pe. AntOnio Pires ao Provincial de Portugal, 
Babia, 19 de julho de 1558, em Mon. Bras., vol. 2, n. 68, pp. 464-465, § 6. 

13. Varnhagen, HGB, 1 ~ parte, p. 300. 
14. Rui Pereira aos Padres de Portugal, Babia, 15 de set. de 1570, 

em Mon. Bras. vol. 3, n. 40, § 9, p. 292. 
15. José de Ancbieta a Diego Lainez, Sáo Vicente, 16 de abril 

de 1563. em Mon. Bras., vol. 3, n. 74, p. 554, § 8. 
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·Ierior dos indígenas. 16 Muitos outros documentos jesuíti
·COS confirmam o fato de que os padres, do mesmo modo 
rque os colonizadores, viam a sujeic;ao sob o dominio dos 
-portugueses como urna condic;áo prévia para a civilizac;áo 
·dos indios. 17 

Pelo contrário, a questáo de como deviam ser tratados 
1os indígenas submetidos levou as controvérsias mais arden
tes entre ambos os partidos. Os jesuitas acentuaram que a 
·sujeic;áo dos indígenas náo deveria equiparar-se a escravi
:zac;áo. A sujeic;áo servia unicamente para criar as condic;oes 
·prévias para a propagac;áo da fé entre os índios sem amea
";ar a liberdade pessoal deles. Como, porém, o~ indígenas, 
·por causa de seu nível cultural i.nf erior, ajnda náo eram ca
·pazes de exercer a sua liberdade plena, deveriam ser colo
,cados como menores de idade, sob a protec;áo de urna au
toridade, que se encarregaria da sua instruc;áo, conversáo 
re civilizac;áo e, ao mesmo tempo, poderia protege-los con
tra a privac;áo da liberdade ou os maus tratos. A essa con
«~ep<:;áo correspondeu a idéia do aldeamento, que foi decla-. 
rado a institui<:;áo mais importante da política indigenista 
:real. ls 

A política dos colonos perseguia metas contrárias. Eles 
tdefendiam urna divisáo dos indígenas pelas casas e fazendas 
.dos portugueses, a fim de que ficassem mais acostumados 
tCOm a civilizac;áo européia, fossem convertidos e, ao mesmo 
t empo, estivessem a disposic;áo como máo-de-obra. Os es
:forQos dos colonizadores dirigiram-se, no seu conjunto, a 
urna administraQáo dos indios que se aproximava do repar
.timiento da América espanhola. 1º o historiador brasileiro 

16. Cf. C. R. Boxer, Race Relations in the Portuguese Colonial 
.Empire, 1415-1825, Oxford, 1963, p. 91. 

17. Cf., entre outros, Mon. Bras., vol. 2. pp. 172, 225, 271, e Mon. 
Bras., vol. 3, pp. 72 e 87. O franciscano Fr. Vicente do Salvador, na 
.sua História do Brasil (1540-1627) , 4' ed., Sáo Paulo, 1954, pp. 312·314, 
tomou urna posic;áo semelhante. 

18. .Sobre o fundamento dos métodos missionários jesuíticos no 
~Brasil, cf. Leite, HCJ, vol. 2, pp. 42-46. · 

19. Neste contexto, nao carece de interesse mencionar que essas 
ldéias náo se afastavam muito das dos jesuitas, embora estes se em
penhassem em favor do aldeamento. Nóbrega, em 1558, declarou-se em 
.favor de urna repartic;áo dos indios selvagens e indomáveis, entre os 
\colonos: . ": .. e por isso se S . A. os quer ver todos convertidos, man
<de-os ~UJeltar e deve fazer estender os cristáos pela terra dentro e 
..repartir-lhes os indios aqueles que os ajudarem a ci>nquistar e se-
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Adolfo Varnhagen defendeu, no séc. 19, o ponto de vista dos: 
colonos. Ele designou os métodos missionários dos jesuítas 
como urna "mal-entendida filantropia" que teria produzido 
frutos desfavoráveis para a civilizaQao dos índios brasilei
ros . O ponto de vista dos colonos comportava, sem dúvida,. 
urna forte limitaQao da liberdade dos índios, mas era o úni-
co processo praticável para fazer com que eles se familiari
zassem com a cultura européia. 20 

Os franciscanos defenderam urna terceira concep<;ao so~ 
bre a civilizaQao e conversa.o dos indígenas brasileiros. Na 
questao escravagista, tomaram urna posic;ao mais precavida 
do que a dos jesuítas. Como eles, confirmaram o direita 
dos colonizadores aos seus escravos, mas nunca entraram 
no conflito surgido, cada vez mais fortemente, entre os je
suítas e os colonos sobre a questao indígena. Os francis
canos nao olhavam com muita simpatia os métodos jesuí-· 
ticos de reunir os ·indios em aldeias, embora no Maranhao-· 
-Pará eles tinham participado, durante um certo tempo, em 
grande medida, na administrac;ao das aldeias. 21 Em lugar 
delas, preconizavam urna adapta«;ao a mais ampla possível 
as condic;óes de vida dos índios. De acordo com os seus mé-· 
todos missionários, surgiu a instituic;ao das chamadas mis-· 
soes volantes, quer dizer, os missionários procuravam os ín
dios nas terras selvagens e permaneciam lá, com eles, tante> 
tempo quanto fosse necessário para a sua conversa.o e ins-· 
truc;ao. O Governador Salvador Correa de Sá e Benevides, 
nos meados do século XVII, citava como vantagens desse 
modo de tratar os indios as seguintes: liberdade para os ín-· 
dios, ocupac;áo do interior do país, seguranc;a para os colo-
nizadores e relac;0es comerciais com as possessoes espanho
las na América. 22 Como a Coroa portuguesa, na sua políti
ca indigenista dos cento e cinqüenta primeiros anos, se 

nhorear, como se faz em outras partes de terras novas . . . ": Carta de 
Manuel da Nóbrega a Miguel de Torres, Babia, 8 de maio de 1558, em. 
Mon. Bras., vol. 2, n. 66, § 4, pp. 448-449. 

20 . Varnhagen, HGB, 1"1 parte, p . 220. 
21. Cf. Mathias Kiemen, The Indian Policy of Portugal in the

Amazon Region, pp. 19-47. No mesmo Brasil, os franciscanos aceita
ram, pelos fins do século XVII, em grande quantidade, a adminis
traQáo de aldeias abandonadas pelos jesuítas. Cf. Fr. Basílio ROwer, 
Páginas de história franciscana do Brasil, 21¡\ ed., Petrópolis, 1957, pp_ 
497-537. 

22 . Sobre as teorias missionárias dos franciscanos, cf. Rtiwer,.. 
op. cit .. pp. 41-42. 
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apoio;i quase <:_xclusivamente nos jesuítas, os métodos dos 
franciscanos nao tiveram nenhuma influencia significativa 
na legislac;áo indigenista. 

As contradiQ~es ~ue se derivam dessas concepc;ües fun
damentalmente diversas do cuidado dos indios continuam 
de modo diferente, até os nossos días, nos círculos que s~ 
o~upam ~º1:1 a questáo indígena. Enquanto para os missio
?ªr:os cr1staos,. so?retudo para os católicos, a conversáo dos 
1nd1gei:as const1tu1a o motivo superior, a ac;ao do Servic;o de 
~r?t~ao aos ,fndios, que surgiu a partir do pensamento po
s1t1v1sta do seculo passado, consistía fundamentalmente em 
que se deixasse aos índios, como homens livres a escolha 
da sua confissáo, só após a entrada no mundo divilizado e 
em que a política indigenista deveria restringir-se a f om~n
tar a aculturac;ao dos indígenas através de medidas apro
priadas. 23 . ·-

A diferenc;a da Espanha, on_de, já desde o inicio, tive
ram .lugar discussoes exaustivas sobre a condiQS.o jurídica 
dos indígenas e a justificaQao da conquista da América, 2• 

os problemas coloniais do Brasil encontraram na metrópole 
pequena ressonancia. Uma das características mais chama
~ivas da literatura portuguesa do século XVI é o pequeno 
1nteresse consagrado ao continente americano, recentemen
te descoberto, e aos seus habitantes. O Brasil designado 
inicialmente como Ilha da Vera Cruz ou Terr; dos Papa
g~~os, é citado só urna ou outra vez. Os Lusiadas, a epo
pe1a dos descobrimentos portugueses, citam o seu nome urna 
única vez. 25 Também os cronistas da expansao limitam-se 
a breves observac;Oes sobre o desenrolar da expedic;ao de 
Cabral e sobre a enumerac;8.o das maravilhas da terra: ma
cacos, papagaios, índios e pau-brasil. 20 

23 . Ribeiro, A política indigenista brasileira, pp. 13ss. 
24 . Trata deste ponto, do modo mais exato, a obra citada de 

Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América. 
25 . Cf. Fidelino de Figueiredo, A épica portuguesa no século x .VJ. 

Subsidios documentares para a teoría geral da epopéia em Boletim 
da Faculdade de Filosofía, Ciencias e Letras, CI, n. 6, S~ Paulo, 1950, 
pp. 61 e 69-70. 

. 26 . Cf ., entre outros, Dami8.o de Góes, Chrónica do felicfssimo 
Rei D. Manuel (1~66), 2 _vols. Coimbra, 1949-1954, lf.l parte, cap. LVI, 
pp. 130-137; Antoruo Galvao, Tratado dos descobrimentos ( 1563) 3~ ed. 
Porto, 1944, pp. 147-151. ' 
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Ao entrar em contato com os indígenas do Brasil, apli
caram-se-lhes as concepgóes já formadas no século XV so
bre os infiéis da África. Estas deitavam suas raízes no juí
zo que se formara no orbis christianus, durante a Idade Mé
dia, sobre os pagáos e que encontrou sua expressáo, na Es
panha e em Portugal, durante a guerra da reconquista. O seu 
espirito prosseguiu nas empresas guerreiras da expansao 
pela África. Os portugueses, quando levaram a cabo a sua 
Iuta, na África e na fndia, contra os pagáos, concebiam-se a 
si mesmos como os completadores da obra da reconquis
ta. 27 Idéias sobre a missáo e a cruzada entrelaQavam-se na 
justificativa da expansáo ultramarina e das guerras e escra
vizaQóes das populaQóes indígenas que a acompanharam. 28 

A posi<;áo da Igreja fortaleceu essas tendencias. Na bula 
Dum Diversis, de 18 de junho de 1452, o Papa Nicolau V con
firmou o direito do Rei portugues de fazer guerra contra 
os infiéis, conquistar as suas terras e escravizar a sua popu
la<;áo. 29 Todos os povos que se opusessem a expansáo da 
fé crista e as finalidades comerciais dos portugueses de
veriam ser combatidos e os prisioneiros escravizados. 

A semelhanQa que se enxergou entre os habitantes dos 
continentes africano e americano favoreceu a aplica.Qáo no 
Novo Mundo das teorias e práticas até entáo existentes.· Ca
minha descreve os indios de Porto Seguro mediante urna 
comparaQáo constante com os negros da Guiné e estabelece 
urna forte concordancia entre ambos os povos, na ra<;a e nos 
costumes. 30 Também outras descric:;oes posteriores dos ín
dios brasileiros aceitaram constantemente essa comparac;ao. 31 

h 

27 . António José Saraiva, História da cultura em Portugal, 3 
vols., Lisboa, 1950-1962, vol. 3, pp. 266-277. 

28 . Cf. especialmente, Margarida Barradas de Carvalho, L'idéo
logie religieuse dans la Crónica dos jeitos da Guiné de Gomes Eannes 
de Zurarq,, em Bulletin des Etudes Portugaises, Nouvelle Serie, vol. 19 
(1955-1956) Lisboa, 1957, pp. 34-63. 

29. ANTr, Col09áo de bulas, maQo 29, n. 6, publ. em Alguns do
cumentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo acerca das nave
ga<;óes e conquistas portuguesas, Lisboa, 1892, p. 14. 

30. Cortesáo, A Carta de Pero V az de Caminha, p. 104. 
31. Como tragos comuns, mas fundamentais, dos costumes fo

ram contempladas a poligamia, as "práticas contra a natureza" e a 
posic;áo da mulher. Assim, por exemplo, na carta de Pero Correia, 
Sao Vicente, 20 de junho de 1551, em Mon. Bras., vol. 1, n. 24, § 1, 
pp. 224-225. Cf. Também Vasconcellos, Chrónica, vol. l, Introduc;áo, 
p. LXV. 

68 

As teorias dos espanhóis, sobre a posiQáo jurídica dos 
índios quase náo exerceram nenhuma influencia do lado 
portugues. Quando o problema indio encontrara já na Es
panha urna soluc:;ao progressista, por obra dos teólogos e ju
ristas, o Brasil se encontrava ainda nos primórdios de sua 
constituiQaO política ·e económica. 

Mas o título jurídico da expansáo do domínio em ul
tramar, as teorias da guerra contra. os infiéis e os métodos 
da escravatura e do comércio de escravos nao ficaram em 
Portugal sem serem combatidos. Já no século XV levan-

. . ' 
tam-se vozes contra o comércio de escravos africanos em-. . . ' 
bora sem resultados p;ráticos. 32 Na segunda metade do sé-
culo XVI, percebem-se tndícios de urna discussáo mais for
te sobre a questáo . ético-colonial." A· influencia do pensa
mento espanhol se faz prqgressivamente perceptível atra
vés de um ativo int~rcA~bjo_ cultural . que. com~_ara já an
te_s· da .ut?-iáo pessoal de. ambos· os E.stados ibéricos ( 1580) e 
que atingiu todos· os ca.mpqs da viQ.a intelectual. Para a ex
pansao· da influencia esp~nhola, contribuiu também a ati
vidade magisterial de teólogos espanhóis em PÓrtugai, cujos 
representantes mais signüicativos sáo Molina, Freí L\lís de 
Granada e Suárez. No tratamento do problema colonial os 
jesuitas tiveram uma participac;áo notável. 

A maior parte dos clérigos espanhóis que ensinaram em 
Portugal pertencia a essa Ordem. Lecionavam no Colegio 
das Artes, em Coimbra, e na Universidade jesuítica de Évo
ra. Os jesuitas se dedicavam, quase exclusivamente, a urna 
interpretaQáo muito livre da doutrina de Santo Tomás · de 
Aquino, a qual tambéin se referiam os teólogos portugue
ses, na sua discussáo da questáo escravagista. 

A Universidade de Évora, dirigida pelos jesuitas, desem
penhou um papel importante na formulaQáo do problema 
e~c:avagista. Dentre os seus professores que tomaram po
su;ao neste campo, devemos citar, em primeiro lugar, Luis 
de Molina (1535-1600); junto com Suárez, foi o mais im
portante teólogo da Ordem jesuítica. Nascido na Espanha 
Melina entrou, aos dezoito anos de idade em Coimbra n~ 

, ' ' recem-fundada Ordem dos jesuítas e ensinou em Portugal, 
durant~ vários decenios, inicialmente no Colégio das Artes, 
em Co1mbra. De 1568 a 1583, lecionou na Universidade de 

32 . Saraiva, História da cultura, vol. 1, pp. 594-597. 
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Évora, fundada pelos jesuítas em 1554. O tema dessas liQóes 
constituiu o tema dos seus livros mais importantes. Molina 
fixou sua tomada de posi«;ao, sobre o problema colonial por
tugués, na exaustiva obra De Justitia et Jure, que na sua :reda
<;áo definitiva apareceu, pelos fins do século, em Lisboa e em 
Cuenca, o lugar de nascimento do filósofo. Embora o seu 
pensamento se encontre influenciado pela doutrina de Fran
cisco de Vitória e de outros teólogos espanhóis, Molina afer
rou-se, na discussao sobre a escravatura, fundamentalmente, 
a doutrina tradicional. 

De modo especial, considerou ele o problema do co
mércio de escravos. Para chegar a um juizo obrigatório, 
partiu de um vasto conhecimento da realidade, porque as 
afirmaQóes morais seriam tanto menos justificadas quanto 
menos fossem formuladas de modo geral. Molina nao dis
cutiu a liceidade da escravatura, que ele náo via em con
tradiQáo com a lei natural. Procurou, porém, libertar o co
mércio de escravos negros e indios das práticas arbitrárias 
e limitá-lo a certos princípios jurídicos, entre os quais enu
mera, em primeiro lugar, a guerra justa. 

Fernao Peres, igualmente um espanhol, pertencia tam
bém ao grupo de teólogos famosos que lecionaram em Por
tugal durante o século XVI. Defendeu a escravidáo como 
urna institui«;ao legal de Direito Internacional. Ao dar os 
títulos jurídicos, apela para a doutrina de Santo Tomás de 
Aquino, na qual o direito da guerra é considerado como a 
única causa justa para o comércio dos negros. 

Fernáo Rebelo f oi um discípulo de Molina e o seu su
cessor como professor em Évora. Em relagáo ao proble
ma da escravatura e a posic;ao dos infiéis, continuou na li
nha dos seus antecessores, na medida em que comentou a 
Suma do Aquinate de modo tradicional . Embora Rebelo re
conhecesse o direito a liberdade como um bem inalienável 
de todos os homens, contudo, pensava que poderia ser li
mitado, para um certo círculo de pessoas, por exemplo pa
ra os infiéis, a fim de nao amea«;ar as condivóes sociais exis
tentes.ªª 

33. Sobre a discuss~ acerca do problema escravo, na Universi
dade jeswtica de t:vora, podem ver-se maiores pormenores em Mau
ricio Gomes de Santos, A Untversidade de Évora e a escravatura, ma
nuscrito inédito, colocado gentilmente a nossa disposi~áo pelo autor. 
Sobre Molina, cf. também Hoffner, Chrlstentum und Menschenwilrde, 
pp . 194-196. 
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Resumindo, pode-se assegurar que as formulac;óes dos 
teólogos portugueses sobre as questóes jurídicas que surgi
ram a partir da expansao ultramarina nao podem ser com
·paradas, nem na sua abrangencia nem na modernidade do 
pensamento, com as discussóes que, do lado espanhol, co
moviam naquele momento o mundo. Nesse contexto, o pro
olema da escraviciSo dos negros aparece no primeiro plano 
de interesse, por causa do seu significado para a socieda-
•de portuguesa contemporAnea. A aten«;áo para com .a ques
táo indígena no Brasil ficou restrita ao quadro do discurso 
geral sobre a posicao e direitos dos infiéis nos domínios 
-portugueses. 

' .. 
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5 

A. POLITICA INDIGENISTA ATt 1580 

1 .. \. OS COME~OS DE:UMA POLfTICA INDIGENISTA BEM 
SUCEDIDA, SOB MEM DE SÁ 

·' Os longos ános·' de mandato do Governador Mem de Sá 
(1557-15'12r :compreendem a época de urna política bem su
cedida no Brasil. A capacidade político-administrativa do 
mais importante administrador portugués do século · XVI 
conseguiu aplicar a política indigenista real fixadá pelo Re
gimento de· Tomé de Sousa, de 1549. 1 Quase nao há ne
nhum Govemador, após Mem de Sá, que tenha conseguido 
unir satisfatoriamente, no seu trato com os indígenas, a 
autoridade com a justiQa. 2 

1. O Regimento de 1549 constituiu o fundamento da adminis
trac;;ao politica e civil do Brasil, até 1677, quando o Regimento de 
Roque da Costa Barreta introduziu urna. reforma na administrac;;ao, 
até en tao existente, da colonia. Os regimentos, que entretanto f oram 
submetidos a apreciac;;ao dos governadores ultimamente nomeados, 
complementavam apenas as ordenac;;óes existentes ou davam reco
mendac;;oes sobré os problemas surgidos recentemente. Cf. História 
administrativa do Brasil, vol. 1, p. 71. 

2. J. F. de Almeida Prado, A Baliia e as capttanias do centro do 
Brasil (1530-1626), 3 vols., Sáo Paulo, 1945-1950, vol. 2, p. 68. Sobre o 
tempo do mandato do Governador de Sá, cf. Varnhagen, HGB, parte 
l~, pp. 229-357; Calmón, HB, vol. 1, pp. 273-285; Luís Norton, A dinas
tia dos Sás no Brasil, Lisboa, 1943, p. 8. Norton chama de Sá o "Afon
so de Albuquerque do Ocidente". A carta de nomeac;;áo de Sá, de 23 
de julho de 1556, foi publicada em DH, vol. 35, pp. 40&409. 
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Os esforQOS do Governador, na questáo indígena, pe~
seguiam todas e cada uma das seguintes metas: 

1 estabelecer a seguranQa e a paz da terra, mediante 
a vitÓria e a sujeiQáo completa sobre as tribos índias re
voltadas ou inimigas e sobre os seus aliados, os franceses; 

2 intensificar os esforQos para a proteQáo dos indíge-
nas allados dos portugueses, contra a espoliaQáo e escra~
za<;áo e, em especial, acelerar!- ciyiliza<;8.? e cristi~iz~o 
dos índios, mediante a fundac;ao s1stemát1ca de aldeias, 

3 estabelecer um contato estreito e amistoso com os 
jesui~s, como pioneiros da p~lítica in:?igenista real, e sus
tentar as suas obras com apo10 material. 

a) A sujei~io das tribos inirnigas 

a) Guerras contra as tribos revoltadas e os sem aliados 
franceses 

Embora o segundo Governador Geral da ColOnia, Duar
te da costa (1553-1557), conseguisse alguns sucessos,. na sua 
luta contra os indios do RecOncavo, 3 os estabelec1mentos 
portugueses ao longo das costas brasileiras continua~am 
ameac;ados pela constante atitude de inimizade de mu1tas 
tribos indígenas. Os colonizadores brancos trabalhavam 
apenas nas suas fazendas, por medo dos indig~nas e por fa~
ta de escravos. • Até entáo os portugueses t1veram que li
mitar-se a rechac;ar os ataques dos indios. Mem de Sá só 
conseguiu assegurar o dominio portugues, quando . concen
trou todas as forc;as da colOnia numa guerra ofe~1~a con
tra os índios e os seus aliados franceses. A sua pnm?1~8: ~m
presa serviu para a sujeic;áo total dos indios sem1c1v1l~za-
dos do RecOncavo, que sempre se tinham opo~t<! a d?m~ 
c;áo dos brancos. Através de algumas expedic;oes guerre1-
ras, 0 Governador, com a ajuda do Comandante Vasco Ro-

- · 3. Cf. carta de D. Duarte. da Costa a El-rei, dando-lhe con ta da 
auerra que o gentio fazia a c1dade do Salvador, Babia, 10 de ¿ulho 
de 1555, em HCP, vol. 3, pp. 377-37~. RecOncavo designa as rras 
babeas ao redor da enseada da Ballia/Salvador. 

4 Instrumento dos serviQOS de Mem de Sá, em Documentos r~ 
lativ0s a Mem de Sá, Govemador do Brasil: ABNR, vol. 27 (1905), Rio 
de Janeiro, 1906, p. 130. 
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drigues de Caldas, submeteu os indígenas das vizinhanQas 
da capital. 5 

A maior e mais forte resistencia foi quebrada median
te urna expediQáo d~ grandes proporc;óes contra os Tapuia 
de ParaguaQu. 6 Nao menos do que trezentos brancas e du
zentos auxiliares índios participaram dessa expediQáo puni
tiva. A vitória sobre os Tapuia teve um efeito psicológico 
inestimável, porque, até entáo, acreditava-se ser impossivel 
o domínio sobre as tribos guerreiras do sertáo. 7 

Pouco depois da ac;áo pacüicadora de 1558 na provin
cia da Bahia, o poder central veio ao encontro dos premen
tes pedidos de ajuda das amea<;ad~s capitanías do Brasil cen
tral. O Espirito Santo, cujo donatário, Vasco Fernandes 
Coutinho, já solicitara inutilmente ajuda ao segundo Gover
nador da colOnia, encontrava-se táo inquieto pelos ataques 
continuos dos Aimoré, qu_e se pensava em abandonar esse es
ta.belecimento. Da Bahía, foi enviada urna tropa de, mais ou 
inenos, duzentos homens, sob ó comando do filho de Sá, 
Fernáo, que foi morto nas lutas com os indígenas. O seu 
sucessor, Baltasar de Sá, conseguiu acertar a paz com os 
inimigos, após novas lutas. 8 

A conduta do Govemador apoiava-se na convicc;ao de 
que os europeus tinham direitos de posse indiscutiveis a no
va terra descoberta na América. Combase nessa pretensáo, 
ele podia atacar e fazer uma guerra considerada justa con
tra qualquer tribo india que se opusesse aos conquistado-

5. Carta da CA.mara da Babia a El-rei sobre . . . os serviQos que 
fez V. R. de Caldas na guerra daquela capitania. Babia, 22 de julho 
de 1562: ANTI', Corpo cronol., parte 1, maco 105, doc. 141; lnstrumen
Lo, pp. 131-132. ,, 

6 . Cf. Ott, Forma~lio e evol~áo do Salvador, vol. 1, pp. 22-23. 
7 . Sobre a guerra contra os indios de Paragu~, cf. Instrumento 

p. 133; Jesuftas da Bahia: BNR, 15, 3, 3, fls. 39v.; Carta de Nóbrega 
ao Cardeal Infante Dom Henrtque, Sao Vicente, 1.0 de junho de 1560, 
em Mon. Bras., vol. 3, n. 35, § 5, pp. 240-241 . Anchieta, em Informa~áo 
do Brasil, p. 14, fala de 160 ( ! ) aldeias que o Governador teria per
mitido aniquilar. 

8 . Sobre a sublevaQáo do Espirito Santo e a situaQáo da capi
tanía, Sá já informara ao Rei numa carta de 1.0 de junho de 1558: 
Carta . . . de se ha ver alevantado urna capitania nos estados do Bra
sil, publ. em ABNR, vol. 27 (1906), pp. 226-227. Sobre a guerra con
tra os indios do Espirito Santo, cf. Instrumento, pp. 132-133; Mere
cimentos de M. de Sá: AN'IT, Cartório jesuítico, mac;o 16, n. 6, fis 2; 
Soares de Sousa, Notfcia, vol. 1, pp. 171-172. 
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res brancos. As medidas do Governador tiveram o apoio 
total da Coroa. Dona Catarina, a Regente portuguesa, ma
nifestou a Sá o seu contentamento pelo sucesso no Espírito 
Santo e o incentivou a novas empresas contra os inimigos 
da Coroa. 9 

Mas a paz foi estabelecida na colonia apenas por pouco 
tempo. O Governador teve que abandonar seus planos de 
consagrar-se ao trabalho com os índios recém-convertidos 
do Recóncavo, 1º pois em 1559 estourou urna subleva<;áo dos 
Tupiniquim, em Porto Seguro e Ilhéus. Mem de Sá dirigiu 
pessoalmente a expedic;áo punitiva, com um forte contin
gente de forc;as auxiliares índias, depois que urna Junta da 
Bahia, sob a sua presidencia, ·deliberara sobre os aspectos 
jurídicos e a conveniencia da empresa. Entre os reunidos, 
reinava urna grande dúvida sobre a justificac;áo das medi
das planejadas. A guerra fbi decidida só pela maioria de 
um voto.· N óbrega indica va que a culpa dos indios terem 
se levantado contra ·o domínio dos brancos recaía sobre os 
colonizadores. 11 Após pouco tempo, os índios mostraram 
disposic;áo para negociar, acéitaram a paz com os portugue
ses e submeteram-se. 12 

. . 

Também no Sul o Governador utilizou a guerra ofensi
va contra os índios como medida de seguranc;a do país. 
A carta ·da Cámara de Sáo Paulo ao Rei, de 20 de maio de 
1561 13 descreve, de maneira impressionante, em que situa
c;áo perigosa se encontrava, durante esse tempo, a capita
nía de Sáo Vicente . . Mem de Sá ordenou preparar uma en-

· 9. A · carta régia náo tem data; procede do tempo entre os fins 
de 1558 e os comec;os de 1559; publ. em Varnhagen, HGB, l'il parte, 
pp. 302-303. 

10 . Jesuitas da Bahia, fls. 40. 
11 . Carta de N óbrega a Tomé de Sousa, Babia, 5 de julho de 

1559, em Mon. Bras., vol. 3, n. 13, § 52, pp. 97-102. Sobre a fundamen
tac;áo juridica da expedic;áo, Nóbrega náo diz nada. Em rel~ a 
data~o dessa expedic;áo, tenha·se presente que o Governador já. es
tava ausente da Babia no dia 5 de julho (Mon. Bras., vol. 3, n. 13, § 37, 
p. 89 e n. 12, § 10, p. 59); aos 10 de setembro, a expedic;áo ainda náo 
terminara (cf. Varnhagen, HGB, vol. 1, p . 315, nota 3 e Mon. Bras., 
vol. 3, n. 22, pp. 142-143). 

12 . Sobre o modo como transcorreu a guerra, cf. Merecimentos 
de Mem de Sá: ANTT, Cartório jesuitico, mac;o 16, n. 6, fls. 2-2v.; Ins
trumento, p. 133. Nóbrega, na sua carta a Tomé de Sousa (cf. nota 
11), dá noticias sobre a batalha principal dessa expedic;áo: pp. 100-101. 

13 . A carta está publicada em Varnhagen, HGB, 1~ parte, pp. 316-
-317. 
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trada, contra os Tupi do Tiete, que deveria libertar os colo
niza~or~s do Planalto de Piratininga dos numerosos ataques 
dos 1nd1os das redondezas. 14 Já no ano anterior ordenara a 
mudanc;;a do estabelecimento portugues de Santo André pa
ra o lugar da estac;;ao missionária jesuítica de Sao Paulo de 
Piratininga, existente desde 1554, onde os habitantes encon
trariam maior seguranc;;a contra os seus inimigos. is 

O problema mais difícil da .ac;ao libertadora de Mem de 
Sá era constituído pela luta contra os franceses e os seus 
aliados Tamoio, no Rio de Janeiro. Os franceses gozavam 
de urna grande estima entre os indígenas; demonstraram 
mu!ta habilidade P.ara ganhar a simpatia dos índios por 
me10 de um trato JUSto. Mas, na sua concepc;;áo sobre os 
indígenas do Brasil, quase nao se diferenciavam dos portu
gueses. Villegaignon, ó fundador do poder frances no Rio 
de . Janeiro, escrevia a respeito dos índios que lhe davam a 
impressao de "betes portant da figure humaine". 16 Como 
os franceses apareciam entre o~ indígenas quase exclusiva
men~e como negociantes, puderam renunciar, em grande 
medida, a escravatura dos indios, o que, em face destes, os 
colocava numa posic;;áo bem rnelhor do que a dos plantado
res portugueses, que sentiam a necessidade dos escravos 
para a sustentac;;áo de suas fazendas. l7 

Para arrebatar aos franceses os seus mais f ortes alia
dos, os portugueses procuraram inicialmente destruir a con
federac;áo índia dos Tamoio, na capitanía de Sao Vicente. 
Tal como acontecería ainda nos anos posteriores, os jesuí-

14. Anchieta, que tomou parte na expedicáo como in~rprete in· 
~orma numa carta a Diego Lafnez, datada em Sao Vicente, aos aó de 
JUlho de 1561: Mon. Bras., vol. 3, n. 53, pp. 377-379, §§ 15-18. 

15 . Esse estabelecimento conjunto de Santo André e Piratininga 
s?~re o s~lo da estac;áo missionária significou a fundac;áo do muni: 
c1p10 de Sao Paulo. Sobre essa fundac;áo e os primeiros anos de Sáo 
Paulo, cf.!. dentre_ a vasta bibli~grafia, especialmente: Jaime Cortesáo, 
A fundacao de . Sao Paulo, Capital geográfica do Brasil. Rio de Janei
ro, 1955; Serafrm Leite, Nóbrega e a fundacáo de Sáo Paulo Lisboa 
1953; Afonso d'E~cragnolle Taunay, História seiscentista da vihz. de s<fu 
Paulo, 4 vols., Sao Paulo, 1926-1930. · 

16 . Carta de Villegaignon a Calvino, "De Coligny en la France 
Ant~rtique, 31 mars 1557", em Lery, Journal, pp. 390-395. Urna tra
du~ao portuguesa ~nconti:a-~ em RI}IGB, vol. 2 (1840), pp. 203-207. 
Cf. também Joaqwm V~nssrmo Serrao, O Río de Janeiro no século 
XVI, 2 vols., Llsboa, 1965, vol. 1, pp. 57-89. 

~7 · Cf. Galanti, História, vol. 1 pp. 243-244 e Almeida Prado 
Bahia, pp. 65-66. ' ' 
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tas demonstraram a sua capacidade para negociar com os 
índios e mediar entre as raQas, transformando-se assim nos 
pioneiros da colonizaQáo portuguesa. Em abril de 1573, os 
padres Anchieta e N óbrega encontravam-se entre os Tamoio 
de Iperoig, nas vizinhan<;as de Ubatuba, is para persuadir 
os indígenas a urna alianc;a com os portuguesas. Durante 
mais de um mes, permaneceu Anchieta entre os Tamoio e, 
finalmente, póde acertar um tratado de paz no qual eles se 
comprometiam a náo apoiar seus companheiros de tribo e 
os seus aliados do Rio de Janeiro. 1 9 Pouco depois, o Gover
nador empreendeu a luta contra os franceses; venceu-os nas 
duas expedic;óes de 1565 e 1567 e, desse modo, preparou a 
expulsáo definitiva dos rivais europeus e a sujei<;áo dos ín
dios do Rio de Janeiro. 20 

As guerras do Governador contra os inimigos da Coroa 
deram a jovem colonia as condic;óes necessárias para um 
desenvolvimento generalizado durante os anos seguintes. 
É verdade que as lutas contra as tribos inimigas nao cessa-
ram definitivamente, mas através da intervenc;áo do poder 
real, ficou assegurado o dominio dos portugueses na Babia 
e na zona costeira, até Sao Vicente. 

Na sua política contra os Caeté, Mem de Sá seguiu um 
caminho diferente, para quebrar a resistencia das indóceis 
tribos indígenas, cujo castigo confiou aos colonos. 

b) A Lei dos Caeté 

Os desacordos entre as supremas autoridades temporais 
e espirituais da colonia, Dom Duarte da Costa e Dom Fer
nandes Sardinha levaram a Coroa a chamar, em 1556, o pri-

18. O lugar fica no atual Estado de Sáo Paulo, na costa entre 
o Rio de Janeiro e Santos. 

19 . Sobre o tratado de paz de Iperoig (lperui), cf. carta de An· 
chieta a Diego Laínez, Sé.o Vicente, 8 de janeiro de 1565, em Mon. 
Bras., vol. 4, pp. 120ss.; Vasconcellos, Chrónica, livro 111, vol. 2, pp. 
7-22; H. A. Viotti, A propósito do IV centenário da paz de Iperuí, 
em Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, Sáo 
Paulo, -1965, vol. 61, pp. 25-34. 

20 . Sobre a luta de Mem de Sá contra os franceses e os tamoios, 
no Río de Janeiro, cf. Instrumento, pp. 134-135; A. Duarte Nunes, Me
mór ia do descobrimento e fundacáo da cidade de Sáo Sebastiáo do 
Rio de Janeiro, 1779, em RIHGB, vol. 1 (1839), pp. 98--104; Verissimo 
Serrao, O Rio de Janeiro, vol. 1, pp. 117-123; Taques, História, pp. 
133-136. 
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meiro Bispo do Brasil a Corte de Lisboa. Pouco depois da 
sua partida da Babia, porém, em junho de 1556, Sardinha 
e seus companheiros naufragaram em Cururipe, nas vizi- _ 
nhanQas do Sáo Francisco. Os náufragos puderam salvar
-se, mas, pouco depois, foram assassinados e devorados pe
los bárbaros indígenas das vizinhanQas, os Caeté. 2 1 

As !utas continuas com as tribos inimigas impediram, 
durante os anos seguintes, o Governador de levar a cabo 
urna expediQáo punitiva contra os Caeté. Até 1562, seis anos 
após o ataque de Cururipe, náo se ofereceu nenhuma opor
tunidade para tanto. Contudo, no Norte reinavam a tran
qüilidade e a ordem, por causa da atuac;áo de Albuquerque 
Coelho, um sobrinho do primeiro donatário de Pernambu
co. Pelo contrário, toda a atenQáo· da colonia dirigia-se para 
os acontecimentos do Sul: naquele mesmo ano, S. Paulo se 
encontrava ameaQada, na sua existencia, por um ataque dos 
índios; e no Rio, a !uta contra os franceses e os seus alia
dos índios náo estava ai.lld.a definida. 22 A fim de náo adiar 
mais o castigo contra os · Caeté, o Governador publicou um 
decreto que os condenava a escravidáo. O decreto concedia 
aos colonizadores o direito de aprisionar, numa guerra jus
ta, os membros da tribo dos Caeté e distribuí-los, como mao
-de-obra, nas suas fazendas e casas. za 

21. Sobre o naufrágio e a morte do Bispo Sardinha, cf. Vicente 
do Salvador, História, P.P· 154-155; Carta de L~ da Grá a Inácio de 
Loyola, Piratininga, 7 de april de 1557: Mon. Bras., vol. 2, !1· 55, p. 
361, § 7; Odulfo van der Vat, Principios da lgreja no Brasil, Petró
polis, 1952, pp. 383-394. 

22 . Sobre a situaQáo de Sé.o Paulo, dá noticias wna carta de 
Anchieta, de 16 de abril de 1563, a Diego Lafnez: Mon. Bras., vol. 3, n . 
74, § 5, pp. 551-553. Sobre os acontecimentos no Rio de Janeiro, cf. 
pp. 52s. 

23. Náo se conserva o texto do decreto. O seu conteúdo está 
resumido em Jesuítas da Bahia, fl. 41. Sobre nenhum outro decre
to, acerca dos indios, há tantas interpretac;óes contraditórias acerca 
da data e da forma. Lisboa, Timon, p. 380, data a lei do ano de 
1557. Une.se a ele Perdigáo Malheiros em A escravidáo no Brasil, I, 
2~ parte, p. 219. Júlio C. de Faria fala de wna carta régia de 1537, 
"pouco depois da red.ac;áo das cartas de doac;áo" das diferentes capi· 
tanias: Apontamentos sobre a condicáo social dos índios, IV Con
gresso de História Nacional, vol. 5, Rio de Janeiro, 1950, p. 498. Con
tudo é possivel urna datac;áo wlitária, a partir de dois documentos 
contemporAneos. A obra Jesuítas da Bahia, BNR, 15, 3, 3, fls. 39ss., d.á 
como data o ano de 1562. É possivel deduzir wna datac;áo mais exa
ta, pelos meados de junho desse ano, com base na carta do je
suita Leonardo do Vale, de 26 de junho de 1562, na qual se diz: 
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o decreto do Governador contra os Caeté foi a única 
disposiQáo do tempo colonial que castigou toda urna tribo 
índia; comparável, na América espanhola, coro a Ordena
gao de 1503, pela qual a Rainha Isabel decla.rou. escravos os 
caraíba das Antilhas, por causa do seu can1bahsmo. 24 

Os jesuítas aprovaram o modo de proceder do Gover
nador. Eles nao rejeitavam fundamentalmente a escravatu
ra dos índios. A sua oposigao dirigia-se exclusivamente con
tra a escravatura incontrolada e injustificada dos indígenas. 
Neste caso nao existia nenhuma das duas objeQóes, porque 

' -o decreto do Governador deveria assegurar a sua execu<;ao 
ordenada. Além disso, a antropofagia e a morte do Bispo 
encontravam-se entre os motivos enumerados geralmente 
como justificativa da escravidáo. Dado que a parte dos Cae
té contra a qual se dirigia a expedi<;ao punitiva ainda náo 
fora cristianizada . - no caso contrário, a escravidáo te:r:_ia 
sido proibida sob qualquer circunstancia-, os padres nao 
Ievantaram nenhuma objeQaO moral contra a empresa pla
nejada. 25 o provincial da Ordem, Luís da Grá, confirmou 
a legalidade do decreto, mas pediu ao Governad~.r ~ pr~~er
vac;ao dos índios das aldeias dos jesuí.tas. 26 .Quao Justifica
da era essa previsáo mostrou-se mu1to rap1damente,. pelo 
arbítrio com que os cac;adores brancos de escravos mter
pretaram as disposic;óes do decreto. Consideraram, por 
exemplo, como o seu direito, escravizar também. ~s mem
bros da tribo dos Caeté já cristianizados e. que v1vi~In: nas 
aldeias dos jesuíta.s. A interpretac;ao torc~da d~ d1re1to e 
0 procedimento egoísta dos colonizadores produz1ram gran
des perdas as a~deias. O Governador preocupou-se, de fa-

"Huma sentenc;a sayo agora contra o gentio . .. Caaéte": Mon. Bras., 
vol. 3, n. 66, § 22, p. 449. Tarobéro a forma da lei fica assim esclare
cida no sentido de que se trata de um decreto do Govem~dor Ge-
ral Mero de Sá, portanto náo de urna lei do Rei. . 

' 24 Konetzke Colección de Documentos, vol. 1, pp. 14-16. Mwto 
mais tarde nos &ios de 1808 e 1809, ainda foram proroul~adas, no 
Brasil leis 'seroelhantes para a escraviz~áo de toda urna tnbo, q~
do 0 Rei portugues permitiu a escravizac;áo, durante dez. ou q~ 
anos, dos Botocudo e Bugre presos na guerra. Cf. Martms Junior, 
Histórta do direito nacional, Pernambuco, 1941, p. 211. . 

25 Sobre a posic;áo dos jesuitas, acerca do problema da escrav1-
dáo iIÍdia, cf. p. 43ss. s- R 

26. Carta do Padre Leonardo do Vale aos padres de ao oque, 
ero Lisboa, Babia, 26 de junho de 1562: Mon. Bras., vol. 3, n. 66, § 22, 
pp. 489-490. 
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to; 'por limitar os danos causados, contra a sua vontade ex
-pressa no decreto, mas nao pode impedir a ruína progres
:siva das aldeias do Reconcavo. 27 

b) As primeiras aldeias do Reconcavo da Babia 

Os primeiros esfor<;os para fixar os índios, de acordo 
-com as disposi<.;6es do Regimento de Tomé de Sousa, apa
r ecem já na época do primeiro Governador Geral. Mas só 
se encontrou urna forma permanente do novo sistema, após 
tentativas de longos anos e a supera<;ao de muitas dificul
·dades. 

A atividade dos jesuítas entre os índios dirigiu-se, em 
primeiro lugar, unicamente ao encargo missionário da ca
teq~ese. O pequeno número de padres 28 limitava a obra 
da · conversao, concentrando-a em poucos pontos. As vizi
nhanQas ·da capital, o Reconcavo baiano, constituíam o pon-
to central da atividade jesuítica, embora rapidamente se 
formassem também outros estabelecimentos, o mais impor
tante dos quais estava em Sao Vicente. Partindo da Babia 

• 
·e de algumas estaQ6es missiqnárias que se encontravam ao 
s~u redor, os jesuítas visitavam os estabelecimentos indíge
·nas, ensinavam, pregavam e esfor<_;avam-se, sobretudo, por 
:ganhar a simpatia dos caciques. 29 A primeira alusao a fun
·da<.;ao de aldeias, onde os indígenas convertidos, de acordo 
,com a vontade do Rei, deveriam viver separados dos seus 
companheiros pagaos de tribo, encontra-se na carta de Nó
·brega de 6 de janeiro de 1550, datada em Porto Seguro: "Pro
.curamos, por todos os meios, afastá-los (os índios) de seus 
maus costumes e oxalá que todos aqueles que foram batiza
dos se encontrassem reunidos entre si e separados dos ou
tros .. . " so De fato, em julho de 1552, ele podia comunicar ao 

27. Cf., especialmente, pp. 59ss. 
28 . Com T. de Sousa, vieram, ero 1549, Nóbrega e outros cinco 

missionários; outros quatro em 1550. Duarte da Costa, o segundo 
Governador, trouxe consigo seis padres e um irmáo, entre eles An
chieta. Em 1584, havia mais de sessenta jesuitas atuando no Brasil: 
Anchieta, Informacáo do Brasil, pp. 28-29. . 

29 . Sobre os primeiros trabalhos missionários na Babia, cf., en
tre outros, Mon. Bras., vol. 1, pp. 139-144, 183-184, 316-317, e Leite, 
.HCJ, vol. 2, pp. 46-48. 

30 . Carta de Nóbrega a Simáo Rodrigues, em Mon. Bras., vol. 1, 
.n. 10, p. 157, § 3. 
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Rei que, nas proximidades da Babia, fora fundada a pri
meira aldeia de índios convertidos. 81 

o sucesso na aplicac;ao destes planos ~ependia, em gran
de escala, da atitude dos indígenas. O maior obstác~lo par~ 
a fundac;ao de aldeias indias encontrava-s~ no I?róprio ~ra
ter dos indígenas. A transic;ao de urna vida nomade e ins
tável, levada no meio de natureza selvagem, pa~a o mundo 
ordenado e disciplinado das aldeias, ~ra dema~ia~o abrup
ta Devia passar um tempo longo, ate que os mdige_nas se 
ac~stumassem ao novo modo de vi~a, sob a protec;ao dos 
padres. o mareante sentimet?-to ~e llberdade do ~omem na~ 
tural aparecia sempre em prime1ro plano e, por iss?, acon 
tecia continuamente que os índios fugissem das aldei~s para 
retomar a sua vida livre na selva. A mudanc;a cont~ua <;~ 
uma aldeia para outra produzia-se pelos mesmos mot~vos . . 
só mais tarde, quando a situac;ao jurídica das alde~as _fo1 
refor~ada, encontraram elas um forte eco entre os mdíge
nas, em parte por que lá se achavam seguros contra a perse-
gui~áo dos colonizadores. 

No comec;o do trabalho missionário, os jesuítas ~nc~n
traram em Diogo Alvares, o famoso Caramui:u, o .pr1meiro 
colono da Babia e amigo dos índios, um alu~do in!luente, 
que poderia convencer os indígenas das boas intenc;oes dos 
padres. Por causa do seu conhecimento do país. e da s.ua 
influencia sobre os índios, fora exortado pelo Re1 a apo1ar 
a obra conjunta do Govemador e dos padres. 33 

• ~?m o tem
po, porém, difundiu-se, entre os jesuítas, a opm~8:? de 9-~e 
a sujei<;ao dos selvagens bárbaros era urna condic;ao previa 
para sua civilizac;áo e conversa.o. 84 

o sucesso inicial do aldeamento na Babia nao pode pros-
seguir sob o segundo Governador, Duarte da Cos~a. , Ele 
mostrou, de fato, vontade de apoiar o trabalho dos Jeswtas. 
Mas os seus esforc;os fracassaram, em grande _parte, peran
te a resistencia dos fazendeiros, para os quais, o assenta-

31. Carta de Nóbrega ao Rei Joio 111, Babia, comec;os de julho 
de 1552: Mon. Bras., vol. 1, n. 47, p. 346, § 7. . . 38-40 

32 . Cf. Almeida Prado, Bahia e as capitanias, vol. 2, pp. · 
33 o texto da carta régia de 19 de novembro de 1548 foi publi

cado ~m Varnhagen, HGB, 1~ parte, p. 237. Sobre Car~uru, cf · 
Francisco Adolfo de Varnhagen, O Caramuru perante a História, em 
RIHGB, vol. 10 (1848), pp. 129-152. 

34 . Cf. p. 45. 
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mento dos indios em aldeias cortava-lhes a possibilidade de 
um aprisionamento, sem obstáculos, de escravos. 311 Tudo 
o que f ora fundado até aquel e momento encontrou-se amea
gado pela oposic;áo do Bispo da Babia, Dom Pedro Fernan
des Sardinha, cujas .idéias sobre a missao entre os índios 
encontravam-se em oposic;áo direta aos esforc;os dos jesui
tas. 36 Por isso, o padre jesuíta Nóbrega mudou seu cam
po de trabalho para Sáo Vicente, onde esperava desenvolver 
os seus planos. 87 Em 1556, os padres reassumiram sua ac;ao 
no ~ecóncavo, em circunstancias mais favoráveis, depois que 
o B1spo fora morto pelos indígenas e as tribos do Recon
cavo foram submetidas, pouco antes, na guerra de Itapuá, 
por Alvaro da Costa, filho do Governador. 

Durante esse tempo, espalharam-se, entre os 'jesuítas, 
novas concepc;oes sobre a fundac;áo de aldeias. O Regimen
to _de Tomé de Sousa previa fixar os índios nas vizinhanc;as 
dos estabelecimentos portugueses, a fim de que os crista.os 
europeus pudessem ser um exemplo e um estímulo para os 
neoconvertidos; e a fim de que os indios, pelo contato cons
tante com os colonos, se afastassem rapidamente do seu .mo
do de vida pagáo. 38 Os jesuitas acreditavam também gue 
o crescimento da populac;áo branca fortalecería a expansao 
e robusteceria a religiáo cristá entre os pagáos americanos. 
Nóbrega pediu as autoridades da metrópole que enviassem 
tantos colonos quantos fosse possível, de forma que, median
te o contato com os índios batizados, pudessem dar novo 
vigor a cristandade entre eles. Desse modo, a populac;ao in
dígena poderia ser facilmente dominada e completamente 
convertida. 89 

35 . Nóbrega escreve que M. de Sá pOde superar a oposic;áo dos 
colonos na medida em que se desenvolveu o aldeamento: Carta ao 
Reí D. Henrique, Sao Vicente, 1.0 de junho de 1560: Mon. Bras., vol. 
3, n. 35, p. 239, § 2. . 

36 . O Bispo fixou o seu ponto de vista, sobre a questao india, 
num tratadinho. O documento nao se conserva, mas, pelo relato 
dos jesuitas, é possivel concluir que refletia, em grande medida a 
posiQáo dos colonos. Cf. Mon. Bras .. vol. 2, n . 3, p . 12, § 2 e not~ 2. 

~7 . Ja a _1.0 de novembro de 1549, Leonardo Nunes partira da 
Bah1a para Sao Paulo, a fim de converter o gentío Vasconcellos 
Chrónica, livro l.o, § 74. Nóbrega esteve, desc;le 1553, e{n Sao Vicente'. 

38 . Regimento de Tomé de Sousa, em HCP, vol. 3, p. 350. 
, ~ 39 . Carta de Nóbrega ao Rei Joáo III, Bahía, julho de 1552. 
N1011. Bras., vol. 1, pp. 346-347, § 8; igualmente Mon Bras vol 2 
p . 421, § 2. , .· ., . ' 
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O otimismo exagerado dessas expectativas ficou forte
mente abalado, em pouco tempo. O modo de vida e os cos
tumes dos colonizadores brancos demonstraram-se antes 
um empecilho do que um estímulo para a conversa.o dos 
pagaos. As queixas dos jesuítas e o mau exemplo dos por
tugueses nao tinham fim. Já Duarte Coelho escrevera ao 
Rei sobre urna parte da populaQao branca, os degredados: 
" ... sao piores cá na terra que peste pelo qual peQo a V. A. 
que pelo amor de Deus tal peQonha me cá nao mande ... " 40 

Foi assim abrindo-se caminho para urna reversao do 
método do aldeamento recomendado pelo Rei. Com o pro
gresso do trabalho missionário, abandonou-se a separac_;ao 
entre indígenas convertidos e pagaos e foi substituída por 
um assentamento indiscriminado de todos os índios nas al
deias. Ao mesmo tempo, as experiencias com a populac_;áo 
branca moveram os jesuítas a isolar os seus protegidos ín
dios dos europeus, pelo qual procuraram localizar as aldeias 
longe das colonias e fazendas dos portugueses. 1;!ma out_ra 
finalidade dessa medida era urna melhor protec;;ao dos in
dios contra a escravizac;;ao por parte dos colonos. 

Após longos anos de tentativas, experimentos e fracas
sos f ormou-se na Bahia o tipo de aldeia em que se expres
sav~ a concepc;;ao jesuítica da conversa.o e civilizac;;ao dos 
indígenas americanos. As primeiras missóes entre os ~ndios 
da Bahia constituíram o exemplo para todos os metodos 
missionários jesuíticos posteriores na América do Sul, cuja 
forma mais mareante deveria aparecer nas chamadas Redu
c_;óes do Paraguai. O govemo de Mem de Sá trouxe um flo
rescimento das aldeias no Reconcavo, na medida em que 
conseguiu superar a oposiQao dos colonos contra a~ !un~a
c;;óes missionárias dos jesuítas. O Governa:dor _ em1t1u d1s
posi<;6es que deram as aldeias u~a determ1naQao e~ta da 
sua posi<;ao jurídica e que garant1ram aos seus habitantes 
liberdade pessoal e seguranc;;a contra os ataques da popu
lac_;áo branca da colonia. 

Inicialmente, Mem de Sá reuniu os estabelecimentos ín
dios existentes em várias unidades maiores e fundou um 
certo número de missóes com igrejas, onde os padres '' ... di
zem missa. . . e lhes ensinam a doutrina e a ler e a escrever 

40 . Carta de Duarte Coelho ao Rei Joáo 111, Olinda, 20 de de
zembro de 1546, ANTI, Corpo crono!., 1~ parte, ma~o 78, tomo 105. 
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e outros bons costumes ... ". 41 De acordo com o exemplo 
dos estabelecimentos portugueses, o Governador levantou 
nas aldeias o pelourinho e o tronco "por lhes mostrar que 
tem tudo o que os crista.os tém." 42 

· A ins~áo superior 
das aldeias, como acontecera em algumas fundac;oes ante
riores, ficou nas máos dos jesuítas, mas o Governador no
meou, para cada comunidade, um meirinho índio, 4s geral
mente o cacique ou pajé da tribo correspondente. Este exer
cia urna espécie de poder judiciário inferior sobre os indí
genas, pois era competente para a aplicat;áo das penas de
cretadas pelos padres, cominadas por causa de pequenos de
litos dos habitantes da aldeia, e que eram executadas me
diante os a<;oites ou a prisáo. 44 Na pessoa do meirinho, 
devia permanecer unida a alta func;;áo do chefe da tribo in
dia com a nova autoridade crista local, chegando a consti
tuir um primeiro passo para a auto-administrac;;ao dos in
dios, até entao considerados como menores de idade. De
duz-se a significac:;áo que. Mem de Sá atribuiu ao ofício re
cém-criado, do fato de ele ter empossado pessoalmente nas 
suas funt;oes vários meirinhos, armando-os com o sinal do 
seu cargo, a borduna, como no caso do meirinho Garcia de 
Sá, na aldeia de Sao Paulo, no RecOncavo. 415 Nem todo·s os 
meirinhos - chamados também aguazis e morubixabas -
cumpriram a contento as tarefas que o Govemador e os pa
dres lhes confiaram. Assim, o meirinho da aldeia de Sao 
Joáo da Babia trabalhou contra a autoridade portuguesa, na 
medida em que procurou minar a obediencia de seus súditos 
em relac:;áo aos padres. 46 Outros meirinhos, porém, apoiaram 
com grande zelo os esfort;os comuns do Governador e dos 
jesuítas. 47 Deve-se agradecer a eles que muitos indios das 
vizinhanc:;as chegassem e pedissem para viver de acordo com 
o modelo dos indios aldeados. 4s 

41. Instrumento. p. 132. Cf. também a carta do Pe. António Bláz
quez a Diego Lainez, Babia, 30 de abril de 1558, Mon. Bras., vol. 2, 
n . 65, § 23, p. 439. 

42 . Instrumento, p. 228. Cf. também Mons. Bras., vol. 3, n . 31, p. 172, 
§ 10, Carta do Governador ao Rei D. Sebastiáo, de 31 de marQC> de 
1560. . 

43 . Meirinho = Signific~ao fwidamental, oficial da justiQa. 
44 . Para maiores pormenores, cf. Serafim Leite, Os tndios e o 

direito penal nas aldeias do Brasil, em Brotéria, vol. 22, pp. 370-378. 
45. Mon. Bras., vol. 2, n. 68, § 10, pp. 46'6-467 e nota 8, p. 467. 
46 . Mon. Bras., vol. 3, n. 12, § 11, p. 59. 
47 . Para maiores detalhes, cf. Leite, HCJ, vol. 2, pp, 62-63. 
48 . Mon. Bras., vol. 2, n. 68, § 10, p . 467. 
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Os planos dos jesuitas previam que, em cada aldeia, hou
vesse padres. No momento, porém, o número dos missio
nários náo era suficiente para isso, pelo que tiveram que con
tentar-se em visitar, em turnos estabelecidos, a partir das 
aldeias onde moravam (aldeias de residencia), as restan
tes (aldeias de visita). As medidas do Governador, para fun
dar algumas grandes missóes, em lugar de muitas pequenas, 
procuraram remediar este estado de coisas. Urna regula
mentaQáo dos padres, de 1598, estabelecia que em cada al
deia deviam viver quatro padres. Se náo pudesse ser atin
gido esse número, a administraQáo deveria ser abandona
da. 49 Junto com outras numerosas causas, deve-se atribuir 
a estes esforQos o fato de que, no Recóncavo e, mais tarde, 
em outras capitanías, o número das aldeias diminuísse, em 
favor de alguns estabelecimentos maiores, que os jesuitas 
conservaram também no século XVII. 6° 

As medidas legais de Mem de Sá e o apoio generoso que 
concedeu ao trabalho dos jesuítas conduziram a um desen
volvimento rápido e ao fortalecimento das aldeias do Re
cóncavo. Em 1561, o aldeamento alcanc;ou na Babia o seu 
ponto culminante, tanto no número das estac;óes missioná
rias existentes, quanto em relac;áo a onipotencia dos jesui
tas no cuidado dos estabelecimentos indígenas. As aldeias 
dos padres alcanc;aram nessa época o número de onze. 51 

O florescimento dessa instituic;áo chegou a um triste fim, 
quando foi decretada, no ano seguinte, a lei contra os Cae
té. Nela encontram a sua explicac;áo as escravizac;óes que 
os colonizadores impuseram, de acordo como decreto, tam
bém aos indígenas das aldeias, porque urna parte dos seus 
habitantes pertencia as tribos condenadas a escravidáo. 62 

Os colonos aproveitaram-se da complicada situac;ao, pa
ra cobrir as suas necessidades de máo-de-obra, de urna ma
neira mais simples e legal. Os índios que se afastavam da 
protec:;ao de seus povoados, para trabalhar nas suas roQas 
ou para cac;ar, foram considerados pelos colonos, como sel
vagens e foram escravizados, porque seriam táo crimino-

49. Leite, HCJ, vol. 2, p. 48. 
50 . Cf. pp. 116ss. 
51 . Esses números sáo dados, com base em diversas fontes con

cordantes, por Leite, HCJ, vol. 2, p. 59, e por Marchant, From 
Barter to Slavery, pp. 108-110. 

52 . Para maiores detalhes, cf. p. 54. 
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sos quanto os seus parentes do mat~. Outr?s indígenas, que 
já náo se sentiam seguros nas aldeias, fugiram para o ser
ta.o, por medo da perseguicao. Desse modo, nao escaparam 
a escravidao, porque os colonos portugueses trac;aram as 
suas pegadas e os capturaram. As aldeias ficaram despo
voadas. 

"Vendo o governador que se gastava o gentio todo, por 
atalhar a que se nao acabasse de consumir, fez urna lei que 
nenhum índio das igrejas ( = das aldeias dos Jesuitas) se 
pudesse vender, e mandou que qualquer escravo, que se fos
se de casa de seu senhor para as igrejas dos padres, se nao 
desse sem sua licenc;a. Isto fazia para saber se os tais es
cravos eram das ditas igrejas ou dos que os portugueses ti
nham mal havidos." 63 Os esforc;os comuns do Governador, 
dos jesuitas e do ouvidor geral parecem ter conseguido a 
libertac;ao de urna parte dos indígenas injustamente escra
vizados. 64 A solu<.;áo final dos aspectos legais do problema 
só· aconteceu, porém, na~ Junta de 1566. 

Os índios que permaneceram nas aldeias foram atingi
dos por urna desgrac;a ainda mais terrivel, que causou as 
obras dos jesuitas danos maiores do que a lei dos Caeté: 
os anos de 1562 e 1563 trouxeram as aldeias do Recóncavo 
urna epidemia e a fome con:seguinte. A doen<.;a, denomina
da "peste", era a epidemia de varíola que se espalhou, desde 
Ilhéus, através da Babia, até o Norte, na direc;áo de Per
nambuco. Tratava-se de urna das epidemias mais graves que 
grassaram no Brasil durante o século XVI e que dizimaram 
a popu1ac;áo índia. Na Bahia, as tres aldeias, Nossa· .se
nhora da Assun<.;áo, Sáo Miguel e Santa Cruz de Tapar1ca, 
foram atingidas pela epidemia, que mais tarde atacou tam
bém a capital, onde urna grande parte dos escravos verme
lhos e pretos foi aniquilada. Nas aldeias dos jesuitas, de 
acordo com os dados do padre Leonardo do Vale, morreu 
um ter<;o dos indígenas. Somente em Assunc;ao, tiveram qu~ 
ser chorados 1 . 080 mortos e os índios narravam que a epi
demia era ainda mais violenta entre as tribos que viviam li
vremente no sertáo. 66 · 

53 . J esuítas da Bahia, fis. 42-43. 
54 . Cf. Leite, HCJ, vol. 2, p. 198; Almetda Prado, Bahía e as ca-

pitanías, vol. 2, p. 78. 
55 . A carta do Pe. do Vale a Gon9alo Vaz de Melo, de 12 de 

maio de 1563, é a fonte mais importante sobre a e?idemia de 1562-
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A enfermidade seguiu-se a fome. Os índios viviam no 
temor entre a fome e a escravidáo. Depois que muitos de-· 
les se 'retiraram para a selva, f oram aprisionados pelo~ ~eus: 
antigos inimigos e vendidos aos brancos. 

Nas aldeias, a fome era tao grande que muitos índíos 
estavam dispostos a entregar-se livremente a escravidáo dos. 
portugueses, a fim de salvar a sua vida; ou se prontificavam 
a vender crianc;as e parentes aos colonos. Chegou a acon
tecer que os habitantes das aldeias, oprimidos pela fome,. 
se apresentassem nos povoados dos brancos e vendessem 
sua liberdade por um pacote de farinha. 56 Embora Mem. 
de Sá empreendesse medidas urgentes para minorar a ne
cessidade das populac:;óes atingidas, nao pode impedir a dis-· 
soluc:;ao de quatro aldeias. 57 

Os colonizadores revoltaram-se, desde o comec:;o, contra 
a administrac;ao estabelecida nas aldeias, que estavam sub-· 
metidas, em grande medida, ao poder discrici.onal dos j~ 
suítas. A populac;ao branca conseguiu influenciar, pela pn
meira vez a adm1nistrac;ao das aldeias somente após os acon
tecimento's desencadeados pela lei dos Caeté. A fim de si
lenciar a oposic;ao dos colonos e suas contínuas exigencias. 
de mao-de-obra proveniente dos estabelecimentos indígenas,. 
o Governador concedeu-lhes urna participac;ao na adminis-· 
trac;ao, ao nomear encarregados civis, os assim chamados 
capitaes leigos, que deveriam substi~uir os j~s~tas no .go
verno temporal das aldeias. 58 O cuidado rehg1oso e. a. ms
truc;ao dos indígenas como já foi dito, nao foram retirados,. 
nem entao nem depois, dos padres. 

De acordo com o relato do jesuíta Blázquez, o prov~
cial da Ordem, Luís da Ora, contribuiu para essa decisao,. 

-1563: Mon. Bras., vol. 4, n. 1, pp. 9-12, §§ 13-14. Cf. também Mon. Bras.,, 
vol. 4, n. 6, pp. 54-56. 

56 . Vasconcellos, Chrónica, livro 111, vol. 2, § 39, p. 25. 
57 . Mon. Bras., vol. 4, n. 1, §§ 3-4 (cf. nota 55). . . 
58 . o decreto do Governador náo se conserva no original. As 

suas disposi9óes aparecem, do seguinte modo, nos Capítulos de G. 
Soares de Sousa contra os padres da Companhia de Jesus ... : ABNR, 

, vol. 62 (1940), Rio de Janeiro, 1942, p. 373.: " ... (de Sá) ma:i~ou para 
cada aldeia um homem, honrado e casado na terra, por c~p1t~o e d~u
·lhe seu regimento do que havia de fazer". A carta d<;> Jeswta ~laz
quez, datada na Bahía, aos 31 de maio de 1564, permite determmar 
a data do decreto no tempo entre 1563 e come<;os de 1564: Mon. Bras.,. 
vol. 4, p. 65. A obra Jesuttas da Bahia, aparecida em 1564, data-o em 
1562, fl. 43. 
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pois tinha recomendado ao Governador " ... que mandasse 
poner en cada población un hombre honrado, que tuviesse 
nombre de capitán y fusse como protector dellos, defendien
dolos de las injurias y agravios delos cristianos." 59 Essa 
decisao tinha razóes profundas. Na própria Ordem dos je
suítas, apareciam dúvidas sobre se os compromissos que os 
padres assumiram, ao .aceitar no tempo de Mem de Sá a 
administra<;ao das aldeias, eram compatíveis com as Cons
titui<;6es da Ordem e comas suas tarefas peculiares. O Ge
ral dos jesuítas, em Roma, náo estava de acordo com ó com
promisso a que se tinha chegado, no Brasil, com o poder 
temporal. É possível trac;ar urna rela<;ao entre essa oposi
c;ao pública em Roma e a determinaQáo de Luís da Gra, de 
propor ao Governador a nomeac;ao de capitáes das aldeias, 
embora os outros motivos acima mencionados possam ter 
tido a mesma importancia. Mas, apesar da desaprovac;ao 
da dire<;ao da Ordem, os jesuítas aceitaram, pouco tempo 
depois, de novo, a administrac;3.o completa das aldeias, por
que, segundo argumentavam, a recomendac;áo de Roma nao 
era aplicável, nas circunstancias concretas da colonia. Con
tra a vontade dos superiores da Ordem, os jesuítas do Bra
sil ficaram, cada vez mais fortemente, ao servic;o da política 
indigenista portuguesa. Ainda pelos fins do século, em 1597, 
o Geral da Ordem, Cláudio Aquaviva, exigiu que os missio
nários do Brasil abandonassem a administrac;ao das aldeias 
as instancias civis e que se concentrassem totalmente no 
cuidado religioso dos indios. 60 Nesse momento, já nao se 
podía pensar no sucesso das recomendac;óes de Aquaviva: 
já quase nao era possível fazer um recuo da Ordem na admi
nistraQá,o das aldeias, porque a Coroa decidira, no ano an
terior, confiar exclusivamente aos jesuítas a aplicac;3.o da 
política indigenista real no Brasil. 61 

A primeira administra<;ao das aldeias por capitaes cons
tituiu, na Bahia, urna fase de transi<;ao, sobre cujo desen
rolar existe apenas urna documentac:;áo esparsa. 86 nos é 
conhecido que, nas seis . aldeias da Babia entao existentes, 
os capitaes que nos sao conhecidos nominalmente desempe-

59 . Mon. Bras., vol. 4, p. 65, § 12. 
60 . Sobre as diferen~as entre a dire<;áo da Ordem e os jesuitas 

brasileiros, acerca da administra9áo das aldeias pelos padres, cf. 
Leite, HCJ, pp. 64, 67-68. 

61. Sobre a lei de 1596, cf. pp. 96s. 
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nharam sua fun<;ao após sua nomea<;ao_ pelo Govemador. 62 

Nao fica claro, se se conseguiu aplicar a reforma também 
nas restantes partes do país, na medida em que possuía,!11 
uma administra<;ao ordenada do tipo da aldeia. Em Sao 
Paulo os deputados da ca.mara e alguns representantes do 
povo 'elegeram, aos 9 de mar<;o de 1553, Do~~os de Luís 
para Capitao dos indios, segundo as determma<;oes das au
toridades superiores da capitanía. 63 Parece, porém, que 
esse ofício era diferente daque1e estabelecido na Babia e que, 
de acordo como cuidado dos indios em Sao Paulo, consis
tía na supervisao de um funcionário sobre as popula<;óes in
dias existentes. A posi<;ao dos jesuítas nao ficou limitada, 
como na Bahia, pela nomea<;ao de um capitáo, porque, até 
entáo os padres nao exerciam nenhum govemo temporal 
em sio Paulo. O aldeamento encontrava-se ai ainda na sua 
fase inicial. A imposi<;áo do capitáo assegurou, pois, a po
pula<;ao de Sao Paulo, um direito fundamental d~ in~rve~
<;ao ativa no cuidado dos indios, ~n.tes q~e os Jesu1~as t1-
vessem podido construir uma admm1stra<;ao nas alde1~s de 
acordo com o modelo da Babia. Em 1567, a Ord.em cu1dava 
de seis aldeias no Planalto de Piratininga, quer dizer, os 
padres exerciam seu direito indiscutível a catequese. 6• Só 
nos come<;os do século XVII, quando a legi.sla<;ao rea;l d~
clarou-se a favor da administra<;ao das alde1as pelos Jesui
tas, os padres passaram a residir nas aldeias maiores de Sao 
Paulo. 6~ 

Em rela<;áo a época em que os capitáes exerceram seu 
mandato nos estabelecimentos do Recóncavo, é possível fa
zer observac;óes semelhantes. "Os capitáes lá residiram nas 
povoac;óes certos anos, deles mais, .d~les ~enos ... '.' 66 Por
tanto a volta ao sistema de adm1n1stra<;ao anteriormente 
exis~nte pelos jesuítas, deve ter acontecido gradualmente, 
de form~ que, durante um certo período, nao houve uma 

62 As aldeias do RecOncavo e os nomes dos capitáes sao. os 
seguintes: Sao Paulo - Sebastiáo Luiz; Espiri~o Santo - Franc1sc~ 
de Moraes e Francisco Barbudo; Santo AntOruo - Gomes Martins, 
Bom Jesus - Braz Afonso; Sáo Pedro - Pedro de S~usa; ~anta Ci;tz 

' - Anté'>nio Ribeiro; Santiago - Gaspar Folgado; Sao Joao - Joao 
de Araújo: Jesuítas da Bahia, fls. 43. · 

63 Atas da ca.mara de Sao Paulo, vol. 1, p. 24. 
64: Carta de Baltasar Fernandes, Piratininga, 5 de dezembro 

de 1567: Mon. Bras., vol. 4, n. 57, p. 425, §§ 6-7. 
65 . Cf. p. 117. 
66 . Jesuítas da Bahia, fi. 43. 
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administra<;ao unitária. As decisóes emanadas de Lisboa e 
Roma, durante esses anos, sobre o problema da administra
~º das aldeias, contribuíram só em pequena medida para 
o esclarecimento da situa<;áo. 

Em agosto de 1566, o Rei ordenou a Mem de Sá nomear 
"alguns portugueses, q~e levassem uma vida boa", e de bom 
exemplo, como capitáes das aldeias. 67 

Como essas determinac;óes tinham sido levadas em prá
tica pelo Governador já há vários anos antes e como náo 
nos é conhecida urna nova instala<;áo dos capitáes de acordo 
com esse escrito real, o documento deve ser considerado 
como urna legalizac;áo posterior pela Coroa das medidas de 
Mem de Sá. Na prática, porém, ·essas determina<;óes care
ciam de qualquer atualidade, depois que o Governador nao 
mais encontrou pessoas apropriadas que estivessem dis
postas a assumir a tarefa. 68 Até 1572, os padres tiveram 
que assumir, de novo, toda a administraQáo das aldeias; nes
se ano, o novo provincial, Inácio de Tolosa, trouxe consigo, 
de Roma, instruQóes para retirar, urna vez mais, a jurisdi
~ao temporal dos padres, o que nao teve, porém, nenhuma 
conseqüencia prática. 69 

A instituic;ao dos capitáes silenciou certamente a oposi
Qao dos colonos contra a política do Governador, mas os ar
gumentos apresentados, de que o novo sistema serviria para 
a seguranc;a e a liberdade dos indios, foram desmentidos pe
los acontecimentos. Pelo contrário, os novos encarregados 
da custódia dos índios permitiram um recrutamento crescen
te de habitantes das aldeias pelos colonos, o que trouxe con
seqüencias desfavoráveis para a situac;ao dos povoados. Em
bora muitos outros fatores tenham contribuido para a de-
cadencia dos estabelecimentos índios dirigidos pelos jesuí
tas no Recóncavo, nao se deve atribuir unicamente a culpa 
dos capitáes o fato do número das aldeias ter sido reduzi
do, em 1566, de oito para cinco. 10 

As partes interessadas apresentaram motivos contradi
tórios para o fracasso e a rápida dissoluc;áo do novo siste-

67 . Rei Dom Sebastiáo ao Governador Mem de Sá, Lisboa, agos-
to de 1566: Mon. Bras., vol. 4, n. 45, p. 360. § 5. · 

68 . Capítulos, de G. Soares de Sousa, 36. Informa<;áo, p. 374. 
69 . Leite, HCJ, vol. 2, p. 64. 
70 . Jesuítas da Bahia, fi. 43. 
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ma administrativo das aldeias. Os padres apresentaram 
queixas pessoais graves contra os capitáes: Esses "atua
vam de tal forma que os índios se revoltaram. Utilizavam 
os indígenas para o seu serviQo pessoal e o de seus amigos, 
e ofendiam as suas mulheres e filhas. Os outros colonizado
res queixavam-se de que quase nao recebiam mais mao-de
·Obra. Finalmente, os capitaes olhavam o pouco proveito que 
tiravam, no conjunto, do seu trabalho. Por isso sentiam-se 
cansados do ofício e o abandonavam". 71 Também um se
gundo documento jesuítico fala da "pouca vantagem'' que 
induzia os capitaes ao abandono do seu ofício, e reconhece 
o fato de que a sua administraQao trouxe aos índios vanta
gens e ajudas menores do que as que dela se esperavam. 72 

Contudo, mais do que do ponto de vista dos capitaes, pode 
tratar-se de um incentivo para que os padres restabeleces
sem o seu poder ilimitado anterior sobre as aldeias. Por ou
tro lado, entre os · colonos, a culpa pela regressao rápida da 
administra<;ao leiga nas aldeias é atribuída aos jesuítas. 
G. Soares de Sousa, um dos inimigos mais irreconciliáveis 
da Ordem, escreveu que os padres teriam tido em tao pou
ca estima os capitaes e que, cada dia, teriam acontecido tais 
dif erenQas sobre o modo e maneira de tratar os indios, que 
os capitaes nao desejavam outra coisa sena.o abandonar sua 
tarefa e que, assim, se teriam retirado. O Governador te
ria reinstalado entao os padres em suas antigas fun<.;oes . 7:{ 

Com esta decisao, pós-se um ponto final, pelo menos 
provisoriamente, a grande discussao entre colonos e jesuí
tas, sobre a administraQao das aldeias. Mas, durante os 
decenios seguintes, essa questao constituiu sempre um mo
tivo renovado de luta entre ambos os partidos. 

e) O apoio dos jesuítas 

Na sua qualidade de Grao-mestre da Ordem de Cristo, 
o Chefe do Estado portugues era responsável pela propaga
<;ao da fé crista nos territórios recentemente descobertos. 
Para cumprir essa tarefa, de acordo com urna concepc;ao pa
pal, era competente para recolher os tributos que correspon-

71 . Capítulo, de G. Soares de Sousa, 36, p . 373. 
72 . Jesuítas da Bahía, fl. 45. 
73 . Capítulos, de G . Soares de Sousa, 36. Informa~áo, p . 373. 
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dessem a Igreja na colónia. 74 Ao examinar urna decisáo da 
Mesa da Consciencia e Ordens, de 1569, podemos ver os de
veres que foram impostas ao Rei, como conseqüencia do seu 
direito de padroado sobre a Igreja. Lá se declara que o Mo
narca deve apoiar a .missao entre os pagaos, de forma que 
todos os lucros advindos das possessoes ultramarinas fossem 
colocados obrigatoriamente a disposi<;ao da tarefa da pro
paga<;áo da f é. 715 

No Brasil, a Coroa encontrou na Ordem dos jesuítas o 
instrumento para realizar as tarefas da política indigenista 
real, que fomentava. simultaneamente, a conversa.o, edu
ca~áo e civilizac;ao dos índios. 

O Rei recomendou repetidamente, aos funcionários ci
vis na colonia, que apoiassem os jesuítas na tarefa mais im
portante da política real no Brasil, quer dizer, na conversa.o 
dos pagaos " . .. porque o principal e primeiro intento que 
tenho em todas as partes da minha conquista é o aumento 
e conservac_tao da nossa . santa fé e conversáo dos gentios 
dellas " 76 

O Governador Mem de Sá encarou, de modo especial, 
os seus deveres para com os jesuítas com tal zelo e pronti
dao que serviu de fundamento para tima "recíproca amiza
de e mútua colaboraQao. 77 

O resultado mais visível deste acordo foi o florescimen
to das primeiras aldeias do Recóncavo. 78 Como sua segun
da grande tarefa, o Governador esf orQou-se pela construc;áo 
e fundaQáo de colégios da Ordem. Já em 1554, planejara o 
Rei a fundac_tao de um colégio na Bahía, que deveria substi
tuir o pequeno e incómodo estabelecimento até entao exis-

74 . Cf. Osear de Oliveira. Os dfzimos eclesiásticos no Brasil, nos 
períodos da coWnia e do Império, Juiz de Fora, 1940. 

75 . Consulta da Mesa da Consciéncia, Lisboa, abril de 1597: BA 
51-V-48, ns. 60v.-61. 

76 . Carta régia a Mem de Sá, Lisboa, 1558, publ. por Varnha· 
gen, HGB, 1\\ parte, pp. 30Z-303. Cf. também Mon. Bras., vol. 3, n. 24, 
pp. 148-151. 

77 . Leite, em Mon. Bras., vol. 3, Introd., p. 71. Cf. também Mon. 
Bras., vol. 4. n. 29, p. 301, § 5. Sobre as relac;óes de Mem de Sá e os 
seus sucessores com os padres, cf. Leite, Os , Governadores gerdis do 
Brasil e os jesuitas no século XV 1, em Primeiro Congresso da bis
tória da expansáo portuguesa no mundo - 3tL parte: Os portugueses 
no Brasil, Lisboa, 1937, pp. 7-31. 

78. Cf. pp. 57s. 
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tente. Finalmente, por urna ordem real de 7 de novembro de 
156i4, determinou-se a erec;ao do novo colégio. 19 Também 
durante o mandato de Mem de Sá, aconteceu a fundac;ao 
real de um outro colégio, na capitania de Sao Vicente. No 
documento de fundac;ao, o Monarca declara: "considerando 
eu . . . a obrigac;ao que tenho a conversao da gentilidade das 
partes do Brasil e a instruc;ao e doutrina dos novamente 
convertidos ... " Esse colégio, o segundo da província je
suítica brasileira, foi fundado no Rio de Janeiro e, de acor
do com a vontade do Rei, devia servir a cinqüenta padres, 
como centro para a conversao dos índios das aldeias circun
vizinhas. 80 Até o fim do século XVI, levantaram-se outros 
colégios da Ordem em Sao Paulo, Espírito Santo e Olinda 
(Pernambuco), a servic;o da política indigenista real. 

A Coroa portuguesa escolheu formas diversas para sus
tentar os estabelecimentos dos jesuítas. Mediante um alva
rá de 7 de novembro de 1564, o Rei Dom Sebastiao entregou 
aos padres do Brasil " ... urna redízima de todos os dízimos 
e direitos que tenho e me pertencem e ao diante pertence
rem nas ditas partes do Brasil, assim na capitanía da Ba
hia de Todos os Santos como nas outras capitanías e po
voac;óes dellas . .. " 81 Com esses ingressos, chamados "re 
dfzimos", a Ordem pagava fundamentalmente a sustentaºªº 
dos colégios. 

Urna outra forma de apoio consistia nas doac;óes de ter
ras aos estabelecimentos dos padres. Já pouco depois dos 
jesuítas terem assumido sua atividade na colonia, o Gover
nador Tomé de Sousa fez as primeiras doac;óes de terras ao 
colégio da Bahia. Mem de Sá entregou ao mesmo estabele
cimento várias doac;óes de vastas possessóes no Passé e no 
Camamu, nas vizinhanc;as da capital. Os padres receberam 
ainda mais terras também em outras capitanias, especial
mente em Sao Paulo. 82 Em 1567, o Rei confirmou todas as 

79 . Padráo da fundaQáo do colégio da Babia por Dom Sebas
tiáo, Rei de Portugal, Lisboa, 7 de novembro de 1564, Mon. Bras., vol. 
4, n. 8, pp. 94-99. 

80 . Alvará régio mandando fundar na capela de Sao Vicente um 
colégio da C. J. destinado a 50 religiosos e determinando a forma de 
sustentaQáo do mesmo pela fazenda real, Lisboa, 11 de fevereiro de 
1568: ANR, Códice 539, vol. 2, fls. 185-187, publ. em Documentos In
teressantes, vol. 48, pp. 39-43. 

81. Padráo da fundaQao (cf. nota 79), pp. 97-98, §§ 5-7. 
82 . Sobre os documentos de doaQáo de terra, cf. especialmente 

Mon. Bras., vol. 3, n. 71 e vol. 4, nn. 3, 5, 35, 39 e 42. 
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doac;óes de terras feitas, até entao, pelos govemadores aos 
jesuítas. 83 Doac;óes reais e particulares aumentaram de tal 
forma os bens dos padres que, com o tempo eles puderam 
implantar seus próprios canaviais, engenhos e fazendas de 
gado, ao redor dos ~eus colégios. 

O Rei concedeu aos padres ainda um outro apoio indi
reto, ao liberar as fazendas deles das contribui<;óes e impos
tos correntes. 

A disposic;ao da Ordem foram colocados, portanto, ge
nerosamente, os meios para as despesas do trabalho missio
nário e para a aplicac;ao da legislac;ao indigenista real. o man
dato de Mem de Sá inaugurou um "período de prosperidade 
material para a Província jesuítica do Brasil." 84 Varnhagen 
escreve, a este respeito, que os padres, durante a época da
quele Govemador, alcanc;aram urna influencia tao grande que, 
pelos fins do mandato, possuiam mais poder do que o repre-
sentante real. 815 • .. 

2 . A JUNTA DE 1566 E O CASO DE CO.NSCieNCIA DE 1567 

Aos 30 de julho de 1566, reuniu-se na Bahia urna assem
bléia da qual participaram Mem de Sá, o Bispo da Bahía Dom 
Pedro Leitáo, e o Ouvidor Geral Brás Fragoso. As delibera
c;óes da Junta referiam-se a certas questóes do problema in
dio, que foram levantadas a partir do assentamento dos in
dígenas nas aldeias e da sua ocupac;ao nas casas dos colonos 
portugueses, e que ganharam urna atualidade renovada por 
causa dos acontecimentos posteriores a promulga~ao da leí 
dos Caeté. 

A intenc;áo imediata das discussóes foi terminar comas 
desavenc;as surgidas, após os caóticos acontecimentos dos 
anos anteriores, entre colonizadores e jesuítas, sobre a po
sic;ao jurídica de muitos índios. Os missionários exigiam a 

83. Carta régia ao GOvernador M. de Sá, mandando confirmar 
todas as do~óes aos colégios da C. J. no Brasil, Lisboa, 11 de feve
reiro de 1567: Mon. Bras., vol. 3, n. 71, pp. 530-531. O documento 
está incorporado, numerosas vezes, nos documentos de do~áo cor
respondentes do Governador. 

84 . Leite, em Mon. Bras., vol. 4, Introd., p. 55. Sobre a situa
<;ao financeira e económica da Ordem dos jeswtas no século XVI, 
cf. Leite, HCJ, vol. 1, pp. 107-186. 

85 . Varnhagen, HGB, 1 ~ parte, p. 345. 
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libertaQáo dos índios arrancados das aldeias dos jesuítas e 
escravizados mediante a invoca<;ao do decreto do Governa
dor sobre os Caeté. Da sua parte, os colonos exigiam dos 
padres a devoluQao dos escravos fugidos das casas dos bran
cos e que encontraram refúgio nas missóes dos jesuítas. 

N essas circunstancias, a decisáo da Junta, que expressa
mente acentuava o direito dos colonizadores a escravos le
galmente adquiridos, mal podía contribuir para um esclare
cimento das pretensóes reais de ambos os partidos. Para 
excluir, porém, no futuro, tais processos desagradáveis, 
assim como as controvérsias que de lá surgiam, entre colo
nos e padres, a Junta ditou várias determinac;óes. De acor
do com elas, concedeu-se aos missionários o direito de nao 
entregar os índios fugidos dos colonizadores e acolhidos nas 
aldeias, a náo ser que os colonos pudessem apresentar urna 
ordem de entrega do Governador ou do Ouvidor Geral. Pa
ra os colonizadores brancos, foi dada a proibi<;ao de reaver, 
mediante medidas de forQa, um indígena que se encontrasse 
sob a proteQáo das aldeias. O proceder de um colono por 
conta própria excluía, a priori, todos os seus direitos de pos
se, mesmo sobre um escravo adquirido regularmente ( § 8). 
Quando, após urna investigaQao completa do assunto, ficas
se estabelecido que o indígena em questao era um escravo 
adquirido regularmente ·e que fugira do seu dono, os padres 
deveriam entregá-lo ao seu proprietário legal ( § 1). Esse 
procedimento era desnecessário quando " ... (se) os indios 
(que) livremente confessarem ser escravos, nao tendo algu
ma dúvida por onde o nao possam ser." Nesse caso, os pa
dres podiam entregar imediatamente o escravo ao proprie
tário legal (§ 6). Quao problemático era ainda este acordo, 
aparece pelo modo como os brancos alegavam, desde osco
meQos da coloniza<;áo, as decisóes "livres" dos indígenas. 86 

A "liberdade" destes demonstrou-se, portanto, como urna aju
da bem pequena para determinar o estado real da questao. 

Outras determinac;óes da Junta apoiaram os esfor<;os, 
no sentido de dar aos indígenas das aldeias urna seguranQa 
maior, mediante o estabelecimento de novos órgáos de con
trole. Em primeiro lugar, foi transferida ao Ouvidor Geral, 
a mais alta autoridade jurídica da colonia, a supervisao de 
todas as medidas de prote<;ao aos índios. O oficial real foi, 

86 . Cf. especialmente as expli~óes de Nóbrega no Caso de Cons
ciéncia de 1567, pp. 71ss. 
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portanto, encarregado de visitar, a cada quatro meses, as al
deias do Recóncavo, a fim de vigiar a aplicaQao das deter
minaQóes legais decididas pela Junta ( § 2). Para a mesma 
finalidade de urna proteQao dos indígenas, valeu a nomeaQao 
de um procurador de índios ( § 3). Enquanto o meirinho in
dio devia ajudar a estabelecer, entre os indígenas, a auto
ridade, de acordo com, as recomenda<;óes da Coroa portu· 
guesa, cujo poder se encontrava representado, nas aldeias; 
pelo Governador e os padres, o procurador, como advoga
do e .auxiliar dos índios, assumiu os seus interesses em face 
das autoridades estatais e dos habitantes europeus da coló
nia. Mas nao exercia nenhuma fun<;ao jurisdicional; a sua 
atua<;ao se limitava antes a recomenda<;óes ou protestos pe
rante as instancias competentes, . quer dizer, em primeiro 
lugar, perante o Governador e o Ouvidor Geral. O procura
dor dos índios, cujo ofício continuou nos superintendentes 
do moderno Servi<;o Brasileiro de Prote<;ao ao fndio, era urn 
funcionário real. Pelo seu trabalho, recebia um ordenado 
conveniente que, no exercício de .seus deveres, o tornava in
dependente dos interesses de grupos. Como primeiro en
carregado dos índios no Brasil, foi nomeado Diego Zorrilla, 
um espanhol que vivia na Babia desde 1556 e que f oi encar
regado dessa tarefa por causa da sua honestidade. Zorrilla 
parece ter exercido o seu cargo com tal conscienciosidade 
que ficou, nesse posto, durante quase trinta anos. Devem-se 
atribuir a sua iniciativa algumas das disposic;óes do Gover
nador Mem de Sá em favor dos indígenas. 87 Náo parece que 
fosse definida a circunscriQao do primeiro encarregado dos 
índios, mas limitou-se, na prática, as vizirihan<;as da Babia. 88 

O Rei Felipe II, pelo alvará de 23 de janeiro de 1595, no
meou, como sucessor de Zorrilla, Manuel Carvalho. 89 

Na lei de 26 de julho de 1596, a Coroa deu urna forma 
definitiva ao cargo, depois de te-lo confirmado no decreto 
sobre os indios de 1587. Para cada aldeia, previu-se um pro
curador de índios, urna determina<;ao que, na prática, nao 
podía ser aplicada. O mandato do encarregado dos indios 
foi fixado em tres anos; podía, porém, ser prorrogado inde
finidamente. A sua nomeac;ao era feita pelo Govemador, 

87 . Cf. p. 89. 
88 . Sobre a instituioáo do primeiro procurador dos indios, cf. 

Jesuitas da Bahía, fl. 44. 
89 . ANTI', Chancelaria de D. Filipe 1 (11), livro 30, fls. 12v. 
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com o consentimento dos padres jesuitas. A circunscric;ao, 
do procurador ficou contida nos limites até entao exis
tentes. 90 

Um terceiro conjunto de questóes, sobre as quais deli
berou a assembléia de 1566, relacionava-se comos índios que 
trabalhavam temporariamente nas planta<;óes. Muitos indí
genas das aldeias foram casados, pelos seus patronos, com 
escravas dos brancos. De acordo coma lei fructus sequitu1 
ventrem, os filhos dessas unióes podiam ser considerados,.. 
pelos plantadores, como escravos. Os jesuítas revoltaram~ 
-se contra esse modo de proceder, levando em conta que a 
maior parte dos índios afetados já eram casados nas aldeias. 
A junta concedeu ao Bispo da Bahia o direito de castigar sa-· 
cerdotes e colonos que reconhecessem eclesiasticamente as 
citadas unióes ou que as realizassem nas suas casas (§ 4) .. 
Por outro lado, foi permitido aos colonos empregar, como 
mao-de-obra, nas suas fazendas, sem nenhuma licenQa espe
cial, os índios que nao se encontrassem nas aldeias, sempre, 
que os indígenas aceitassem o trabalho "por sua vontade"· 
( § 7) . 91 

Os decretos da Junta de 1566, "o primeiro diploma le
gal de protec;ao ªº indígena", 92 deram teoricamente as al
deias uma seguranQa completa contra os ataques dos colo
nizadores. Nas missóes dos padres, os índios encontraram 
asilo até que se concluísse a investigaQao sobre sua situa
c;ao legal. Essas determinaQóes foram, na realidade, urna. 
continua<;ao das disposi<;óes provisórias que Mem de Sá, 
mandara publicar após a promulgaQao da lei dos Caeté e 
que, também durante os seguintes decenios, formaram aba-
se legislativa para a seguranQa dos estabelecimentos índios. 9~ 

Como as autoridades civis fecharam, desse modo, de
finitivamente aos colonos as aldeias para a obtene(OO de 
máo-de-obra disponível, procurou-se prever as necessida-

90 . Lei de 1596, sobre a liberdade dos indios: AN'IT, Livros de 
leis, Códice 11, fis. 30V. 

91 . ResoluQC>es da Junta da Bahia sobre as aldeias dos pa
dres e os indios, 30 de julho de 1566: Jesuitas da Bahia, fls. 43v.-44v.;. 
publ. em Mon. Bras., vol. 4, n. 44, pp. 354-357. 

92 . Afonso Rui, História polftica e adminiStrativa da cidade do 
Salvador, Babia, 1949, p. 52. 

93 . J esuftas da Bahia, fls. 42v. Daí se depreende que as deter
minaQóes continuavam ilimitadamente válidas ainda em 1584, o ano, 
de publicaQáo do escrito. 
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des da colOnia colocando os indígenas do sertao a disposi
gáo para o trabalho, sem urgir com eles a aplicaQao estrita 
das leis indigenistas. A resoluQáo de 1566 deve, portanto, 
ser vista como um compromisso. Como, por considerac;óes 
referentes ao desenvolvimento económico da colónia, ainda 
na,o parecía realizável, durante vários decenios, a protec;ao 
ilimitada de todos os índios, decidiu-se abandonar as tribos 
pggás do sertáo aos colonizadores, a fim de preservar os in
dios cristianizados das aldeias. 

Mas, apesar de todas as medidas cuidadosamente toma
das para a protec;áo dos indígenas das aldeias, nao foi pos
sível evitar as controvérsias futuras. Isso se demonstra 
pelo "processo" que, pouco tempo depois, em 1571, os je~ 
suítas Antonio Pires, Vice-provincial da Ordem, e Gregório 
Serráo, Reitor do Colégio da Bahia, moveram contra o co
lono Fernáo Cabra!. Este f oi acusado pelos padres de ter 
escravizado seis índios li:vres da aldeia de Sao Joáo. A am
pla exposic;áo do caso, que consta nos autos, nos dá urna 
idéia dos numerosos desassossegos a que os indios das al
deias se encontravam sempre expostos. Mas, ao mesmo tem
po, revela-se a tremenda burocracia jurídica que, embora 
sendo formalmente cerreta, quase náo conseguía tornar efe
tivas as disposiQóes legais. Cabral atacara os índios quando 
se encontravam trabalhando numa propriedade, fora da al
deia, e levara-os para a sua fazenda. De acorde com a ex
posiQáo feita pelos jesuitas, tratava-se de um ato de vinganºª do colono contra os padres que lhe disputavam urna ín
dia que fugira para urna aldeia das missóes e que Cabral 
considerava sua escrava legal. Segundo as determinac;óes 
da Junta de 1566, os jesuítas entregaram a india ao Ouvi· 
dor Geral, para que este decidisse sobre as reclama<;óes 
feítas. A indígena permaneceu, durante algum tempo, soba 
protec;áo das autoridades judiciárias e entao foi levada a al
deia de Santo Antonio, porque o colono Cabral, apesar da 
petiQaO do procurador de indios Zorrilla, nao apareceu, para 
a discussáo do caso, pe:i-ante as autoridades. Assim, a con
trovérsia ficou legalmente decidida, pelo menos naquilo que 
dizia respeito a india. As negociaQóes sobre a sorte dos seis 
indígenas, pelo contrário, nao tiveram nenhuma soluQao 
satisfatória. Após inumeráveis discu~sóes e processos, o 
Governador interveio. Apontou para os perigos que o caso 
representava para os colonizadores brancos, porque os ín
dios da aldeia poderiam reagir aos acontecimentos com urna 
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revolta. Finalmente, decidiu que ele "estava muito dispos
to a aplicar a justic;a" e que os indios deveriam ser levados 
de volta aos seus lugares. Para a continuac;ao do processo, 
o governador entregou-o ao Ouvidor Geral, que ouviu tes
temunhas e redigiu todos os protocolos necessários de acor
do com o acontecido. Mas nunca se veio a saber nada so
bre urna decisao concreta do caso. 9 4 

Entretanto, também na metrópole, a atenc;ao voltava-se 
para diversos aspectos particulares da questáo indigenista 
no Brasil, embora a Coroa, até aquele momento, tivesse to
mado apenas urna posic;ao muito geral sobre o problema in
digenista nos dominios de ultramar. Os acontecimentos da 
Bahia, após a promulgac;ao da lei dos Caeté e, sobretudo, 
a questao de se era correto manter como escravo um in
dio que, pelo estado de necessidade em que se encontrava, 
vendera-se a si mesmo para a escravidáo, levaram os orga
nisrnos governamentais de Lisboa e a Mesa da Consciencia 
e Ordens, que se ocupava especialmente com estes proble
mas, por ser a instancia capaz de resolver questoes de cons
ciencia, a intervir na discussao. O caso da venda dos escra
vos em grande estado de necessidade, foi entregue a Mesa, 
para que desse o seu parecer. A decisao tomada sobre ele 
manteve-se no quadro das concep<_;oes jurídicas tradicionais, 
declarando-se a Mesa em favor da venda do filho pelo pai, 
em caso de especial necessidade. 95 Um escrito real, sem da
ta, mas provavelmente de agosto de 1566, trac;ou o caminho 
para um esclarecimento definitivo da questao discutida. Por 
ele o Rei ordenou ao Governador do Brasil convocar urna 
Junta que se ocupasse especialmente com o problema da 
venda do escravo, "sobo título de extrema necessidade". De
veriam estar presentes a deliberac;áo, além do Governador, 
o Bispo da Bahía, Dom Pedro Leitáo, o Provincial dos je
suitas, Luís da Grá, os padres Inácio de Azevedo e Manuel 
da N óbrega e, finalmente, o Ouvidor Geral, Brás Frago
so, assim como o seu sucessor, recém-nomeado pelo Rei, 

94. Traslado de um auto feito a requerimento do Pe. António 
Pires, Provincial da C. J., Babia, 9 de setembro de 1571: Jesuítas da 
Bahia, fls. 45-46. 

95. A Mesa da Consciencia e Ordens foi fundada em dezembro 
de 1532, por Dom Joáo 111, como instA.ncia consultiva para questóes 
de consciencia e assuntos eclesiásticos. Para maiores pormenores, 
cf. Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, 3' parte, 
vol. 2, pp. 11-13. 
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Fernao da Silva. 9 6 A carta do Rei, sern data, tem sido con
siderada, até agora, como a origem da Junta de julho de 
1566. 97 Mas contra essa suposic;ao fala o fato de que o te
ma do escrito nao coincide com as deliberac;oes da Junta de 
julho. A reuniao nao tratou da escravizac;ao no "caso de 
extrema necessidade"~ mas fundamentalmente tratou da ques
tao das aldeias, que nao é citada na carta do Rei. 9s 

Deve ter havido urna segunda reuniao, na qual toma
riam parte as mesmas pessoas nomeadas pelo Rei com ex
cegáo de Nóbrega, e na qual teriam sido tratada~ as ques
toes citadas. Isso se deduz do parecer qúe o próprio Nó· 
brega prepa!o~, em agosto do ano seguinte, sobre a ques
tao da ven~~ ilegal de escravos. 99 Igualmente, Vasconcellos 
·dá notícias, -relativas a essa época, acerca de decisoes con
cernentes ao citado problema. Pode-se, portanto, éoncluir
-se que es&as determinac;oes se relacionam com a segunda 
Junta, convocada de acordo com o escrito real e que deve 
ter-se reunido. entre agosto de 1566 e o mesmo mes do ano 
seguinte. 

. A As~~mbléia inclinou-se majoritariamente para a men
tahdade Ja externada na metrópole. Justificou a venda de 
urna crianc;a pelo pai, como um ato legal de escravidao mas 
se declarou pela ilegalidade da venda de parentes afastados, 
por alguém que se encontrasse em estado de necessidade. 
De todas formas, adiou-se urna decisao obrigatória nessá 
questao tao séria e de tanta importancia para a colonia, a 
f1m de escutar antes o juízo de teólogos experimentados. 
A Jun~a eXJ)ediu urna regulamentac;ao provisória que, porém, 
dever1a ser de grande transcendencia· para o futuro. De acor
do_ c?m o relato de Vasconcellos, que substitui as fontes pri
marias, chegou-se, na questao da escravizac;ao dos índios a 
urna soluc;ao de compromisso, qtie, na realidad.e, confir~a
va o status quo. Dado que tinham acontecido muitas escra
vizac;oes ilegais de indios, náo parecia possível libertar do 
servic;o aos colonos todos os índios que, de acordo com o 
direito, fossem livres, sem que a colonia caísse numa séria 

96 . De D. Sebastiáo, Rei de Portugal, a Mem de Sá, Governa
dor do Brasil: Jesuítas da Bahia, fls. 43-43v.; publ. em Mon. Bras., 
vol. 4, n . 45, pp. 357-360. 

97 . Assim Galanti, História, vol. 1, pp. '2,90-291; varnhagen, HGB, 
1? parte, p. 335; Leite, HCJ, vol. 2, pp. 198·201. 

98 . Para maiores esclarecimentos, cf. Mon. Bras., vol. 4. p . 357, 
notas de Leite. · 

99, Para maiores pormenores, cf. nota 105. 
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crise económica. Foi, portanto, decidido deixar os índios 
livres nas casas dos colonos, contanto que esses cumpris
sem algumas condicóes que, essencialmente constituíam 
urna garantia de um bom trato aos indígenas forcados ao 
trabalho . Em caso de fuga dos seus lugares de traba
lho, os senhores poderiam levar de volta os índios e casti
gá-los. Se a fuga se repetisse, poderla ser-lhe retirado o sa
lário que os colonos deviam pagar aos indios, de acordo com 
as tarifas legais. 100 Aquilo que foi pensado como urna so
lu<;ao transitória, desenvolveu-se, mais tarde, numa institui
<;ao dos assim chamados índios de administra<;ao que, de 
acordo coma letra da lei, eram indios livres. Eles trabalha
vam nas casas dos colonos e deviam ser recompensados pe
los seus servi<;os, mas a sua sorte real diferenciava-se bem 
pouco da dos escravos. 101 

Os do is padres jesuítas Quirício Caxa e Manuel da N 6-
brega foram informados dos resultados da Junta e encarre
gados de expor o ponto de vista teológico-moral sobre os te
mas tratados, a fim de contribuir para urna solucáo defini
tiva da questáo que se alastrava fazia tanto tempo. Nóbre
ga tinha sido nomeado membro da Junta pelo Reí D. Sebas
tiao; encontrava-se, porém, em Sao Vicente, quando a assem
bléia teve lugar. O Padre Caxa esta va especialmente capaci
tado para aconselhar na questao da escravatura dos índios, 
porque ensinava Teología moral no colégio dos jesuitas da 
Babia, matéria que incluía todas · as questóes de conscien
cia em relac;ao a escravatura. A tomada de posicao de Ca
xa, surpreendentemente, nao se diferenciava da mentalidade 
corrente e, por isso, nao precisa ser exposta aqui. Essa to
mada de posiQao apresentada a Nóbrega, que, no mes de 
agosto do ano seguinte, expós o seu ponto de vista, no "Ca
so de Consciencia de 1566/ 1567". 1º2 Esse ponto de vista 
do padre foi redigido, possivelmente, no Rio de Janeiro, ao 
voltar ele de Sao Vicente. 1oa 

Partindo de urna interpretac;ao jurídico-moral de alguns 
aspectos do problema da escravatura, que já foram referi
dos em outros lugares, 104 Nóbrega chegou as seguintes con-

100. Vasconcellos, Chrónica, livro III, pp. 26ss. 
101 . Sobre os indios administrados cf. PP. 85ss. 
102. Sobre Caxa, cf. Mon. Bras., vol. 4, Introd., pp. 78-79. 
103. Mon. Bras., vol. 4, p. 387, nota 5. 
104 . Cf. p . 44. 
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-clusóes revolucionárias: todos os índios que, desde 1560, 
-se tivessem vendido a si mesmos ou tivessem sido negocia-
·dos pelos seus parentes na Babia ou no Espirito Santo, nao 
poderiam ser considerados escravos legais. Deveria, de fa
t o, su por-se que todos esses indígenas foram adquiridos de 
-maneira ilegal pelos brancos. Podiam invocar-se, nesse sen
tido, muitas razóes: a perseguicáo sofrida da parte dos co
·1onos, o medo e o terror, o caráter desses homens primiti
vos e bárbaros. Mesmo onde essas circunstancias nao exis
tissem, pode ria estabelecer-se o princf pio de que nenhum 
·homem se vende livremente a si mesmo. Comprovara-se que 

• 
·a auto-entrega a escravidao acontecera unicamente nas re-
gióes onde os indígenas viviam sob o jugo dos colonos eu
-ropeus, o que demonstra que a cobi<;a dos brancos obrigara 
1os índios a agir desse modo. As vendas aconteceram, por
t anto, unicamente pelo engano por parte dos colonos. Qual-
1quer um sabe quao fácil é enganar os indígenas e influen
·ciá-los, quando vivem no medo e na necessidade. 

Nóbrega distingue, pormenorizadamente, tres razóes que 
teriam provocado os índios a venderem a sua liberdade. 

a ) Fome: aqueles que se tivessem vendido pela fome 
·própria ou de seus filhos nao poderiam ser escravos, se a fo
me f ora provocada por culpa dos europeus. E esse era exa
t amente o caso com os indios semicivilizados das aldeias, 
'expulsos pelos ataques dos colonos e que náo encontravam 
nenhum meio de subsistencia. Nóbrega entende que a es
·cravidao descrita se justificava unicamente sob urna condi
'QOO: ou seja, quando a fome entre os indígenas nao tives
'Se sido provocada por culpa dos brancos. Como exemplo 
disso, o padre cita o caso dos Potiguara, que se venderam 
-como escravos, a fim de salvar sua vida, por ocasiao de urna 
fome nao provocada culpavelmente pelos europeus. 

b) Fuga: igualmente, de acordo com o direito, os in
ilígenas que fugiram do arbitrio dos colonos, refugiando-se 
no mato, e que lá foram ca<;ados pelos seus antigos adver
:sários e vendidos aos colonos, nao poderiam ser escravqs le
gais, pois já tinham abandonado os seus antigos costumes 
b árbaros e tinham sido educados e reunidos nas aldeias. 
O fundamento de sua conduta, para desgra<;a dos indíge
·nas, estava no fato de que os colonos os tinham lanc;ado nos 
b~s de seus antigos inimigos, atraindo sobre eles novas 
ñ.ificuldades. 
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c) Aldeias: os índios cristianizados das aldeias nao po
deriam ser escravizados, se tivessem abandonado as aldeias 
por medo dos ataques dos brancos. Inclusive nao poderiam 
ser escravos legais aqueles que tivessem fugido por causa 
da aversao a instru<_;áo pelos jesuítas e se tivessem vendido 
a si mesmos como escravos aos colonos, a fim de que os 
seus novos senhores os deixassem viver nos antigos costu
mes. Em todos os casos citados, nao se poderia duvidar 
que a astúcia, o engano e a forQa dos colonos induziram os 
índios a venda de sua liberdade. O fato de que, por outra 
parte, se tratasse de índios semicivilizados e cristianizados 
nao proporcionava nenhuma justificativa para a sua es"cr~ 
vizagao. 

Como urna última conseqüencia prática dessa interpre
tagao, Nóbrega declarou que daí se seguía a obrigagáo estri
ta de consciencia, para todos os confessores, de comprovar 
se os escravos que o colono possuía tinham sido adquirí-· 
dos por títulos justos. Os sacerdotes estariam obrigados 
a negar a absolvi<;ao aos colonos que tivessem, nas suas ca
sas, índios que, de acordo com o que foi referido acima, ti
vessém sido recrutados por métodos injustos. A liberdade, 
que se fundamenta no . direito natural e divino, pertence aos 
direitos humanos mais elementares, de forma que nao se 
poderia dar nenhuma escusa para a atuagao dos colonos bra
sileiros. 105 

3 . A LEI DE 1NDIOS DE 1570 E O ASSENTO DE 1574 

As consultas e discussoes empreendidas simultaneamen
te na metrópole e na colonia, sobre o problema da escra
vidao índia levaram, finalmente, a promulgagao da primei
ra lei portuguesa sobre a liberdade dos índios brasileiros, de
cretada pelo jovem Rei D. Sebastiáo aos 20 de margo ·de 
1570. Contudo, a lei real proporcionava a liberdade com
pleta unicamente a urna parte dos indígenas; a escravidao 
subsistiu numa certa medida. O decreto real pode ser in
terpretado como aprova<;ao de urna escravidao controlada~ 
sobre cuja necessidade, para a conservac;áo da colonia, até 
os jesuítas estavam de acordo. Trata-se exclusivamente da 

105 . Se o pai pode vender a seu filho e se hum se pode vender 
a si mesmo, 1567: ADE, Códice CXVI/1-33, fls. 145-152v., publ. em Mon. 
Bras., vol. 4, n. 54, pp. 387-415. 
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questao de saber em que medida os princípios morais e ju
rídicos poderiam e deveriam subordinar-se a necessidade 
económica. A leí justificou também para o futuro a escra
vidao dos. indígenas, sob a dupla suposigao da ''guerra jus
ta" e da antropologia. Todas as "guerras justas" legitima
vam a escraviza<_;ao dos prisioneiros de guerra. A decisao 
de se urna guerra era justa competia ao Rei ou ao Governa-

. dor. Também índios "que costumam atacar os portugueses 
ou a outros gentios para os comerem . .. " eram cond~nados, 

. pela lei, a escravidao. Entre esses índios, cuja escravidao 
ficava permitida, eram nomeados expressamente os Aimoré, 
especia~mente temidos, por causa da sua crueldade. 

Quando se observam as circunstancias sob as quais era 
conduzida urna "guerra justa"· e · quando se pensa que, na 
realidade; quase todas as tribos que nao· viviam sob o domí
nio dos colonizadores eram consideradas bárbaras e · cani
bais, compreende-se que, também após a lei de 1570, se en
contrassem justificativas ~ jurídicas suficientes para escravi
zar todos os índios fora das aldeias jesuíticas. I.sto signifi
cou que também essa lei continuou a aplicar a política em 
vigor desde 1549, de distinguir entr~ os índios convertidos 
que viviam sob a protec;ao d~s aldeias, e os indígenas selva
gens, ab~donados a perseguic;ao. 

. f" • . 

Para 'controlar mais exatamente a escravidao permitida, 
·a lei determinou que fossem registrados, nos livros, os no
mes dos índios aprisionados e escravizados. Se nao fosse 
feito assim, a mais tardar dois meses após a escravizac;ao, 
as pessoas que agissem em contrário perderiam a licenga 
para conseguir índios e ficariam obrigadas a dar a liberda
de aos indígenas por eles presos. A lei declarava, finalmen
te, livres todos os índios que viviam na escravidao e que nao 
tivessem sido escravizados sob as condic;oes prescritas. 106 

A lei real de índios nao mais reconheceu, porém, como legíti
mo o método mais comum dos colonizadores para conseguir 
escravos, quer dizer, o resgate. 

Logo áepois, levantaram-se na colonia protestos contra 
a ameac;a que a nova política indigenista real representava 
para a existencia económica dos colonos. Eles dirigiram-se 
ao Reí e declararam que a lei trouxera "grande prejuízo des-

106. Lei sobre a liberdade dos gentios, Lisboa, 20 de marc;o de 
1570: BNL, Ftµldo Geral 801, fls. 105v.-108v., publ. em Documentos 
para a História do acúcar, vol. 1. pp. 225-226. 
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se estado e do povo dele" e que agora resultava muito difí
cil para os colonos conseguir suficiente mao-de-obra para 
os seus engenhos e fazendas. Dado que os indios estavam 
continuamente em guerra entre si e que se devoravam uns 
aos outros, o Rei deveria restabelecer a antiga prática. De
veria ser permitido, de novo, comprar ou trocar os assim 
chamados "índios da corda", pois mediante o resgate eles 
seriam preservados da morte e igualmente seriam conver
tidos, pelos colonos, ao cristianismo, o que nao deixaria de 
constituir urna inapreciável vantagem para a salva~o de suas 
almas. Só por esse motivo, o monarca deveria deixar de apli
car a nova lei no Brasil e permitir também na América o 
modo de proceder "o que sempre se usou nas partes de 
Guiné". Isso nao signüicava, nem mais nem menos, do 
que a c~da indiscriminada de escravos, de acordo com o 
modelo das expedi<;óes africanas. 107 

A mentalidade dos colonos brasileiros encontrou ime
diatamente eco junto ao Rei. A situa<;áo econOmica da coló
nia moveu-o a novas concessóes, de tal forma que a nova po
lítica indigenista quase náo teve conseqliéncias práticas. Le
vando em considerac;ao a importancia dos indios para um 
desenvolvimento sadio do Brasil, o monarca pediu aos seus 
dois governadores da colonia, que "examinassem'' as ques
tóes levantadas pelo escrito ·dos colonos e pesquísassem a 
aplicabilidade da lei de 1570 as condic;óes das possessóes 
brasileiras. 

Após a morte de Mem de Sá, a Coroa decidiu entregar 
a administra<;áo do Brasil a dois Governadores. Antonio Sa
lema administrava o Sul, com sede no Rio de Janeiro, en
quanto que no Norte, que compreendia todas as capitanias ao 
Norte de Porto Seguro, Luís de Brito residia na antiga capi
tal da Babia. Como motivos para a reforma da administra
c;;áo, o Rei enumerou, no documento de nomea9ao de Brito, 
•:as facilidades para a conversa.o dos pagáos, urna aplica<;ao 
mais rápida e melhor das leis reais e urna defesa mais efi
caz da terraº. 108 

107 . Náo se conserva o escrito dos colonos ao Rei D. Sebas
tiao. O seu conteúdo encontra-se resumido na resposta do Monar
ca, cujos trechos mais importantes estáo contidos no assento da Jun
ta de 1574, sob o título Um capítulo de uma carta de S. M . (cf. no
ta 109). 

108. Varnhagen, HGB, lf parte, pp. 358-359; Fleiuss, História 
administrativa, pp. 28-29. 
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A fim de deliberar sobre as disposi<;óes reais na ques
tao indígena, reuniram-se, além dos dois novos governado
res, o Ouvidor Geral, Fernáo da Silva, sucessor de Brás 
Fragoso, e os padres jesuítas da Bahia, cujo provincial já 
era Inácio Tolosa . . Como temas principais de delibera~, 
f oram a presentados a Junta, pelo Rei, urna nova discussáo 
da justificativa da guerra contra os indígenas e, especial
mente um exame do problema do resgate. Precisamente nes
ta questao, o Rei recomendou aos conselheiros que nao to
n1assem, desde o início, urna posic;;áo negativa e que consi
derassem, no seu valor, as argumentaQóes dos colonos. Mas, 
por outr~ l~do, náo deveriam ser aceitados, sem obje<;áo, os 
resgates inJustos, com as suas degenerac_;óes anteriores. As 
recomendac;;óes eram suficientemente claras. Com elas, a 
Coroa recuava de sua própria política que já encontrara ex
pressáo na lei de 1570. O Rei, porém, estabeleceu o limite 
de. que as determina<;óes da Junta deveriam permanecer ini
cialmente em vigor durante tres anos e de que a Coroa se 
:reservava o direito de revogar .as decisóes a qualquer mo
mento . 

A Junta teve lugar a 6 de janeiro de 1574, na Babia. 
A assembléia consignou o resultado de suas deliberaQóes em 
dez pontos, que foram aprovados por ambos os govemado
res. As decisóes diziam respeito a tres assuntos importan
t~s : ~ relac;;ao dos colonos com os indios das aldeias, as pos
s1b1hdades legalmente permitidas de escravizar os índios e, 
~orno ponto especial da segunda questáo, o resgate. 

a) O tráfico humano com índios que vivam entre' os 
portugueses ou nas aldeias dos jesuítas fica proibido. Pelo 
contrário, permanece aberta a possibilidade de os colonos 
comerciarem mercadorias com esses indios. Todos os in
dígenas que fujam das aldeias, após permanecerem mais de 
tan ano fora dos seus estabelecimentos, podem ser adquiri-
0.os pelos portugueses sob as mesmas condi<;óes que os ín
d ios do sertáo. 

Mediante essas decisóes, ficou ref orQada a posic;;ao ju
~·idica , até entao existente, dos indígenas das aldeias. ·Co
mo a situac;;áo dos índios do mato piorou ainda mais, pelas 
determinac;;óes da Junta, as aldeias passaram a oferecer o 
único lugar de refúgio dos indígenas contra a escraviza~o. 

b) As determinac;;óes da Junta previam tres possibili
dades para a aquisi<;áo lícita de escravos indios: 

107 



1 lil A "guerra justa", no modo e sob as condi<;6es de
terminadas pela lei de 1570. Aqui o documento dá algumas 
normas mais pormenorizadas. Como "guerra justa", é con-

. templada aquela que o Governador declara, em for<;a da sua 
autoridade. Antes de urna expedi<;áo guerreira, os capitaes 
da empresa devem deliberar com os representantes da Ca
mf!,ra, o Procurador da Fazenda, algumas pessoas experi
mentadas e os padres jesuítas. Quando houver motivos jus
tos, a guerra estará justificada. Também este documento 
cala a respeito de urna defini<;áo mais exata dessa justifica
<;áo, Cada capitáo que empreender urna expedi<;áo contra 

.essas ordenac;6es, será severam~nte castigado. Os índios 
capturados numa entrada náo permitida devem ser liberta
dos. Corresponde ao Governador dispor sobre eles. 

21¡l A aquisi<;áo de· índios· capturados em guerra contra 
os seus inimigos naturais e comprados pelos colonos, me
diante dinheiro ou mercadorias. Dessa forma, o antigo mé
todo do resgate, que fora abolido no decurso do ano, foi re
introduzido. · 

3~ A auto-alienac;áo livre a um colono de um índio que, 
pelo menos, deve ter 21 anos 'de idade. Em ~a~ caso, ó inte
ressado deve ser esclarecido sobre as condu;oes da escra
vidáo. 

c) Para excluir abusos e exercer um controle perma
nente sobre as transac;6es, foram dadas normas pormenori
zadas para a realiza<;áo do resgate, na sua forma permitida: 

1 <> Cada pessoa que pratica o resgate deve poder a.Pre
sentar urna licenc;a do Governador ou da autoridade corres
pondente de cada capitania. Para evitar qualquer arbitra
rieuade, deve ser nomeada urna comissáo, composta do Pro
curador da Fazenda e de duas pessoas prudentes, eleitas 
e juramentadas na Camara. Logo que houver qualquer sus
peita de que urna dessas pessoas atuou de maneira injusta, 
deve ser afastada do seu cargo. Entre as competencias da 
comissáo, estava a de examinar a realidade das compras de 
escravos e a de libertar os índios que tivessem sido escravi
zados ilegalmente. Todos os escravos deviam ser registra
dos e entregues a pessoa que os conseguiu. fndios compra
dos só poderiam ser reconhecidos como verdadeiros escra
vos, se passassem pela alfandega, que devia estabelecer as 
taxas a pagar, e cuja decisao sobre a legalidade ou ilegali
dade do resgate era inapelável. Indígenas que tivessem sido 
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reconhecidos por essa instituiQáo como escravos legítimos e 
que fugissem para tribos inimigas dos portugueses ou que 
ainda nao tivessem sido pacificados pelos europeus e fos
sem aprisionados mais tarde poderiam ser devolvidos aos 
seus senhores, como. autenticos escravos. Os colonos po
deriam, finalmente, comprar também escravos que lhes fos
sem oferecidos nas suas casas pelos mercadores. Mas a com
pra só teria validade se a citada comissao comprovasse que 
os índios oferecidos f oram adquiridos sob as condi<;6es Ie
gais. Toda pessoa, de qualquer estado que fosse, que trans
gredisse as leis em vigor e as determinaQ6es da Junta era 
amea<;ada com graves penas: para pessoas do povo era ca
minada urna pena de quarenta cruzados e a flagelac;áo pú
blica. Pessoas de classe superior receberiam a mesina pena 
pecuniária e o desterro fora da capitanía correspondente, 
por dois anos. 109 

. ~ 

109. Assento que se tomou sobre o resgate dos indios do Es
tado do Brasil, Babia, 6 de janeiro de 1514: Jesuítas da Ba/Ua, fls. 
46v.-48v. · 
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A POLíTICA INDIGENISTA NA l!POCA DO 

DOMíNIO ESPANHOL - 1 PARTE , 

. '• 

Ao extinguir-se, em 1580, a Casa Real de Aviz e suceder 
no trono Filipe II ( em Portugal Filipe I), Portugal nao for
mou coma Espanha um Estado unitário. Todas as proprie
dades da soberania estatal, como a legisla<;áo sobre o po
der judiciário próprio, a cunhac;áo de moeda e os costumes 
e privilégios tradicionais, ficaram assegurados aos portu
gueses, pelo Rei, nas Cortes de Tomar, em 1581, e confirma
das numa Carta Patente de 12 de novembro de 1582. O Mo
narca ficou representado, em Lisboa, por um Governador; 
mais tarde, um Vice-rei. Auxiliava a este um Conselho de 
Regencia, enquanto permaneciam na sua func;áo as autori
dades tradicionais de Portugal, a mais importante das quais 
era o Conselho de Estado ( Conselho Real de Portugal ou Con
selho Real). Na Corte espanhola, foi instituído, como or
ganismo supremo de governo para Portugal, o Consejo de 
Portugal en Castilla. Todos os membros deste Conselho Real 
deviam ser portugueses. 1 

Também para o Império ultramarino portugués, os Reis 
espanhóis levaram em conta as petic;oes apresentadas nas 

1 . Sobre a posic;ao de Portugal, na época da uniáo pessoal com 
a Espanha, cf. Queiroz Veloso, em História de Portugal, publ. por Da-
miao Peres, vol. 5, pp. 238ss. · · 
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Cortes, de que "a administra<;ao da fndia, da Guiné e de to
dos os outros territórios que pertencem a este Reino ... 
nao lhes (aos portugueses) seja retirada e nao sejam intro
duzidas modifica<;6es na administra<;ao existente". 2 

Para a questao indigenista no Brasil, o ano do come<;o do 
domínio de Filipe II em Portugal nao signüicou nenhuma 
orienta<;ao política nova. A legisla<;ao indigenista portugue
sa permaneceu em vigor, durante os anos seguintes, apesar 
de que se düerenciava tao f ortemente da da América espa
nhola. Mas a conserva<;ao do sistema até entao em vigor nao 
se explica unicam.ente pelas garantias do Rei espanhol, so
bre a administrac;;ao própria das possess6es ultramarinas 
portuguesas. As raz6es sáo mais profundas. O desenvolvi
mento da legislac;;ao espanhola na questao indigenista avan
c;;ara muito além do que as condic;6es do Brasil permitiam, 
de tal forma que era impossível urna aceitac;;ao dos métodos 
espanhóis. A considerac;;ao das condic;;6es específicas do 
Brasil, que já tiveram um papel importante na discussao da 
lei de índios de 1570, nao permitiu proclamar a liberdade 
fundamental de todos os índios, como já tinha acontecido 
definitivamente, em 1542, na América espanhola, pela lei de 
Carlos V. Urna segunda razao era a estrutura completamen
te diferente da legisla<;ao portuguesa, que na questáo da 
protec;ao ao índio se servia, cada vez mais, da colabo.ra<;áo 
dos jesuítas. Um afastamento repentino desse caminho te
ria conseqüencias imprevisíveis naquele momento e priva
ría a metrópole do seu apoio mais importante contra os co
lonos, interessados no aproveitamento total da mao-de-obra 
india. Urna terceira razao para nao estender ao Brasil a le
gislac;;ao indigenista espanhola pode ser encontrada nas más 
experiencias feitas na América espanhola com o sistema da 
encomienda, para a prote<;ao dos índios. Por isso, a Coroa 
negou-se a cumprir os desejos de aplicar essa instituic;;ao na 
América portuguesa, embora já se tivessem introduzido, no 
Brasil, modos de trabalho forc;;ado índio que correspondiam 
ao servicio 'J)ersonal da maior parte da América espanhola. 3 

Durante os decenios da uniáo pessoal coma Espanha, o 
Conselho Real de Portugal exerceu urna influencia decisiva 
na regulamenta<;áo da questáo indigenista no Brasil. De mo-

2. AN'IT, Cortes, vol. 11 (1566-1584), n. 64. 
3 . Cf. pp. 85-87. 
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ido exemplar, as queixas que chegavam da Regiao do Rio da 
Prata, sobre os ataques dos paulistas as reduc;oes do Para
.guai, foram transmitidas, pelo Conselho Espanhol de fndias, 
a Lisboa, precisamente com a fundamentac;áo de que lá se 
encontrava o lugar adequado para os assuntos brasileiros. 

Ainda maior f oi a influencia que os organismos gover
namentais de Lisboa exerceram na reda<;áo de leis que, por 
·solicitac;ao do Rei espanhol, foram promulgadas sobre a po
pula<;ao índia do Brasil. A preparac;;ao dos decretos acon
tecia, quase exclusivamente, em Portugal. Especialmente o 
"Vice-rei" Castilho conseguiu, durante muitos anos, fazer 
triunfar o ponto de vista portugues nas düerenc;;as com · o 
'Reí espanhol. As numerosas leis· de índios do Monarca es
panhol precisavam da aprova<;áo da Chancelaria real de Lis
.boa, antes de que passassem a obrigar os súditos portugue
-ses do Brasil. Essa disposic;;ao demonstrou ter conseqüen
rcias graves, pela ocasiáo da promulgac;;áo da lei de índios de 
16 de setembro de 1639. 4 · 

1 . A POLfTICA INDIGENISTA DE TELES BARRETO E A LEI 
DE 1587 

A promulgac;;ao da primeira lei, sobre a questáo indige
nista, na época do domínio espanhol, precederam, na colo
nia, acontecimentos significativos que parecem ter exercido 
urna grande influencia sobre os colonos brasileiros nos as~\m
tos indígenas. Esses sucessos, porém, nao se encontram 
em conexáo imediata coni as mudanc;;as políticas na metró
·pole. 

Como primeiro governador brasileiro do século XVI, 
Manuel Teles Barreto (1582-1587) entrou num grave conflito 
com os jesuitas. As diferen<;as tiveram conseqüencias mui
to sérias sobre o desenvolvimento da política indigenista 
real, levada até aquele tempo com sucesso, e que supunha 
urna concordancia entre as instancias temporal e espiritual. ó 

4. Para maiores detalhes, cf. pp. 147ss. 
5. Sobre as rel~óes de Barreto com os jesuitas, cf. s. Leite, 

Os Governadores Gerais do Brasil e os jesuitas no século XV 1, em 
Primeiro Congresso da história da expansáo portuguesa no mundo, 
:sec~áo III: Os portugueses no Brasil, Lisboa, 1937, pp. 19-23. Sobre 
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o Govemador manifestou a sua posic;;ao antijesuítica,.. 
na medida em que apoiou incondicionalmente as novas pre
tensóes dos colonos, de afastar os padres da administraQáo1 
das aldeias e de encarregar do seu cuidado os capitaes lei
gos, que nelas tinham residido durante o mandato de Mem 
de Sá. 6 Os jesuítas, porém, encontraram um advogado e 
defensor das suas pretensóes em D. Antonio Barreiros, su
cessor de D. Pedro Leitáo na Sé episcopal da Bahía. O Ar
cebispo afirmava que os padres estavam expostos a inimi-
zades permanentes, se se comprometiam em favor do direi-
to dos indígenas e contra as injustiQas e ofensas dos colo
nos. Isto seria tanto mais deplorável, quanto o trabalho) 
dos missionários servia ao bem da terra, pois eles fixavam,. 
nas aldeias da costa, os índios do sertao, "para a defesa da. 
colonia e o proveito dos colonizadores". 7 O Bispo conse-
guiu prevalecer o seu ponto de vista em favor dos jesuitas, 
quando o Governador, em dezembro de 1583, defendeu dian-· 
te de urna assembléia de altos oficiais e representantes da. 
Igreja a reintroduQao dos capitaes leigos. Ao lado do Go
vemador e do Bispo, tomaram parte na Junta o provedor
Cristóváo de Barros, o visitador dos jesuítas Cristóváo de~ 
Gouveia, o provincial José de Anchieta e o Reitor do colé
gio dos jesuitas da Bahía, Luís da Fonseca. A reuniao nao, 
modificou a forma, até entáo existente, da administra<;ao1 

das aldeias. Os estatutos, porém, de 1566 e 1574 foram com
plementados por urna regulamentac;;áo que proibiu aos pa-· 
dres acolherem índios fugitivos nas aldeias. Igualmente, foi 
caminado aos colonos que nao retivessem, nas suas fazen-· 
das, nenhum habitante das aldeias. 8 

As diferenc;as entre o Governador e os jesuitas se aprO-· 
fundaram, por causa de alguns incidentes desagradáveis_ 
o primeiro aconteceu no verao de 1584, em Ilhéus, cujos ha-· 
bitantes se queixaram ao Govemador, porque os padres, em. 
razao de sua posi<;ao na questáo índia, prejudicavam o de-· 

os fundamentos de sua aversáo contra os padres, cf. Almeida Prado .. 
Bahía e as capitanías do centro, vol. 2, pp. 196-197. 

6 . Capítulos, de G. Soares de Sousa, 36-37; Informacáo, p. 374 .. 
7 . Certidáo por que o Bispo do Brasil certifica o que os padres 

da Comp. a fasem na conversáo dos Indios e em outras cousas do 
servi<;o de Deus e de el-Rei, Babia, 26 de marc;o de 1582, publ. em Lei:
te HCJ, vol. 2, apénd. G, p. 629. 

8. Leite, HCJ, vol. 2, pp. 65-66. 
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senvolvimento do país. Segundo eles, os jesuitas dificulta
vam aos portugueses a aquisiQao da mao-de-obra necessária. 
Quando, finalmente, Simóes, um inspetor sobre os indios 
das possess6es jesuíticas de Ilhéus, foi preso por motivo do 
emprego ilegal de inQígenas pelo capitao LourenQo Montei
ro, a ira dos colonos dirigiu-se contra o padre responsável 
e o diretor da estaQáo jesuítica de Boipeba, em Ilhéus, Dio
go Nunes. O Govemador indicou o padre como o causador 
dos abusos e exigiu da dire<;áo da Ordem a sua substitui
c;áo. 9 

Um distanciamento maior entre o Governador e os je
suítas foi provocado pela licen<;a que Barreto deu para urna 
expedi<;áo guerreira dos colonos contra os indios de Sergi
pe. Com essa licenc;a, ele apoiava os interesses egoístas dos 
poderosos latifundiários da Bahia. A entrada dirigia-se pre
cisamente contra indios que, pouco antes, tinham pedido aos 
jesuítas a conversa.o e a ·· aceitac;;ao nas aldeias. Contra os 
protestos dos padres, urna Junta sob a presidencia do Go
vernador aprovou a planejada expediQáo dos colonos, que 
determinaram repartir entre si os indígenas que fossem apri
sionados. Urna tropa poderosa foi enviada a Sergipe. Os 
indígenas, porém, com o auxílio de urna tripulaQao france
sa que se encontrava nas vizinhan<;as, a procura de pau-bra
sil, aniquilou o bando dos portugueses. 1º 

Quando o Govemador, finalmente, se negou a preocupar
-se, dai em diante, com o sustento dos jesuitas e a entregar 
ao colégio da Bahía os ingressos que lhe tinham sido con
cedidos pelo Rei portugues, atingiu-se o ponto mais alto da 
briga. 11 Luís da Fonseca,. o Reitor do colégio da Bahia, ca
racterizou o Govemador do seguinte modo: " . .. faz odiosos 
dizendo que nao será contente sena.o vir desfeita esta reli
giáo (Companhia de Jesus) e que fora melhor dar a renda 

9. Esse estado da qu~stáo deduz-se de urna representac;áo regis
trada pelos jesuitas portugueses, por conta dos jesuitas do Brasil 
perante o Vice-rei, em Lisboa (cf. p . 178, nota 21) . Cf. também ·ca
pítulos, 8; Informacáo, pp. 352-353. 

10 . Sobre a empresa fracassada contra os indios de Sergipe, 
cf . Vicente do Salvador, História, PP. 269-270; Almeida Prado, Bahía 
e as capitanías do centro, vol. 2, pp. 185-186. 

11 . Sobre os dados contraditórios nessa questáo, cf. Varnhagen, 
HGB, 1~ parte, p. 380 e notas 6 e 7. 
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destes colégios aos turcos .. ·. e se formos requerer paga
mento a nós e aos escriváes lanQará pela janela." 12 

Quanto mais entrou Barreto em conflito. c~m ?~ jesuí
tas tanto mais apoiou as outras ordens m1ss1onar1as, de 
tal 'rorma que o franciscano Vicente do Salvador pode desig
ná-lo como "o bom Governador". 13 

Ao lado da tradicional oposic;áo dos colonos contra os 
jesuítas, colocou-se· agora o conflito com o Governador. Em 
poucos anos, as condiQ6es necessárias para que os padre~ 
continuassem, por encargo do Rei e em colaborac;ao estre1-
ta como Governador de tumo, na proteQáO dos índios, pio
raram de tal forma que parecia impossível conservar a po
lítica indigenista levada a cabo até aquele momento. 
No caso de Mem de Sá, ficou bem claro, num sentido posi
tivo, até que ponto os governadores exerciam influencia na 
aplicaQao da política indigenista real. 

Entretanto, G. Soares de Sousa, um dos inimigos irre
conciliáveis da Companhia de Jesus, transladara-se a Madri, 
a fim de apresentar, junto com seus planos para a procura 
de metais no sertáo . brasileiro, 14. também a questáo da sus
tentac;ao real dos jesuítas e .de suas missoes, assim como 
para pr~ssionar e~ favor .do po~to de vista dos colonos e 
do Govemador: 15 Exatamente naquele momento, encontra
va-se ameac;ada a illflu~ncia dos Jesuitas na Corte. Sem dú
vida, as idéias dos colonos brasileiros apoiavam-se na espe
ranQa de que a conhecida aversao de · Filipe II contra os je
suítas ajudaria a levar adiante a demanda de uma mudanQa 
da política indigenista aplicada, até aquele momento, no 
Brasil. 1ª A posiQao· que os jesuítas portugueses tomaram 
contra a soberania de Filipe II em Portugal pesava muito 
fortemente nas relac;oes mútuas entre eles e o Monarca. 17 

12 . Representa<;áo de Luís da Fonseca á El-Rei (cf. nota 20), 
p . 621 . . 

13 . Vicente do Salvador, História, p. 269. No mandato de Te
les Barreto, estabeleceram-se, no Brasil, outras tres Qrdens: os bene
ditinos (1581), os franciscanos (1585) e os carmelit'as (1580). Cf. Var
nhagen, HGB, 1' parte, pp. 38~389; ROwer, História da Provfncla 
franciscana, pp. 9-10. 

14 . Cf. pp. 119s. 
15 . Cf. Almeida Prado, Bahia e as capitanias, vol. 3, pp. 49ss. 
16 Almeida Prado, Balda e as capitanfas, vol. 2, p. 183. 
17. . Sobre as relac;óes. de Filipe 11 com os jesuitas portugueses, 

cf. Francisco Rodrigues, História da Compa._nhia de Jesus na Assis
tencia de Portugal, vol. 2, 2~ parte, pp. ·421-445. 
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Entretanto, em maio de 1584, Cristóvao de Gouveia, ·a 
quema direc;ao da Ord~,:n· em Roma .nomeara visitador do 
Brasil, chegou a Bahia. A sua visita, a segunda desde o es
tabeleci.mento da Companbia de Jesus na América, relacio
nava-se fundam.entalmente com assuntos internos da Ordem. 
Estes, porém, estavam em . conexao estreita com as ativida
des dos jesuítas no cuidado dos índios e, por isso, tocavam 
diretamente ·na política indigenista real. Pela determina
qao do Rei, que fez de Gouveia um árbitro no conflito entre 
Barreto e os jesuítas, a visita recebeu ainda uma significa
<;áo política de gran.de atualidade. Filipe II encarregou em 
Lisboa ao visitador de informar a Coroa sobre que decisoes 
lhe pareciam necessárias ·na· colonia ''ao servi<;o de Deus e 

. seu, e bem deste estado": 18 · 

Depois que Gouveia examinou a situac;ao da colónia, 
pressionou no sentido de um. esclarecimento definitivo da 
questao das aldeias. Convenceu~se de que a decisao da Jun
ta de 1583 nao daria nenhum fruto, porque nao encontrara 
o apoio do Governador e dos juíZes na colonia. Se o Rei nao 
estivesse disposto a fortalecer a p"<:>si9áo dos jesuítas nas al-
deias, a Ordem deverla entregá-las, 19 . 

Enquanto o visitador se · encontrava nas capitanias me
ridionais,. o Reitor do colégio da Bahia, Luís da Fonseca, re
digiu o parecer solicitado peló Rei sobre·. os problemas da 
colonia. Dessa forma, ofereceu-se aos padres brasileiros uma 
oportunidade favorável de apresentar ao Monarca espanhol 
a sua concepQao sobre a questáo indigenista. Fonseca deu 
um quadro sombrio das circunstancias gerais da colonia. 
Nao deixou de esclarecer que a culpa da situac;áo desfavo
rável, especialmente no trato dos indios, encontrava-se no 
Governador. Na questáo indigenista, reinava, segundo ele, 
um caos como nunca antes acontecera, pois Teles Barreto 
tolerava e apoiava os excessos dos colonos contra os ín
dios. O sertao encontrava-se intranqüilo, com mortes e mo
tins contínuos, porque os colonos, nas suas arbitrariedades, 
teriam provocado a intranqüilidade entre os indígenas. .Mi
lha.res deles ter!am sido apanhados no sertao e tratados cruel
rr;ente. Se ·a1guém se empenhava pela justic;a era oprimido 

i8. Representac;áo de Luís da Fonseca (cf. nota 20), p. 620. 
19 . Leite, HCJ, vol. 2, p. 66. 
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pelo Governador e pelos colonos, pois "estes sao mais ricos 
e poderosos e tem governo da terra". A cobi9a ilimitada 
dos colonos nao se detinha diante das aldeias . "Padece 
a Companhia mui contínuos agravas e ve~óes pela defen
sa.o e conserva9ao das aldeias dos indios crista.os . . . e pos
to que todos entendem quanto importa conservarem-se es
tas aldeias . . . o interesse particular quer para si o que é bom 
para todos: tomam-lhes as terras e sáo tao maltratados que 
se váo consumindo." 20 

Já no ano anterior, os jesuitas do Brasil empreenderam 
urna primeira tentativa de refutar as acusa9óes apresenta
das contra eles na Corte e de acentuar a influéncia tida até 
aquele momento na política indigenista da colOnia. Por en
cargo dos padres brasileiros, os jesuítas de Santo Anta.o, o 
colégio da Ordem em Lisboa, dirigiram-se ao Vice-rei da
quele tempo em Portugal, para pedir o seu apoio ao ponto 
de vista jesuítico no conflito com Barreto, "ele a desfavore
ce e desacredita quanto pode por obras e palavras ... " Co
mo exemplo da sua posi9ao, foram mencionados os aconte
cimentos de Ilhéus. A causa principal para a aversáo que 
certos círculos do Brasil teriam contra os padres encontra
-se simplesmente no fato de que os jesuitas atacavam a cruel
dade e injusti9a dos colonos contra os pobres indios. Se
ria um grande servic;o se o Reí tomasse urna decisao na 
questáo da liberdade dos índios. Queira o Vice-reí chamar, 
para consulta, em todas as questóes indígenas, os padres 
de Lisboa, a fim de que possa ser apresentada a verdadeira 
posic;áo, em contraste com as muitas acusa9óes falsas con
tra os jesuitas do Brasil. 21 

A decisao real chegou na forma de urna lei de 24 de fe
vereiro de 1587 e trouxe urna surpresa. Apesar das acusa-
9óes maci9as do grupo dos colonizadores e apesar das des
confian9as existentes na Corte espanhola contra os jesuitas, 
a lei nao modificou nada da administra9ao, até entao exis
tente, nas aldeias. Teráo podido, talvez, os jesuitas portu-

20 . Represen~ de Luis da Fonseca a El-Rei, Babia, 13 de 
j~r.eiro de 1585, publ. em Leite, HCJ, vol. 2, apénd. e, pp. 620-622. 

21 . RepresentaQáo ao Cardeal Alberto, Arquiduque de Austria, 
Lisboa, 1584, publ. em Leite, HCJ, vol. 2, apénd. A, pp. 617-618. So
bre a atitude do Arquiduque em face dos jestútas, cf. Francisco Caeiro. 
O Arquiduque Alberto de Austria, Vice-rei de Portugal, Lisboa, 1961, 
pp. 197ss. 
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'gueses exercer influencia decisiva na reda9ao do decreto, 
·mediante a apresenta9ao dos seus pontos de vista ao Vice
·-rei? Isso explicarla a certeza cresoente que acompanhou o 
'Conselho Real de Portugal na prosecu9ao da política indige
·nista portuguesa. Ou o Reitor do Colégio da Babia terá con
'Seguido afastar do seu caminho os preconceitos do Rei es
·panhol? A decisáo de Filipe II encontra-se condicionada 
-pelo convencimento de que o assunto urgente da protec;áo dos 
indios nao seria realizável, a curto prazo, sem o apoio e a 
aceitac;áo da Ordem dos jesuitas. Essa mentalidáde fir-
mou-se ainda mais fortemente nas leis de 1595 e 1596. A ati
tude do Monarca espanhol foi julgada, do lado jesuítico, 
"em Portugal, do seguinte modo: "Talvez porém se deves
·sem considerar esses favores mais como artes políticas de 
-quem os quería cativar e prender a seu partido do que de
·monstrac;óes de sincera amizade e afei9áo." 22 

· A lei de 1587 também náo introduziu, na questáo da li
·berdade dos índios, nenhuma decisáo de acordo com o mo
·delo espanhol. Filipe 11 contentou-se em confirmar a vali
·dade da lei de D. Sebastiao, de 1570. Repetiu, como moti
vos legítimos para urna escraviza9áo, a guerra justa orde
·nada pelo Governador e o resgate de índios que, mediante 
·a venda, seriam poupados a morte pelos seus inimigos. Con· 
tudo, na última questao foi introduzida urna limita9áo das 
rdetermina9óes até entáo em vigor, no sentido de que a es· 
cravidáo só poderia durar até que o pre<;o pago pelo indio 
rcorrespondente pudesse ser reembolsado por ele. Ao , Go
·vemador correspondía a tarefa de nomear, em todas as ca
·pitanias, pessoas "que teráo cargo de ... fazer ao dito governa-
dor e as justic;as todas as lembranQas que lhe parecerem ne
~essárias assim para os conservar em suas liberdades como 
1os defender das injúrias e maus tratamentos que se lhe fi
·zer ." Dessa forma, indicavam·se os procuradores de ín· 
uios, sobre cuja func;áo e atividades já ternos falado. Além 
disso, a lei determinava medidas para possibilitar aos colo
·nos o recrutamento de máo-de-obra indígena e, ao mesmo 
tempo, preservar a liberdade pessoal dos índios, tal como 
!hes estava assegurada, por exemplo, nas aldeias dos jesui
tas. No decreto de 1587, apareceu pela primeira vez, na po-

22. Rodrigues, História da Companhia de Jesus na Assisténcia 
(de Portugal, vol. 2, 2• parte, p. 443. 
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lítica indigenista real, a tendencia de fazer participar os co
lonos na "administrac;ao" dos índios, se:r;n contestar os, até 
entáo, direitos dos jesuítas. Até entáo, os colonos tinham 
tres possibilidades para empregar máo-de-obra indígena nas 
fazendas. Em primeiro lugar, podiam adquirir os índios. 
escravizados, de acordo com as leis existentes. Além dis
so, fora-lhes assegurado o direito de "alugar" para um cer
to tempo o trabalho dos índios nas aldeias dos jesuítas. Em 
terceiro lugar, havia a possibilidade de contratar índios li
vres que se decidissem, por iniciativa própria, a trabalhar 
entre os colonos. Esses índios encontravam-se, até aquele 
momento, sem protec;;áo suficiente contra os brancos que, de 
fato, tratavam os trabalhadores livres como escravos. O de-· 
creto de 1587 confirmou expressamente a liberdade desses. 
t rabalhadores assalariados índios. O Ouvidor Geral, os ca
pitáes e todas as autoridades das capitanías ficavam obri
gadas a cuidar de que fosse pago pelos colonos, aos indí-· 
genas, um salário justo, de acordo como seu trabalho .. No 
caso de maus tratos ou por motivos pessoais, deveria fi~ar 
aberta aos trabalhadores, como a homens livres, a possibi
lidade de mudar o seu lugar de trabalho. Conseqüentemen
te, essas determinac;;óes, junto com os decretos correspon
dentes de Mem de Sá, devem ser consideradas como o pri
meiro exemplo de urna legislac;áo trabalhista para os indí
genas do Brasil. 

A lei real ocupava-se também com a escravizac;;áo de ín
dios do sertáo, censurada pelos jesuítas. As entradas no .. ser
táo para conseguir índios só deveriam ser realizadas sob 
controle estatal e ficavam dependentes da licenc;;a do Gover-
11aidor. Este deveria realizar um exame cuidadoso das pes
soas e das suas finalidades, antes de dar licenc;;a para urna 
expedic;;áo no interior. Alguns jesuítas deveriam acompa
nhar cada tropa. Os padres, por causa da confianc;;a de que 
gozavam entre os indígenas, deveriam convencer os indios 
das intenc;;6es pacíficas das entradas e persuadí-los ao traba
lho nos engenhos e fazendas . A repartic;;áo da máo-de-obra 
assim o btida só poderia ser feíta pelo Governador ou pelo 

' Ouvidor Geral e deveria ser levada a cabo ''que a dita repar-· 
tic;;áo se f ac;a mais a gosto e proveito dos índios que das pes
soas por quem se repartirem." Todos os índios que fos
sem levados desse modo pelos colonos as plantac;;6es deve
riam ser registrados num livro a ser aberto em cada capi-
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tania. Além disso, cada colono tinha o dever de registrar, 
em livro próprio, os índios empregados por ele, comos seus 
nomes e . idades. O Ouvidor Geral, junto com o procurador 
de índios, deveria realizar, duas vezes por ano, um exame 
cuidadoso dos indígenas empregados pelos colonos. 23 

Em comparac;;áo ·com a práxis anterior, essas determ~
nac;;6es significaram urna mudanc;;a fundamental. Enquanto, 
até entáo, a maior parte dos índios do sertáo se tinham es
tabelecido nas aldeias dos jesuítas e, conseqtientemente, se 
encontravam colocados a disposic;;áo dos colonos, como máo
-de-obra, para um tempo máximo de tres meses, os agric:ul
tores receberam agora o direito de manter um número ma1or 
de índios nas suas possess6es. Dessa forma, a Coroa legali
zou urna situac;áo surgida f orc;;osamente, como conseqtien
cia do desenvolvimento económico do país. Um exemplo 
mostrará até que ponto a Coroa estava disposta ~ fazer con
cess6es · aos colonos na repartic;;áo dos indios. D. Fernando 
de Noronha, Conde de Linhares, um poderoso latifundiário 
de Sergipe, solicitou ao Rei licenc;;a para empreender urna 
entrada no sertáo, a fim de atrair todos os índios "que por 
paz e amizade quisessem vir servir na dita sua fazenda" . . Co
mo as possessóes do Conde tinham sido devastadas pelos 
tapuia de Arabope, 24 mas eram importantes para a produ
c;;áo ac;ucareira da colOnia, Filipe II permitiu que Noro~a 
"possa em cada um ano mandar urna pessoa . . . ao serta? 
buscar os índios que por sua livre vontade sem constrangi
mento algum se quiserem vir. . . para servirem na dita fa
zenda." Acrescentava-se unicamente que os indios deveriam 
ser bem tratados e que deveriam receber o salário corres
pondente. 2 1> 

A Coroa nao acedeu as outras exigencias dos colonos. 
Para assegurar o cuidado de todas as plantac;6esA co~ sufi
ciente máo-de-obra, um decreto de Filipe II propos fixar ~
dios do sertáo nas aldeias das proximidades dos est~belec~
mentos e engenhos dos portugueses. Esse decreto fo1 pubh-

23 . Lei que S. M. passou sobre os indios do B:asil que nao :po
dem ser cativos e declara o que o po~em se:, Madr1, 24 de fevere1ro 
de 1587: ANTT, Livraria, Livros de leis, Códice 1, fls. 168-170. Tam
bém AHU, Livro de regimentos, Códice 112! pp. 45-47 .. 

24 Lugar nas vizinhan<¿as de Jaguar1be, na Babia. 
25 ~ Provisáo de S. M. para o Conde (de Linhares) poder man

dar indios para o engenho do Conde, 9 de outubro de 1586: ANTI, 
Cartório jesuftico, ma~o 16, Doc. 18. . . 
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cado a 22 de agosto de 1587. Os índios deveriam viver nas 
suas aldeias como "súditos livres" do Rei, poderiam adqui
rir terra própria e estariam a disposic;áo dos colonos, para 
o trabalho, de acordo com as necessidades. 26 Estas deci
sóes atingiram o seu significado pleno só nas leis de indios 
das duas décadas seguintes. Vistas no seu conjunto, ambas 
as leis de 1587, sobre a questáo indigenista, foram um su
cesso, tanto para os jesuitas quanto para os colonos. A fim 
de conservar no estado existente as aldeias dos jesuitas e, 
ao mesmo tempo, ir ao encontro das necessidades econO
micas da colonia, a Coroa deu aos colonos do Brasil urna 
outra licenc;a de recrutar, para o trabalho nas plantac;óes, 
índios do interior que vivessem fora dos estabelecimentos 
portugueses. As regulamentac;óes nao criaram nenhuma si
tuaQáo nova, mas legalizaram as práticas até entao existen
tes. Embora as leis permitissem a ocupac;áo dos habitantes 
do sertáo nas fazendas dos portugueses, procuraram, ao 
mesmo tempo, proteger essa máo-de-obra índia dos maus tra
tos e da explora<;áo dos colonos. O arbítrio dos plantado
res no recrutamento dos índios deveria ser evitado median
te o controle estatal da prática até entáo em vigor, assim 
como através de medidas para a protec;áo dos indígenas. 

2 . LEGISLA~ÁO ESPECIAL SOBRE A QUESTÁO INDfGENA 

Na medida em que os dois assuntos fundamentais na 
política indigenista - a liberdade dos indígenas e o seu 
assentamento nas aldeias - se aproximavam de urna soluc;ao, 
mesmo que fosse preferentemente teórica, a Coroa teve que 
dirigir sua atenc;áo para questóes especiais surgidas pela 
inserc;áo dos indígenas brasileiros na civilizaQao européia. 

a) Dízimos 

Os súditos brasileiros da Coroa portuguesa estavam 
obrigados a pagar diversos impostos ao Rei. Referiam-se, 
sobretudo, a participaQáo real na produQáo de ac;úcar e de 

26 . Alvará sobre a localizat;áo dos gentios junto aos ~ngenhos 
e fazendas, 22 (21) de agosto de 1587: ANTI', Livraria, Livros de leis, 
livro 1, fl. 168; também AHU, Códice 112, fls. 47v.-48. Cf. também 
os avisos ao Governador no Regimento da Rela~áo do Brasil, de 25 
de setembro de 1587: AN'IT, Livraria, Livros de Leis, vol. 1, fls. 174v.
·175, cap. 20. 
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outros produtos agrários e constituíam a décima parte de 
tudo o que fosse produzido, pelo qual eram chamados dízi
mos a El-rei. 2 1 O dobro desses impostos, os quintos, eram 
arrecadados no beneficiamento de metais preciosos, especial
mente do ouro (quinto do oiro), que comec;ou a ser extraí
do, em grande quantidade, somente pelos fins do século 
XVII. Outras cargas menores e em parte temporárias fo
ram acrescentadas as já citadas, de tal forma que nao rara
mente os impostos arrecadados na colOnia chegaram até um 
quarto da produc;áo económica do país. Os indígenas fica
ram livres desses impostos. Na América espanhola, em lu
gar deles, os indios foram enquadrados na realizac;áo de 
certas prestac;óes de caráter tributário. No Brasil, porém, náo 
podía ser empregada essa forma de tributac;ao, porque, por 
causa da pobreza e do nivel cultural inferior das tribos in
dígenas, nao eram produzidos bens valiosos e econOmicos. n 

. Urna outra forma de impostos estava constituida pelos 
clizimos devidos a Deus~ ··os dízimos eclesiásticos, entregues 
também ao Rei como o supremo senhor temporal da Igre
ja. 29 Por sua natureza, esse imposto eclesiástico atingia 
somente aos membros da Igreja católica. Portanto, no Bra
sil, inicialmente só aos colonos brancos. Mas quando os in
dios se estabeleceram nas aldeias e foram convertidos a fé 
crista, encontraram-se, em principio, submetidos tanibém 
a todas as leis dos cristáos. A questao de se, por isso, es
tavam também obrigados ao pagamento do imposto ecle
siástico, ·na medida em que fossem capazes de ganhá--lo, fi-

27 . Sobre a legisla.c;ao correspondente, especialmente em rela
c;áo ao aQtícar, cf. Documento para a história do a~car, vol. 1, Rio 
de Janeiro, 1954. 

28. Sobre a politica de doa.c;óes da Coroa portuguesa, cf. Garcia, 
Ensaio sobre a história politica e administrativa, pp. 187-198. De to
dos modos, parece que a Coroa tomou inicialmente em consideraQáo 
a arrecadac;áo de tributos, até que se comprovou a inapllcabilidade 
da medida. O Regimento de Tomé de Sousa contém as seguintes 
determina.c;óes, sobre as condit;óes em que o Govemador podia assl
nar a paz com as tribos inimigas: " ... pedindo vos paz lha concedais 
dando lhe perdáo e iso será porem com eles ficarem reconhecendo 
sogeic;áo e vasalajem e com encargo de darem em cada hum ano 
allguns mantimentos pera a jemte da povoa.c;áo . . . ": HCP, vol. 3, p. 
345. Urna carta de Nóbrega a D. Henrique, de 1.o de junho de 1560, 
contém a seguinte passagem sobre a sujeic;áo dos indios de Ilhéus: 
" .. . (Mem de Sá) deixou os índios sogeitos• e tributarios ~ .. ": Mon. 
Bras:, vol. 3, n. 35, p. 240, § 4. Cf. também Mon. Bras., vol. 3, n. 21, 
pp. 139-140. Aparentemente, nao traduzida literalmente. 

29 . Cf. pp. 63s. 
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cou muito tempo como algo discutível. Foi levantada pela 
primeira vez, pelo provincial dos jesuítas, Luís da Gra,. em 
1561. 30 Ele pediu ao provincial de Portugal, Miguel de Tor
res, recomendac;óes sobre como deveria aplicar-se aos · ín
dios a regulamentac;ao dos dízimos. Até entao, os indígenas 
nao tinham sido solicitados pelos padres aos pagamentos 
correspondentes. Mais tarde, da Gra manifestou-se em favor 
de que os índios ficassem livres do pagamento dos dízimos 
ainda por um tempo adequado. Finalmente, porém, foi exi
gido o dízimo dos índios cristianizados das aldeias: " ... pa
ra os habituar ao sentimento da responsabilidade coleti
va ... " . Um decreto real de 4 de janeiro de 1576 determi
nou, contudo, que as contribuic;óes náo deveriam ser arre
cadadas pela fazenda real e entregues a Coroa, mas que, na 
colonia, deveriam ser empregadas no cuidado religiosO' dos 
índios.. Essa regulamentac;ao foi decidida inicialmente 
para um período de seis anos. 31 Após o transcurso desse 
prazo e precisamente no tempo da uniáo pessoal hispano
-portuguesa, a Coroa deu urna nova decisao nessa importan
te questao. Ficou estabelecido que a meta da política real 
de converter e civilizar os pagaos poderla ser dificultada por 
causa dessas contribuic;óes. A conversa.o a fé cristá nao de
veria causar aos índios nenhuma desvantagem material em 
compara~áo com os seus colegas pagáos de tribo. Numa Iei 
de 21 de agosto de 1587, Filipe II proclamou, para todos os 
índios do Brasil que se convertessem ao cristianismo, a isen
<;ao, por um prazo de quinze anos, de "todos os dízimos pes
soais e reais" cujo pagamento é obrigac;áo de toda a cris
tandade". Esse prazo contava-se a partir do dia em que os 
indígenas se convertessem. · A todos os que já pertenciam 
a f é católica f oi reconhecida a mesma vantagem, a partir 
do dia de promulgac;áo da lei. 32 Após o transcurso do tem
po de transic;ao determinado pelo Rei, em 1604, foi dirigida 
ao Monarca espanhol, pelós índios no Brasil, um pedido de 
prorrogac;áo da isenc;áo dos dízimos. 3R O pedido foi entre-

30. Da Grá a Torres, Babia, 22 de setembro de 1561: Mon. 
Bras., vol. 3, n. 59, p. 431, § 10. 

31 . Leite, HCJ, vol. 2. p. 89. 
32 . Alvará para que os índ.ios convertidos náo pagassem dízi

mos nem premissas por espac;o de 15 anos, Madri, 21 de agosto de 
1587: AHU, Códice 112, fls. 47v., publ. em Documentos para a história 
do a~car, vol. 1, pp. 323-324. 

33 . Nao se conserva o próprio pedido, mas o seu conteúdo é co
nhecido pela carta do Rei de 13 de agosto de 1604, na q!lal confia 
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gue ao Conselho da índia, em Lisboa, para urna decisáo. Lá 
manif esto u-se a opiniáo de que a regulamentac;áo em vigor 
deveria ser mantida durante outros cinco anos. a4 

b) Reparti<;~o de terras aos índio§ 

Urna das preocupac;óes do Governador Mem de Sá e dos 
seus sucessores, desde o comec;o do aldeamento na Bahia, 
foi a de assegurar o sustento dos índios nas aldeias median-

' te a reparti<.;ao da terra. Aos 20 de agosto de 1562, Mem 
de Sá ~oncedeu aos indígenas da aldeia do Espírito Santo, 
n3: Bah1a, de acordo com a peti<.;ao deles, urna extensáo de 
tres léguas, na qual pudessem cultivar todo o necessário pa
ra o seu sustento. 85 Mais tarde, aconteceram novas ·doa<_;óes 
de terras aos indios das aldeias do Recóncavo. ªª Essas me
did:as foram apoiadas pela Coroa. Numa carta de Dona Ca
tarina, a Regente de Portugal no tempo da minoridade de 
D. Sebastiao, ao Governador, l~se o seguinte: "Dizem (os 
padres) também que seria grande remédio para aumento e 
conservac;ao dos ditos gentios repartirem-se e darem-se aos 
que fossem crista.os terras próprias e sitios e lugares para 
isso convenientes em que possam fazer os mantimentos ... 
porque por náo terem terras próprias alguns, depois de con
vertidos e apartados de seus brutos costumes, se váo · para 
diversas partes remotas donde náo podem ser doutrinados 
e se tornam a perder . .. " 37 Quando os engenhos dos colo
nizadores brancos do Recóncavo comecaram expandir-se e 
amea<;aram engolir as propriedades dos indígenas, o Gover
nador renovou os direitos de posse dos índios as terras que 
lhes tinham sido repartidas. Por solicitacao do primeiro 

ao Conselho da tnd.ia, em Lisboa, o exame do pedido: BA 51-VIII-48, 
fl. 2. 

. 34 . Carta do Bispo D. Pedro de Castilho a El-Rei sobre a con
sulta do Conselho da tndia, acerca da pretensáo que os indios do 
Bras~l _ novam~nte converti~s a fé, tem de se lhes prorrogar uma 
prov1sao ... Lisboa, 21 de maio de 1605: BA 51-VII-20, fls. 140v. 

35 . Sesmaria da aldeia do E. Santo, Bahia, 7 de setembro. de 
1562, em Mon. Bras., vol. 3, n. 67, pp. 507-511. A própria do~ acon
teceu aos 15 de agosto. A carta de sesmaria foi redigida aos 7 de se
tembro. 

36 . Jesuí tas da Bahía, fls. 42. 
, 37 . T~aslados do capitulo de urna carta da Rainha Nossa S& 

nnora ... , mcorporada na sesmaria da aldeia do Espirito Santo (cf. 
nota 35): Mon. Bras., vol. 3, n. 67, p. 510, § 3. · 
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procurador de índios, Diego Zorrilla, confirmou os "campos 
por ele concedidos" como propriedade dos habitantes das 
aldeias em tomo a Babia, e ameac;ou castigar com urna pena 
de cinqüenta cruzados os ataques dos latifundiários. ss Por 
urna lei de 22 de agosto de 1587, o Rei assegurou aos indíge
nas do Brasil tanta terra própria quanta precisassem para 
o seu sustento. a9 

Urna outra preocupac;áo da Coroa f oi a de melhorar a 
condic;áo social dos índios do Brasil. A conversáo ao cris
tianismo - assim declarava o Rei Filipe II, no Regimento 
de D. Francisco de Sousa ( 1590) - nao só deveria servir a 
salvac;áo das almas dos indígenas americanos, mas ao mes
mo tempo precisaría dar-lhes um sentimento de melhora 
material em comparac;áo com os índios ainda pagáos. Por 
isso, o Governador deveria procurar que se colocassem ter
ras a disposic;áo dos índios. A repartic;áo realizar-se-ia do 
modo empregado até entáo com os colonos brancos, quer 
dizer, por meio de sesmarias, parcelas de terra repartidas 
aos portugueses pelo donatário ou capitáo de urna capita
nía, para o seu aproveitamento económico. "º Em Sao Vi
cente, na década dos oitenta do século XVI, foram distribuí
das, por Jerónimo Leitáo, sob encomenda do capitáo da ca
pitania, seis léguas de terra aos habitantes da aldeia de Pi
nheiros; urna superfície semelhante receberam os índios do 
estabelecimento de Ururaí. 41 A decisáo do Rei, sobre os di
reitos de posse dos índios a suas terras, foi confirmada em 
1604 por urna provisáo promulgada por Ambrósio de Siquei
ra, Ouvidor Geral e provedor-mor da fazenda do Brasil, por 
encargo de Filipe III. A pena para os colonos que roubas
sem aos indios as suas terras f oi fixada em duzentos cruza
dos. O decreto foi promulgado por motivo das queixas que 
os indígenas de Piratininga apresentaram ao Governador da 

38. Provisáo do Govemador Mem de Sá sobre terras de indios, 
Babia, 2 de maio de 1571: J esuftas da Bahia, fls. 44v. 

39 . Alvará sobre a l~áo dos gentios junto aos engenhos 
e fazendas, 22 de agosto de 1577: AN'IT, Livraria, Livros de leis, I , 
fl. 168. Cf. também p . 86. 

40 . Traslado do Regimento que levou D. Francisco de Sousa, 
Lisboa, l.º de dezembro de 1590: BNL, ColeQio Pombalina, Códice 
644, fls. 292v.-293. 

41 . Traslado da carta e data de sesmaria das terras dos índios, 
Sao Vicente, 12 de outubro de 158 .. . : Registro Geral da Camara de 
Sao Paulo, vol. l, pp. 354-357. 
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Babia. 42 Tais disposic;óes da Coroa e dos seus represen
tantes na colonia destinavam-se principalmente a assegurar 
o sustento dos índios nas aldeias, mas valiam também para 
a civilizac;áo dos indígenas e para a sua integrac;áo na so
ciedade colonial, na. qual, posi<;áo social e riqueza eram 
idénticas com a posse da terra. Como o desenrolar poste
rior dos acontecimentos mostrou, essas medidas tiveram 
apenas pequeno sucesso. Isso náo se deve atribuir unica
mente a sua aplicac;áo deficiente, mas encontra também o 
seu fundamento no caráter dos índios. 43 O indígena do Bra
sil demonstrou-se mais incapaz ainda do que o negro para, 
saindo da sua civilizac;áo primitiva, adaptar-se as formas eco
nómicas agrárias que os europeus tinham desenvolvido du
rante longos séculos. 

3 . AS LEIS DE 1595 E 1596 

Após a instituic:;áo do Govemo Geral, o Govemador To
mé de Sousa comunicou ao Rei que já nao seria mais ne
cessário preocupar-se com a preserva<;áo dos indios. 44 Só 
alguns decenios mais tarde, os indígenas da zona costeira 
foram exterminados ou escravizados. Urna pequena parte 
vivia nas aldeias dos jesuitas·. Alguns restos dos índios da 
costa retiraram-se para o interior de Bahía e Pernambuco, 
até urna dista.ocia de duzentas léguas. Mas a preservac;áo 
dos estabelecimentos portugueses dependia dos indígenas. 
A falta de máo-de-obra indígena ameac;ava o desenvolvimen
to económico da colonia e prejudicava as condi<;óes de vida 
dos imigrantes europeus. A retirada dos indígenas para o 
sertáo privou também a colonia de valiosas for9as auxilia
res para a defesa do país. A ameac:;a do exterior tinha au
mentado, por causa dos crescentes ataques dos piratas. Além 
dos tradicionais franceses, os ingleses procuravam também 
abrigo nas costas do Brasil. 45 Finalmente, a ocupac;áo das 

42 . Provisáo para que .nenhuma pessoa roube terras dos índios, 
Bahia, 8 de julho de 1604: Registro Geral da Camara de Sao Paulo, 
vol. 1, pp. 357·359. 

43 . Para mais pormenores, cf. Vianna, Evolucáo do povo bra
si leiro, pp. 156-158. 

44 . Segundo Varnhagen, HGB, lf parte, p. 23, nota. 2. 
45 . Em 1591, aconteceu o ataque do corsário inglés Thomas Ca· 

vendish a Santos. Em 1595, foi levada a cabo urna expediQáo anglo· 
-francesa contra Recife, sob a direQáo de James Lancaster. Para 
maiores pormenores, cf. Varnhagen, HGB, 2f parte, pp. 45-46 e 83-84. 
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capitanias setentrionais, que ainda se encontravam em po
der dos índios, chegou a um ponto de estagnac;áo, pois a 
conduta dos europeus tinha aguc;ado a inimizade deles. To
dos esses perigos náo puderam impedir os colonos de con
tinuar a perseguir e escravizar os indígenas brasileiros. Des
de o mandato do Governador Teles Barreto, náo havia mais 
nenhuma dúvida de que prosseguia também no interior o ani
quilamento dos índios, na mesma medida praticada ante
riormente. Nessa situac;áo, multiplicaram-se, na colonia, as 
vozes que solicitavam fosse interrompida a guerra contra 
os índios e que se procurasse atingir um compromisso entre 
a proteQao dos indígenas e os interesses económicos dos 
ocupantes europeus. Aos organismos governamentais em 
Lisboa, foram entregues alguns pareceres que exigiam urna 
decisáo satisfatória da questao indigenista, no quadro dos 
problemas locais da colonia. Náo conhecemos nada de pre
ciso sobre o autor dos pareceres, mas do conteúdo do do
cumento se deduz que se deve tratar de urna pessoa ou ins
tituic;ao próxima ao ponto de vista dos jesuítas. Em parti
cular, foram apresentadas, para serem decididas, tres ques
tóes: 

a) a seguran.;a da parte setentrional do Brasil, con
quistada pelos fins do século XVI, mediante urna política 
indigenista sensata; 

b) a conservac;áo e prote<;áo dos indios, ·por causa da 
sua necessidade para a construc;áo económica da colonia; 

c) colonizac;áo dos indios do sertao, mediante méto
dos adequados e justos. 

A esses pontos, o documento respondeu pormenoriza
damente: para a conservac;áo dos índios, solicitou-se urna 
proibic;áo absoluta de todas as entradas e dos aprisiona
mentos de indígenas. O ideal deveria ser a libertac;áo e o 
trato justo de todos os indios. Indígenas pacíficos deveriam 
ser estabelecidos nos centros agrários do país, para o pro
veito do Brasil e dos seus habitantes. A aplica<;áo dessas 
medidas deveria ser confiada aos jesuitas. ~ 

' No período que vai de abril a setembro de 1595, tiveram 
lugar em Lisboa deliberac;óes especialmente significativas 

46 . Sobre as cousas do Estado do Brasil. Por carta dos Sres. 
Gres. para Sua Mde., de 12 de mar~o de 1595: BA 44-X.IV-6, fls. 179-181. 
Trata-se de um relatório do Governo de Lisboa, em que f oram co
municadas ao Rei as tomadas de posiQáo chegadas do Brasil. 
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para o d~senvolvin:~nto da :política indigenista portuguesa. 
É conhec1do que, Ja por motivo da preparaQáo da Iei de 
1570 e. das n.iedidas s~guintes sobre a proteQao dos indios, 
os Re1s pedir~:n ~ diversas autoridades, especialmente a 
Mesa de Consc1enc1a .e Ordens, um parecer sobre a questáo. 
F?m 15~5, o ~sembargo do Pac;o 41 foi convocado para de
hberac;oes, CUJO desenrolar nos é conhecido pelos documen
tos. .Lá aparecem principios e métodos da administra<;áo 
colonial portuguesa, a qual dispunha de ampla autonomía 
mesmo no tempo da uniáo pessoal coma Espanha. ' ' 

Na base das deliberac;óes do Desembargo do Pac;o e dos 
pareceres brasileiros, os organismos governamentais de Lis
boa formularam o texto de urna nova lei sobre a questao in
dígena .n~ Brasil, que o Rei espanhol deveria promulgar. As 
propos1<;oes do Conselho de Portugal concentraram-se na 
abolic;áo total da escravatura india e na aplicac;;áo de medi
das. para empregar nas fazendas e engenhos, em quantidade 
ma1or do que até entáo, indios livres, assim como assegurar 
mais foi:temente a sua liberdade. Dessa forma, as propos
tas de Lisboa encontraram a aprovac;áo completa na Coroa 
~sp~h?la, pois co~~idiam com as linhas gerais da política 
md1.gen1sta na Amer1ca espanhola. Filipe 11 confiou aos or
~arusmos . governativ~s de Lisboa a preparac;áo de um pro
Jeto de le1 que deveria conter maiores pormenores sobre a 
fixac;;áo dos indios do sertáo nas regióes costeiras. 4s 

Para a preparac;áo ulterior da Iei de 1595 foram convo
cados quatro conselheiros portugueses. Todo~ eles estavam 
bem familiarizados com o problema a ser debatido por cau
sa da sua anterior atividade no Brasil. O jesuita Marc;;al Be
liarte tinha sido provincial da Ordem no Brasil, de 1587 a 
1594. Após o seu retorno a metrópole, atuou no colégio dos 
jesuitas de Évora. 49 Os outros tres conselheiros tinham 
atuado na colónia como ouvidores gerais; eram, portanto, as 
pessoas que, junto com o Governador, se encontravam me
lhor familiarizadas com o problema da legislac;áo indigenis-

47 . O Desembargo do Pac;o administrava a justi~ na metró
P.~le e na colOnia. Foi -fundado por um Regimento de D. Sebas
tlao, de 2 de novembro de 1564, e confirmado por Fllipe 11 em 1582 
Cf. Francisco Paulo Mendes da Luz, O Conselho da India Li~boa 1952. 
PP. 91-93. • , • 

48 . Por carta de S. Mde., de 10 de abril de 1595· BA 44-XIV-6 
fis. 181-181v. · ' 

49 . · Sobre Beliarte, cf. Leite, HCJ, vol. 2, pp. 49M95. 
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ta. Tratava-se de Cosme Rangel, ~i:itonio de Aguiar e Mar
tim Leitao. Este último tinha part1c1pado regular~ente, des
de 1584, junto com Frutuos~ Barbos~, ?~ conquista ?ª _Pa
raíba e, no ano seguinte, apos urna v1tor1a sobre. os indios, 
tinha erigido lá a terceira capitanía real do Brasil. 50 A_ per
manencia de Cosme Rangel no Brasil aconteceu n~ e~oca 
do conflito entre o Governado~_ Teles Bar.reto e os Jesuitas .. 
Nesse tempo, formou-se a opin1ao do Ouv1dor Ger~l s~bre a 
questao indigenista. Rangel era um amigo dos Jesuitas e 
apoiou o seu trabalho no Brasil. ~unto com .os padres e o 
Bispo, assinou, nos comec;os da decada dos. o;tenta, urna re
soluc;ao pedindo urna leí real para a abohc;ao total da.~
cravatu~a índia. 51 Também Martim Leitao parece ter s: º: 
um amigo dos jesuítas; pelo menos manteve boas :elat;o:s 
com 0 provincial Beliarte. 52 Sobre Antonio de Agu1ar, n~o 
se conhecem pormenores. 

A interpretac;ilo resumida dos quatro parec~res na_? apre
senta sempre, nos tres citados pontos. de dehberac;ao, um 
quadro unitário. Em primeiro lugar, ficou-se tot~lmente de 
acordo em que a seguranc;a da colonia e a aplicac;ao de urna 
política indigenista sensata se condicionavam mutuar:iente. 
Tratava-se fundamentalmente da segura,.nc;a e ocupac;ao da 
faixa costeira entre o Sao Francisco, no Sul, e Perna1!1buco,. 
no Norte. Aguiar, por causa do seu grande conhe~~en~o 
da situac;ao, podia apresentar propo~t~s par~ ~ pac1f1c~c;ao 
e ocupac;ao dessa regiao. CoJ?O cor,id1c;o~s previas para 1sso, 
exigiu a sujeic;ao total das tr1bos la. se~~ada_:;. O p~re~er de: 
Leitao sobre esse ponto mostra a s1gn1f1cat;ao dos 1nd1g~nas 
para 0 domínio da part~ setent.rional do país. Os proJ~tos 
idealizados por Aguiar so poder1~m ter su~esso com a aJ~da 
dos índios. Insistentemente, indica os pe~igos. ~ue ?ª~er1am 
de surgir lá onde os indígenas tivessem sido J~ ai:iiqulla~osr 
como na faixa costeira de Pernambuco. Os indios ser1am 
t mbém a única protec;áo confiável dos :>rancos con~ra os 
e~cravos pretos, cuja proporc;ao em rela<;ao a popu~ac;ao e~
ropéia atingia 0 nível de um para duzentos. ( ! ) e . cuJas revo 1-

tas ameac;avam a colonia. 53 Leitao confirma isso textua .. · 

50 . sobre a atividade de Leitáo no Brasil, cf. Vicente do Sal-
vador, História, pp. 239ss. 

51. Cf. Leite, HCJ, vol. 2, p. 210. 
52 . Cf. ·Leite, HCJ, vol. 2, p. 322. · . 
53 . Os dados de Leitáo sobre o pengo negro parec~m muito 

exagerados. Como, po:r:-~m, _em_ 1587,. contavam-se na colónia 14.000 
.. .. . . 
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mente: " . .. por .. . este gentío da terra ser o principal ner
vo e sustancia para todo o evento que suceder no Brasil." 

Beliarte e Rangel declararam-se em favor de urna proi
bic;áo irrestrita da escravatura india, de acordo como exem
plo da legislac;ao indigenista "no Peru, e Nova Espanha e 
para os Reinos de Japao". Só se poderia contar com um 
sucesso, se pudessem ser reprimidas efetivamente as ilega
lidades cometidas até entao pelos colonos. Contra todas 
as promessas dos colonizadores e contra todas as séguran
<;as da legislat;ao real, os indios tinham sido escravizados e 
vendidos pelas entradas. Leitao relatava que poderia dar 
milhares de exemplos, tirados da éxperiencia própria, de 
que os maus tratos causados pelos brancos aos índios te- , 
riam provocado a estes a retirar~se para o sertao. _ Contra 
os abusos existentes, era necessário tomar urna posic;áo ra
dical. Deveria ser alcanc;ada a proibic;ao definitiva de todas 
as -entradas. 

Todos os conselheiros estavam, porém, de acordo sobre 
a necessidade do assentamento dos indígenas nas costas do 
Brasil. Nesta questao, podía-se apelar para o decreto real 
de 22 de agosto de 1587, que apresentara, pela primeira vez, 
o ponto de vista da Coroa. Leitao relatou que a aversáo con
tra os portugueses impediría aos índios fixarem-se volunta
riamente nas regi6es costeiras. Por isso, a tarefa de traze
·los, de modo pacífico e sem enganos, deveria ser confiada 
aos padres jesuítas. Estes gozavam de grande consideraQao 
e profunda venerac;ao entre os indígenas, porque, a~ aque
le momento, tinham sido os únicos defensores da sua liber
dade. A sua autoridade encontrava-se intacta; além disso, 
eram bons intérpretes e a sua retórica poderia induzir os 
índios a abandonar as regi6es selvagens. Para aplicar com 
sucesso esses planos, seria necessária urna inspec;ao estri
ta, da qual ficariam encarregados os Ouvidores, nas suas 
respectivas capitanías. 

2,fr jcanos, quase exclusivamente na Babia e Pernambuco, eles forma
vam urna f orte massa em rela<;áo a babea popula<;áo dos brancos. 
Muitas fontes da época testemunñam que o perigo que se manifestou 
em perturbac;óes e motins nao foi subestimado. De todos os modos, 
2. presen<;a dos africanos transformou-se, por primeira vez, num pro
blema na República negra dos Palmares, que se formou a partir de 
1630 e que foi, finalmente, aniquilada pelos fins do século XVII. So
bre a natureza e desenvolvimento de Palmares, cf. Nina Rodrigues, 
Os africanos no Brasil, pp. 109-148. 

131 



Na questáo de como deveriam ser tratados e assentado~ 
os índios ganhos "para o bem das fazend.as assim de Sua Ma
jestade como dos moradores", apareceram claramente as di
ferenc;as entre os conselheiros. Tratava-se, de fato, de urna 
questáo cuja discussao nao cessara desde a erec;áo das al
deias no Recóncavo. Beliarte sustentava o poder absoluto 
dos jesuítas para a ere<;áo de aldeias, tal como se tinha pra
ticado até aquele momento. O dever dos capitaes, em cada 
urna das capitanias, deveria ser o de procurar lugares ade
quados para a erec;áo de aldeias, assim como o de colocar 
a sua disposic;áo suficientes terras. Mesmo que estas tives
sem sido já entregues aos colonizadores brancas, os indios 
teriam um direito primário a sua posse, por serem os pri
meiros habitantes do país. De resto, Beliarte declarou-se a 
favor da exclusao de todas as autoridades civis da adminis
trac;ao nas aldeias. O jesuita apoiava seu parecer nas más 
experiencias feitas· no passado com a administrac;ao pelos 
capitaes leigos~ Para evitar conflitos entre as ordens mis
sionárias, 54 Beliarte propós que, em cada capitania, urna 
única Ordem ficasse encarregada do cuidado das aldeias e da 
conversáo dos indígenas. 

Cosme Rangel compartilhava os pontos fundamentais 
da posic;ao e das exigencias do padre jesuita. Por isso, con
templava a continuac;áo do modo de agir seguido até entáo 
como o método mais eficaz para o assentamento dos indios 
do sertao. As propostas de Aguiar aproximavam-se da ar
gumentac;ao dos colonos do Brasil. Os índios, segundo ele, 
deveriam ser assentados naqueles lugares que parecessem 
mais apropriados aos capitáes e aos representantes das Ca
maras. Aos missionários deveria ser confiada unicamente a 
instruc;áo religiosa dos indígenas. Qualquer outra medida 
só poderia ser tomada pelos padres de acordo com os colo
nos. A supervisáo sobre o bem-estar dos indios deveria ser 
confiada a urna pessoa que teria que visitar cada mes os 
povoados e preocupar-se com os direitos dos indígenas. 

54 . Os jesuitas entraram repetidamente em conflito com as o u tras 
Ordens Missionárias que atuavam no Brasil a partir dos anos 80 do sé
culo XVI. Devem ser mencionadas as diferenQaS entre jesuitas e 
franciscanos, na Paraiba, pelos fins do século: cf. Leite, HCJ, vol. 1, 
pp. 505-511. Uma descricáo dos acontecimentos, vista do lado fran
ciscano, encontra-se em Jabotio, Novo orbe seráfico, vol. 1, 2• parte, 
PP - 56-71. 
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A disponibilidade de urna quantidade adequada de mao
·de-obra india era um dos motivos mais fundamentais para 
o assentamento dos indígenas do sertáo. Beliarte declarou-se 
em favor de conservar a regulamentac;áo em vigor, em vir
tude da qual os colonos tinham o direito de empregar in
dios das aldeias, durante um período de tres meses cada vez 
e mediante o pagamento de um salário. Essa regulamenta
<;áo, porém, era contemplada pelos colonos brasileiros co
mo insuficiente. Aguiar defendeu decididamente o ponto de 
vista destes. Como o servic;o dos indios era extremámente 
útil para a colónia, os colonos deveriam ter a possibilidade 
de empregar, em qualquer momento, os indígenas para o ser
vic;o na guerra ou nas fazendas. Finalmente, Leitáo preconiza
va a transposic;áo do sistema da encomienda da Nova Espa
nha as condic;óes do Brasil. "Também se pode dar ordem se 
pratique no gentio do Brasil as mesmas leis e ordens. . . da 
Nova Espanha e Peru servindo os brancos como forros." 55 

A redac;áo final dos · quatro pareceres foi a presentada ao 
Rei por Dom Pedro de Castilho, Bispo de Leiria e Presiden
te do_ Qonselho de Portugal. b relatório do Bispo continha 
a proposta de deixar ou entregar aos jesuitas a administraºªº das aldeias existentes ou das que viessem a ser erigidas. 
Foram expostos com exatidáo os argumentos saídos a tona 
durante as deliberac;óes e nao foram caladas as debilidades 
e perigos da regulamentac;áo proposta. Submeter todos o·s 
índios do Brasil .única e exclusivamente ao "governo" dos 
padres e confiar a estes a distribuic;áo da máo-de-obra entre 
os colonos significarla, sem dúvida, deixar a populac;áo do 
país na dependencia completa dos jesuitas. Por esse moti
vo, foram levantadas objec;óes de diversos lados. Se, apesar 
desses perigos e falhas evidentes, tinha-se chegado a urna 
decisáo em favor dos jesuitas, isso se devia a que, nessa ques
táo táo difícil, somente era possfvel prometer-se sucesso em
pregando "algum remédio extraordinário". Entre todas as 
possibilidades dignas de menc;áo, a entrega da administra;. 
<;áo dos índios aos jesuítas prometia ser a melhor solu<;áo 
do problema. 66 

.. .. "'- ..... 

55 _ · -·Parecer do Pe. Gaspar Beliarte, da Companhia de Jesus, que 
foi Visitador -no Brasil, para que nao se cative o gentío naquele Es
tado. Outros de Cosme Rangel, Martim ~itáo, -António . de Aguiar, 
que foi Ouvidor Geral ·no Brasil, Lisboa, 14 de julho de · 1595: BA 
« -XIV-6, ns. la5-197v. -

-·.- 56.)· Rel~'-do .-Sispo .. de l.eítia, presidénte sobre estes parecetes: 
BA 44-XIV-6, fls. 195v.-196v. . . . · . 
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Essa decisáo partia do fato de que, sob a protec;ao dos 
padres, estatia garantida, do melhor modo possível, a liber
dade dos índios. Essa era a questáo primária da legislac;áo 
indigenista. A decisáo da Junta foi aprovada pelo Rei es
panhol. Na questáo da liberdade dos índios, porém, Fili
pe II acrescentou ao projeto de lei urna complementaQao 
essencial. As guerras contra os índios só poderiam ser em
preendidas e os prisioneiros dessas expedic;óes serem feitos es
cravos, se houvesse urna licenc;a prévia expressa do Rei. 
Essa complementaQao debilitou decisivamente o projeto de 
lei, porque foram mantidos alguns motivos para a "guerra 
justa". Mas como a decisáo sobre esta ficava reservada pes
soalmente ao Rei, tal regulamentac;áo significou também um 
progresso ulterior em comparac;ao com a legislac;ao em vi
gor, que permitia a declarac;áo de urna guerra justa também 
pelo Governador Geral e que, conseqüentemente, incluía 
grandes possibilidades de abusos. Filipe II aprovou uma 
guerra contra os índios, quando estes se aliaram comos ini
migos· do Reino - franceses, ingleses e, mais tarde, holan
deses . Urna guerra contra os que ameac;avam a seguran
c;a e o bem-estar do Reino deveria' ser considerada justa. 57 

. As propostas da Junta foram levadas a prática nos dois 
decretos de 11 de novembro de 1595 e 26 de julho de 1596. 
A lei de 1595 definiu a "guerra justa" do modo indicado. To
dos os índios que nao fossem escravizados como prisionei
ros de uma expedic;áo guerreira ordenada pelo Rei deveriam 
poder vi ver " .. . em sua liberdade natural, como homens li
vres que sao sem poderem ser como cativos constrangidos 
a cousa alguma". 118 

A confirmagáo da liberdade para os índios do Brasil, se
guiu-se, no ano seguinte, o esclarecimento das restantes 
questóes deliberadas pela Junta, a mais importante das quais 
dizia respeito a fixac;ao dos indígenas do sertáo. A decisáo 
significou um triunfo total dos jesuítas. Os argumentos dos 
colonizadores, cujo primeiro representante deve ser con-

57 . Taunay julgava que também aqui prosseguiu a constante 
indecisáo da Coroa na questáo dos indios, maD.ifestada a partir de 
1570.: HGBP, vol. 1, p. 76. Cf. também J . M. de Almeida, Algumas no
tas genealógicas, pp. 67-81. 

58. Lei sobre se nao poderem captivar os gentios das partes 
do Brasil e viverem em sua liberdade, salvo no caso declarado na 
dita lei, 11 de novembro .de 1595: ANTI', Livraria, Livros de leis, vol. 
2, fls . 26v.-27. . .. . 
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t emplado em Aguiar, náo forain l~vados em consider~c;.ª? 
pelas normas legais. A lei de 26 de JUlho de 1596 fez def1n1t1-
vamente dos jesuítas os responsáveis principais da política in
digenista no Brasil. A lei entregou-lhes, com exclusividade, 
a tarefa de recolher os índios do sertáo e de faze-los assen
tar-se na costa, nas · vizinhanc;as dos estabelecimentos euro
peus. Os pormenores 'do procedimento foram regulamenta
dos de acordo comas propostas de Lisboa. Nas aldeias que 
deveriam ser erigidas para os índios assim consegui~os, os 
padres receberam a dupla func;áo do governo espiritual e 
temporal. O lugar para as aldeias deveria ser escolhido pelo 
Governador de acordo coro as necessidades do país. Aos co-

. ' 
lonos nao lhes seria permitido penetrar nelas sem o consen-
timento dos padres ou do Govemador. Foram dadas nor
mas exatas sobre o trabalho. De acordo com elas, cada co
lono podia· empregar os índios das aldeias para o ~rabalho 
nas fazendas no máximo por dois meses. Transcorr1do esse ' . . 
prazo, trabalhadores deveriam receber o salário e serem en-
viados de. volta a suas aldeias. ~ara conseguir um pagamen
to correto dos indígenas, o salário deveria ser pago pelas 
autoridades das capitanias, ao encerrar-se um período de 
trabalho, a fim de excluir as trapac;as dos patr6es. Também 
-os. padres poderiam ocupar ·os índios unicamente sob ess~s 
-condic;6es. Para a inspec;áo da legislac;áo real, foram confir-
mados ou criados dois ofícios. A func;ao do procurador de 
índios foi descrita mais claramente. 59 Como complemen
ta9ao dela, foi nomeado um juiz e~pecial, ~h~mado também 
juiz de índios, a quem correspond1a a ~ec1sao legal, no ca
so de disputas dos indios com os C?lon1zadore.s. O forocura~ 
,dor, por sua vez, tinha apenas func;oes consultivas. 

A lei foi acolhida pelos jesuítas brasileiros com .grande 
contentamento. Pedro Rodrigues, provincial do Brasil pelos 
fins do século, escreveu sobre a nova lei o seguinte: "A~o
ra, sem impedimentos, descerá a gente _a tratar e ·comercia! 
conosco confiadamente, sabendo que nao há-de correr per1-
go sua liberdade, e que lhe náo háo-de fazer agravos e maus 

59. Cf. p. 67. d d i di 
60 . Lei ·. de 26 de jUlho de 1596, sobre a liber a e dos n os: 

ANTT, Livraria, Livros de leis, vol. 2, fls. 30-31. Igualmente, Chance
laria de Filipe II, Registró das leis, vol. 1 (1571-1826), fls. 26v.-27, publ. 
em Leite, HCJ, vol. 2, apend. D, pp. 623-624, e em Documentos para 
a história do ~ar, vol. 1; pp. 403-405. . 
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tratamentos; e já de presente há disto grande esperanc;a por 
toda a costa". 61 

Também desta vez, as esperanc;as ficaram iludidas. Em
bora a nova lei f osse conhecida na Bahía já aos 20 de maio 
de 1597, transcorreram náo menos de dois anos inteiros até 
ser anunciada em Sao Paulo. O registro nos livros da Ca
mara só aconteceu lá aos 7 de maio de 1599. O decreto real 
robusteceu a atitude hostil, já existente, dos paulistas con
tra os jesuítas. Estes procuraram proteger-se contra as iras 
da populac;áo e firmar a sua autoridade, fazendo com que 
a ca.mara de Sao Paulo aprovasse os direitos e privilégios 
concedidos a Ordem por um decreto real de 5 de marc;o de 
1570. 62 As perspectivas de que a lei de indios "Cle 1596 fosse 
observada pela populac;áo paulista eram muito limitadas, 
porque, Il.º último decenio do século XVI, a expansáo paulis
ta no serta.o estava no seu ponto culminante, após a des-
coberta do ouro. 6~ 

4 . A LEGISLA~ÁO INDIGENISTA AT~ 1611 E A SUA 
APLICA~ÁO . 

Nos com~os do século XVII, o Brasil experimentou 
um boom econOmico, por causa do desenvolvimento da ,cul
tura da cana-de-ac;úcar. Enquanto em 1584 se contavam na 
colonia sobretudo na Bahia e Pernambuco, 120 engenhos 
de ac;ú~ar, com urna produc;áo anual de 700 . 000 quintais,G4 

o seu nÚil1,ero .subiu, somente nas capitanías do governo do 
Norte, 6~ de 1610 a 1612, a cento e setenta e nove; 66 para to
do o Brasil, chegou a 230. 67 Em 1623, funcionavam já 3.5~ 
engenhos na colonia. as O país tinha que agradecer o desen. 
volvimento desse ramo da produc;áo, em primeiro lugar, 

. 61. Leite, HCJ, vol. 2, pp. 213-214. . 
62 . O registro aconteceu aos 18 de outubro de 1599: Registro 

Geral da CA.mara de Sáo Paulo, vol. 1, pp. 103-106. Desse documento 
deduz-se também a data de publice.Qáo da lei dos indios em Sé.o Paulo. 

63 . Para maiores pormenores, cf. pp. 119ss. _ 
64. Varnhagen, HGB, 2'- parte, p. 20. 
65 . A partir de 1608, a administraQáo do Brasil foi dividida de 

novo. Cf. p. 122. . . . . 
66 Esses números se deduzem· dos dados existentes 'em Diogo de 

Crunpos Moreno, Livro que cl4 razáo . do Estado do Br_asU, 1612, pub1. 
e coment. por Héllo Vianna, Recife, 1955, passim. . . . 
·~ . .67 . 1\4aqro, Le Portugal, p. 195. 

68 . Bóxer, Os holandeses no ~rasil, p! 24 . . 
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ao trabalho realizado pelo Governador D. Diogo de Mene
ses e Siqueira, o "descobridor da autentica riqueza do Bra
sil". 69 Ele pOde refutar a mentalidade geral de que os te· 
so uros do Novo Mundo consistiam unicamente no beneficia
mento da prata e do ouro. A partir da produc;áo agrária do 
Brasil, sobretudo do· ac;úcar e do pau-brasil, desenvolveu-se 
a riqueza do país, que comec;ou a dar grandes .lucros a 
Coroa. 

A forte expansáo da produc;áo agrária colocou a . políti
ca indigenista da Coroa perante novas e düíceis decisoes. 
Os esforc;os do Rei, no duplo sentido de estabelecer urna pro
tec;áo eficaz dos indios e de fortalecer o desenvolvimento 
económico da colónia, conduziram a urna contradic;áo sem· 
pre crescente. Os colonos viam na "disposic;áo de um nú
mero suficiente de escravos baratos" a condic;áo prévia mais 
importante· para o desenvolvimento do Brasil, quer dizer, pa· 
ra o aproveitamento da riqueza do país. Como a procura 
de escravos. negros provocava grandes despesas e como os 
africanos levavam a colonia inquietudes e motins, os colo
nos se aferraram cada vez mais a idéia de utilizar, em gran
de quantidade e 8em dificuldade, os indios como máo-de- . 
·obra. Pelas voltas do século, a Coroa rejeitou da forma 
mais taxatiya exatamente essas exigencias dos colonizado
res. A lei de 1597 renovou os direitos dos jesuitas a admi
nistrac;áo das aldeias, de forma que os seus habitantes fi
cassem protegidos contra o emprego inadequado nas fazen
das dos brancos. A anterior atituñe prática das autoridades 
estatais na. ocupac;áo dos indios do sertáo foi limitada por 
normas estritas, de tal forma que os indígenas, só com gran
de dificuldade, podiam ser contratados para o trabalho. Quan
do as leis de indios de 1605 e 1609 confirmaram a situac;áo 
existente, cresceu o descontentamento dos colonos brasilei
ros contra a política da Coroa, que agora se orienta.va tam· 
bém de modo diferenciado nas regioes setentrional e meridio
nal da colonia. Coma criac;áo do Governo do Sul, em 1608, 
a atenc;áo da Coroa dirigiu-se para as possibilidades de fo
mentar a Iávra de metais preciosos .no Brasil. Para atingir 
essa meta, o Rei concedeu a parte meridional do país algu
mas facilidades de emprego de máo-de-obra india. 7° Como 
conseqüencia dessa decisáo, a regiáo setentrional sentiu-se 
~m desvantagem e, por sua vez; :procurpu . obter concessoes 

69 . Buarque de Holanda, Visáo do parcifso, pp. 109-110. · 
70 . Para maiores porIJ?.e:r;iores, cf . . pp. l2lss . . 
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reais para urna repartiQáo mais generosa da máo-de-obra 
índia. 71 Os jesuítas, pioneiros da liberdade índia e inicia
dores das leis reais para a protec:;áo dos indígenas, atraíram 
de modo especial a ira dos colonos. Por causa da sua po
siQao inarredável na questáo índia, os padres f oram acusa
d_ os de sabotar o progresso da colonia. O livro Razáo do 
Estado do Brasil, de 1611, proporciona urna visao da atitu
de antijesuítica da sociedade colonial do Brasil, nos comec:;os 
do séc. XVII: os índios, conforme escreve o autor desse traba
lho, Moreno, poderiam estar disponíveis em número sufi
ciente se nao fossem tirados dos colonos e náo tivessem sido 
feítos súditos dos jesuítas. O bem comum sofreria se os es
cravos índios fugidos encontrassem refúgio nas aldeias dos 
padres e fossem ocultados por estes, contra as justas exi
gencias dos colonos. Outros escravos escapariam para o ma
to, onde recairiam nos seus antigos costumes bárbaros. Ca.
da colono que se ·defende contra tais abusos na colonia é si
.Jenciado sempre, por meio de novos decretos em . favor dos 
indígenas. .. · 

O "domínio absoluto" dos missionários é. tima· miséria 
para todos os colonos, enquanto que os índios, sºob a pro
teQáo dos padres, sáo mais bárbaros e pregui~osos do que 
nunca. Os brancos "ao longo da costa", porém, teriai:n se tor
nado entretanto "mais hóspedes que povoa(lores". '.2 O em
penho da Ord'em pela liberdade dos indígenas · nfLo consti
tuía o único motivo da posi<;áo hostil dos colonos. A admi· 
nistrac;áo dos jesuitas sobre as aldeias náo só tirou aos bran
cos a mao-de-obra índia, mas provocou também notáveis 
despesas que deviam ser sustentadas pela populac;;ao brasi
leira coro as suas contribuic;;6es e impostos. Nesse sentido, 
apareciam continuamente cargas extraordinárias que o Rei 
impunha aos colonos para a sustentaQao dos estabelecimen
tos da Ordem ao servic:;o do cuidado dos indígenas. Des
gosto especial provocou entre os colonos um privilégio real, 
de 20 de julho de 1604, que proporcionou aos jesuítas da 
Bahía e do Rio de Janeiro o sustento necessário na forma 
de agúcar adquirido dos colonos a babeo prec;o. 73 Estes lan
c;aram novas acusac;oes contra os padres, afirmando que ti-

71 . Neste contexto, é significativa a carta do Govemador Mene
ses ao Rei Filipe 111, Babia, 22 de abril de 1609: Correspondencia de 
Diogo Meneses, pp. 51-55. _ · 

72 . Moreno, Razáo do Estado do Brasil, pp. 113-115. 
73 . Vamhagen, HGB, H' parte, p . 53. 
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:a.va,!Il prov~ito próprio. da administrac;áo das aldeias . Os 
Jesuitas ter1am combatido a escravidao do índio somente 
l~a~~a c~egar a . possuir a mao-de-obra de que precisavam. 
n.le~ d1sso, ter1am maltratado os indígenas que lhes foram 
confiados, f orc:;ando-<?s a trabalhar nas plantac;6es da Ordem 
f 2zendo desse modo concorrencia, com os seus produtos ao~ 
col?nº~· :4 ~sta última afirmac:;ao nao carecia de urna ' cer
ta JUst.1f~c~t~va. A. Ordem dos jesuítas tinha sido liberada, 
por pr1v1leg1os rea1s, de impostos comuns que pesavam so
bre os produtos da colonia. Se, por tanto as fazendas da 
() d d . ' ur. em pro uz1am . bens além dos necessários para o pró-
pr10 consumo, pod1am vendé-los a prec;;os inferiores aos dos 
col~nos. A. questao de se deveria conservar-se a regulamen
~a<;ao em v1~or levo1! a longas discussoes, quando os jesuí
ll~S; pelos f1ns C!.º seculo XVII, conseguiram vastas posses
soes no Maranhao e entraram em concorrencia económica 
com os colonizadores. 7 l'i 

. . ... . 

... · . . Náo podemos in.vestigar aquí até_ que ponto estavam jus
tificada~ a~ acusac;oes apresentadas pelos plantadores con
tra os Jeswtas, nos comec;os do século XVII. Foi decisivo 
P~7a a prossecu9áo da política indigenista o fato de que os 
do1s governadores, D. Diogo de Botelho (1602-1607) e 0 seu 
sucessor, D. Diogo de Meneses e Siqueira ( 1608-1612) fizes
sem seus os pontos de vista dos colonos e solicitass~m no
vo~ méto~os na administrac;áo dos índios, em interesse do 
des.envolv1mento económico da colonia. Dessa forma, foi 
!et1.rad~ a base da estrutura até entáo em vigor da política 
mdigen1s~a. A populaQáo _colonizadora do Brasil ganhou por
ta-vozes mfluentes que, finalmente, conseguiram ·urna modi
fica~ao da legislaQao real na questao índia. 

Já pouco depois da sua tomada de posse em 1602 Dio
go B?te~ho t~nto':l responder as exigencias 

1

dos colo~os e 
sub~t:tu1r ?s Jesuitas, na administrac;áo das aldeias, pelos 
cap1taes le1gos por ele nomeados. Após os acontecimentos 
de 1563/ 64 e 1582/84, essa foi a terceira tentativa de urna 
tomada do poder pelos . plantadores, na administraQáo das 
aldeias. O Governador informou a Coroa sobre suas inten
Q6es. Botelho tinha esperan9as fundamentadas de encontrar 
e9~ perante o Monarca para as suas aspira96es. Filipe III 

' .· · 74 . Hande.lmann, Geschichte von Brasilien, pp. 103ss. 
75 . Cf. Le1te, HCJ, vol. ?. pp. 291-297; M.evedo, Jesuitas no Gráo-

·Pará, pp. 234-238. · · 
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entregou o assunto, para urna deliberac;ao cuidadosa, a Me
sa da Consciencia e Ordens de Lisboa. Pediu que fossem 
examinadas as desvantagens que se teriam seguido da admi
nistrac;áo, até entáo em vigor, pelos jesuítas. A influencia 
do Conselho Real e do seu presidente, o Bispo Dom Pedro 
de Castilho, era, porém, táo grande que provisoriamente nao 
se tentou nenhuma variac;áo no sistema administrativo das 
aldeias. O Rei aprovou a resoluc;áo do Conselho, no senti
do de adiar urna decisáo da questáo, enquanto nao se con
seguissem informac;óes mais pormenorizada~ _do B~s~o d7~ Bahia de forma que se pudesse dar urna dec1sao obJet1va. · 
Dom Constantino Barradas defendeu a obra dos jesuitas. 
o Bispo, num escrito de 11 de maio de 1605, relatou ao Rei 
espanhol que ele tinha visitado as aldeias dos padres ao re
dor da Bahia e que estava convencido de que a administra
Qáo dos jesuítas, em comparac;áo com a de pessoas parti
culares, trazia grandes vantagens para os habitantes das al
deias. O prelado rejeitou decididamente a instituic;áo, ?e 
novo submetida a discussáo, de capitáes nos povoados in
dios. " . . . os padres cumprem com a obrigac;áo que teni1 de 
os ensinar e defender, náo somente dos· inimigos da· ~ln:ia, 
mas do corpo e sua liberdade, e os capitáes tratam do . seu 
inte:resse."77 

Entretanto, Botelho tomou novamente posiQáo, em 1604, 
sobre a questáo das aldeias. Desta vez, as ·suas exigencias 
foram um pouco mais adiante e pediu ao Monarca a intro
duQáO do sistema espanhol da encomienda no B~asil. Com 
esses planos, respondía ele ·plenamente aos des~JO~ d~s ~o
lonizadores. Vamhagen, que defendeu na questao · ind1gen1s
ta o ponto de vista dos colonos, escreveu o seguinte trecho, 
sobre as supostas vantagens de urna aceitac;áo da encomien
da: "Botelho desaprovava . . . como ineficazes e menos úteis 
ao Estado os meios adotados pelos padres· de os aldear co
letivamente; e preferia antes a prática de traze-los, embora 
com alguma quebra de sua liberdade, para os povoadores, 
como, co:m exito para a civilizac;áo, se praticou nos estados 
hispano-americanos ... " 7 8 Deve-se, portanto, supor, como ·a l· 

76 . Rei Filipe III a Mesa da Consciéncia, Madri, 30 de abril de 
1604, publ. em And.rada e Silva, Colecáo cronológica, vol. 1 (1603-1612), 
p. 76. . d a1 

77 . Cana do Bispo D. Constantino Barradas, _Babia, 11 e m o 
d~ 1605, -pqpl. ~m ~i~ HCJ, _v~t 2, p. 69. · 

78 . Varnhagen, HGB, 2' parte, p. 56. 
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go certo, que Botelho, com as suas propostas perante a Co
roa, pretendía o reconhecimento legal da administra~áo de 
indios. Tratava-se de urna contrapartida brasileira as di
versas formas do servicio personal da América espanhola. 
Essa institui<;áo espalhou-se no Brasil desde finais do sé
culo XVI, depois que a legislac;áo indigenista impediu, em 
n1edida sempre crescente, a escravizac;áo dos indios. 79 Fi
lipe III, numa carta ao Govemador, manüestou o seu inte
resse nesses planos e exigencias. 80 O Conselho da fndia, 
criado entretanto, segundo o exemplo do Conselho de fn
dias espanhol, para a administra<;áo separada do Império ul
tramarino portugues 81 ficou encarregado do exame das re
volucionárias propostas do Governador brasileiro. 

Enquanto as delibérac;oes sobre a nova regulamentac;ao 
da administra<;áo das aldeias nao tinham conduzido ainda 
a .nenhum resultado, apareceu de novo, em primeiro plano, 
a questáo da liberdade ~~os índios, por causa da expediQáo 
que Pero Coelho empreendeu em 1603 contra o Ceará. A en
trada de Coelho insere-se na linha das muitas tentativas em
preendidas, com aprovac;áo expressa da Coroa, pelos fins 
do século, para incluir plenamente no domínio portugues as 
regioes do Nordeste brasileiro - Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Maranháo. Nesta oportunidade, parecia es· 
pecialmente aplicável o conceito de "guerra justa", no sen
tido da lei de 1596, porque algumas tribos das capitanias se
tentrionais se tinham aliado com os franceses, cuja expulsao 

79. Cf. pp. 71, 85ss. 
so·. Rel Fillpe 111 a Dlogo Botelho, Lisboa, 19 de marc;o de 1605: 

BA 51-IX-29, fls. 9-lOv., publ. em Correspondéncia de Diogo Botelho, 
p . 5. 

81 . Com a cria.cáo do Conselho da tndia, a Coroa visava urna 
administr~áo mais estrita e unitária do Ultramar portugués, que nos 
com~s do século XVII caíra numa decadéncia crescente, por causa 
da ameac;a dos rivais europeus, especialmente os holandeses. O Con
selho da :tndia assumiu as func;oos que, até entáo, correspondiam, 
na ad.ministraQB.o dos territórios ultramarinos, a Mesa da Conscien
cia e Ordens e ao Desembargo do Pac;o. Da sua jurisdicao, excetuava-se 
unicamente a administrac;áo financeira, que continuou a estar submeti
da ao Conselho da Fazenda de Lisboa. O Conselho foi criado por um 
Regimento de 25 de julho de 1604, mas subsistiu apenas até o ano 
de 1613. Após a restaurac;áo, as suas tarefas foram assumidas pelo 
Conselho Ultramarino, criaoo por um decreto de 14 de julho de 1642. 
Sobre o Conselho da tndía, cf. Francisco ' Paulo Mendes da Luz, 
O Conselho da India, Lisboa, 1952, pp. 97-195. O Regimento do Con
selho foi publicado em Andrada e Silva, ColecáO cronológica, vol. 1, pp. 
87-89. 
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era um assunto urgente da Coroa espanhola e de seus súditos 
brasileiros. Mas essa finalidade foi utilizada muito levia
namente, pelos colonos, como pretexto para a cac;;ada ile
gal de escravos. A empresa de Coelho, que constitui um exem
plo para outras entradas desses anos, pode explicar as 
dificuldades que se levantaram, nessa oportunidade, para 
a aplicac;;áo da legislaQáo indigenista. 

O Governador Diogo Botelho demonstrou grande sim
patia pela conduta de Coelho e deu normas exatas sobre a 
finalidade e metas da empresa. O Regimento de Coelho, que 
foi nomeado Capitáo-mor da entrada, contém as linhas fun
damentais para proceder em face dos índios com quem a 
expedic;;áo entraria em contato. Nesse documento, o Gover
nador designa a conclusáo de um tratado de paz com os in
dígenas do Ceará, como o ·mais alto dever de Coelho (§§ 5 
e 10). Oficialmente, a expansáo da fé crista entre os indíge
nas é indicada como a preocupac;;áo mais importante da ex
pedü;;áo ( § § 1 O e 12) ; por isso, do is sacerdotes, destinados 
a conversáo dos índios, deveriam acompanhá-la (§ 1). Foi 
permitido o resgate de índios da corda, embora esse méto
do de recrutamento de escravos já nao fosse legal, de acor
do com as determinaQóes da lei de 1595. 82 

Poucos dias após a promulgac;;áo do Regimento, a 26 de 
janeiro de 1603, o Governador convocou urna Junta, em Olin
da, para expor os motivos da entrada a ser empreendida 
e para examinar as objec;;oes contra a sua realizac;áo. Bote
lho explicou, entre outras coisas, os custos da empresa, que 
deveriam ser assumidos pessoalmente por Coelho, e disse 
qne, por isso, tinha permitido que o capitáo levasse a cabo 
"algumas escravizac;;óes permitidas", porque, segundo se ouvia 
dizer, nas regioes em questáo havia muitos índios que eram 
aprisionados e devorados pelos seus inimigos. O Governa
dor acrescentou, porém, que, a volta de Coelho, todo o assun-. 
to deveria ser examinado, para excluir qualquer injusti<;a. 
Quatro dos conselheiros presentes aprovaram as intenc;;oes 

' de Botelho, enquanto que o capitáo-mor de Pernambuco, 

82. Regimento que há de seguir o capitáo-mor Pero Coelho na 
jornada e empresa que por serviQO de S. M. vai fazer, Olinda, 21 de 
janeiro de 1603, publ. em Studart, Documentos para a história do 
Ceará, vol. 4, pp. 5-7. 
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M. Mascarenhas Homem, se opós a eles. Os motivos de suas 
objec;óes náo se encontram consignados por escrito. sa 

A expedic;áo de Coelho fracassou. Avanc;ou, de fato, até a 
Serra de Ibiapaba 84 e inclusive, após algumas !utas iniciais 
contra indígenas e franceses, póde concluir um tratado de 
paz com algumas tribos; mas ele teve que abandonar os 
seus planos de levantar fortalezas ao longo da costa do Cea
rá. Também náo conseguiu realizar o projeto de avanQar, 
com a ajuda dos índios já assentados, até o Maranháo. 
A expedigáo voltou a Pernambuco. 85 

A marcha de Coelho para a Serra de Ibiapaba foi urna 
oportunidade para urna forte discussáo sobre a aplicaQáo 
prática da legislaQáo indigenista. · Para cobrir as despesas 
da empresa, Coelho levou consigo escravos do sertáo. Um 
relatório sobre o mandato de Botelho supoe que o Ouvidor 
Geral, Ambrósio de Siqueira, teria declarado escravos os 
membros de toda a tribó '·do cacique Mel Redondo, da Serra 
do Ibiapaba, dos quais Coelho- enviou para a Bahia "um 
barco carregado deles". O próprio Governador estimou o 
número dos prisioneiros entre duzentos e trezentos. 86 Quan
do Botelho caiu na conta de que os índios deveriam ser ven
didos, entregou-os as aldeias dos jesuitas até que se demons
trasse a legalidade da escravidáo. Coelho fundamentara o 
aprisionamento alegando que os habitantes da Serrado Ibia
paba teriam rompido a paz comos portugueses e preparado 
urna sublevagáo. . Apresentou esse pretexto ao Governador. 
O ·seu escrito, porém, foi entregue ao Ouvidor Geral, que se 
encontrava em Pernambuco. Conseqüentemente, Ambró'sio 
de Siqueira convocou urna .. Junta de letrados e sacerdotes, 
que reconheceu os índios como escravos legais. Como "cau
sas justas" do aprisionamento foram enumeradas, pela 

83 . Auto que mandou fazer o Senhor Governador Geral Diogo 
Botelho, Olinda, 26 de janeiro de 1603: BA: 51-IX-29, fls. 68-73v., publ. 
em Correspondencia de Diogo Botelho, pp. 41-43 . 

84. Um planalto no interior, nos limites dos atuais Estados bra
sileiros do Piauf e Ceará. · 

85 . Sobre a expediQáo de Coelho, cf. Cruz Filho, História. do 
Ceará, Sao Paulo, 1931, pp. 44-54; Vicente do Salvador, História, pp. 
308·311. 

86. O primeiro dado procede da "Informac;áo dos cativeiros que 
governando Diogo Botelho este estado do Brasil se fazem contra mui
tas cartas, alvarás e lei impressa de V. M." (Bahía), novembro, 1605: 
BA 51-VIII-48, fls. 165(190)-167(191). Os dados do Governador estao 
contidos na Correspondencia de Diogo Botelho, p. 53~ 
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assembléia, a alianc;a dos indios com os franceses,. a sua su
blevac;áo e o rompimento da palavra ?~da. O 0Uv1dor Geral 
comunicou ao Governador essa decisao da Junta de Per
nambuco. Embora as escravizac;oes correspondessem.as con
dic;oes legais que o próprio Governador ditara anteriormen
te para a aquisic;áo de escravos, ele coi:vocou . os ~esemb~r
gadores Baltasar Ferraz e Francisco Sot1l de S1que1ra, .ass1m 
como o juiz de fora de Loulé, 87 Pero de Azevedo Osór10, pa
ra urna deliberac;áo, a fim .de obter o seu co~lh~ sobre o 
assunto. 88 Esta decisáo de Botelho deve ter sid~ dita~ me
nos por razoes de consciencia do que pela cons1.derac;ao da 
oposic;áo que o seu proceder levan~ara entre os Jesuitas: as 
suas concessóes a Coelho, no Regimento que lhe entr~g~u, 
chocavam totalmente e de modo ostensivo contra as le1s in
digenistas em vigor. Ambos os des~~ba~gadores decla~a
ram-se contra a escravizac;áo dos pr1s1one1ros, porque ~o 
havia nenhum motivo para urna "guerra just~" c_ontra o~~
dios. Só esta poderia justificar uma escraviza<;ao dos indí
genas. 89 

Nessa situa<;áo, o Governador diri~i1:1-se a <?º~~a, a fim 
de que a questáo discutida fosse decidida defrmt1vamente 
pelas instancias competentes da metrópole. Entretanto, ?s 
prisioneiros de Pero Coelho permaneceram sob a protec;ao 
dos padres. Em vista do diferente julgamento que o proce-

87 o juiz de fora era um funcionário real, instalado pela Co
roa e~ certos lugares, para -sup~ os jufv.es ordinários por um pe
ríodo de tres anos. No oficio de Juiz de fora, a Coroa encontrou um 
instrumento para colocar os órgáos da justic;a ~ colonia sob o ~~ 
trole do poder real. De fato, os juizes ordinános, no m~o 
para cada municipio, eram eleitos anualmente pela populac;io e pela 
c a.mara de um lugar e ficavam fora do influxo real. 90m os povos 
oficios criados os monarcas forc;aram igualmente a mtroduc;ao do 
Direito roman¿, que acentuava sua autoridade sobre os súditos, en
quanto que os juizes ordinários sentenciavam fundamentalmente ~ 
base do direito consuetudinário das leis for~, para o bem e o m
teresse da populac;áo colonizadora. Cf. Garc1a, Ensaio, pp. 77-78. 

88. Auto que o Sr. Govemador geral mandou fazer sobre o assen
t.o que tomou acerca das sentenc;as e pareceres que se <;1eram sobre 
o captiveiro dos indios da Serra de Jaguaribe. Provincia do Mara
nháo: BA 51-IX-29, fls. 82-83. Este auto contém também o relatório 
sobre a Junta de Pernambuco. . 

89 . Auto sobre o assento que se tomou do captiveiro dos in
dios. . . e que o Sr. governador remete a S. M., por saber o que há 
de fazer sobre o assunpto: publ. em Correspondéncia de Diogo Bo
telho, pp. 53-55. o documento contém os pareceres de ambos os de
sembargadores. 

144 

der do capitáo encontrara entre os mais altos funcionários 
da ·colonia, o Conselho da fndia em Lisboa sublinhou a ne
cessidade de, no futuro, decidir casos difíceis semelhantes 
exclusivamente na metrópole. 90 O Rei espanbol chamou a 
atenQáo para o fato de que, de acordo com a lei de Filipe II 
de 1595, haviam causas, fundamentalmente justas para a es
cravizac;ao de índios. Mas a escravidao significa senipre urna 
carga pesada para a populac;áo dos territórios atingidos e um 
impedimento para a conversao dos pagaos a fé crista, que 
era a tarefa principal da política indigenista do Monarca. 91 

o .. Governador Diogo Botelho recebeu o mandato de dar a 
liberdade aos prisioneiros de Pero Coelho e de devolve-los 
as suas terras. A sua escravizaQao chocava com as leis in
digenistas em vigor e, além disso, o mais importante de 
tudo - e aí está o ponto álgido para a decisáo tomada -
era que, por meio de aprisionamentos semelhantes, o"s in
dígenas conceberiam medo e terror e se sentiriam movidos 
a sublevaQóes contra os· seus opressores. Desse modo, foi 
questionada a conquista e ocupac;áo do Maranháo, planeja
da ·pela Coroa. De fato, só o acordo com os indígenas e a 
p:reservaQáo de sua liberdade poderiam assegurar o domí
nio ilimitado de toda a colonia. 92 

. . . ' ' 

.. : . .A Coroa já expressara esse ponto de vista pouco tempo 
árites, por meio da. prorriulgac;áo de urna nova Iei de indios, 
de .5. de junho de 1605. O decreto determinou . que "em ne
nhuma circunstancia, ós indígenas do Brasil deveriam ser 
presos, porque, embora pudessem existir alguns motivos 
justos para a escravidáo deles, as razoes contrárias eram 
de. muito maior peso. Especialmente aquelas que dizem res
peito a conversáo dos indígenas a nossa santa fé católica 
_sao preferentes e devem ser observadas por todos". 93 

· A decisao de 1605 estava redigida de tal forma que ha
veria de fortalecer a oposic;áo dos colonos brasileiros con
tra a política indigenista da Coroa. A revolta da colonia 

90 . O conteúdo da consulta encontra-se também no escrito do 
Bispo Castilho, de 2 de junho de 1605 ao Rei: BA 51-VII-20, fls. 182v.-¡83. 

91 . O Rei ao Bispo, 16 de agosto de 1605: BA 51-VII-8, fls. lllv.-112. 
92 . Carta de El-Rei ao Governador Diogo Botelho ordenando 

por meio de alvará se de a liberdade aos indios que Pedro Coelho 
de Sousa e a sua companhia cativaram e mandaram a Pernambu
co . . . Lisboa, 22 de setembro de 1605; BA 51-IX-29, fls. 16. 

93. A lei de indios de 1605 está contida, nas suas disposi~óes 
fundamentais, na de 30 de julho de 1609: ANTT, Livros de leis, vol. 2, 
fls. 171-172v. 
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contra decretos impostos em contradi~ com os interesses 
vitais dos plantadores, sem que nem sequer se escutassem 
os seus motivos ou obje<;óes, ia crescendo. 

Os planos de Diogo Botelho, para urna reorganizac;áo das 
aldeias foram retomados pelo seu sucessor, Diogo Meneses 
e Siqueira, num escrito dirigido ao Rei espanhol, a 23 de 
agosto de 1608. As propostas do novo Governador diziam 
respeito a divisáo em espaQos separados, e a administrac;áo 
das aldeias. A fim de aliviar o insatisfatório estado da con
trataQáo de máo-de-obra, Meneses declarou-se a favor de que 
as aldeias fossem repartidas ao longo da faixa costeira, de 
acordo com as necessidades econOmicas de cada uma das 
capitanias. 

O Govemador confessou-se ainda a favor de urna admi
nistraQáo interna das aldeias pelos próprios indios. Os seus 
assuntos comunitários deveriam ser administrados, de acor
de com o modelo dos estabelecimentos portugueses, por 
urna CA.mara e vereadores. Para a supervisáo de cada po
voado, Meneses propOs um capitáo leigo, sob cuja presidenci~ 
deveria reunir-se a CA.mara. Um sacerdote deveria ter o cw
dado da conversáo dos indios. Além disso, o Governador 
preconizou a introdu~ de um certo imposto que cada ha
bitante indio deveria pagar, para a sustentac;áo do bem co
mum. Explicou as suas intenc;óes dizendo que os indígenas 
seriam capazes de entregar o imposto proposto, porque tra
balhariam nas fazendas dos colonos mediante salário e com 
a licenc;a do capitáo leigo, a fim de excluir os abusos. A proi
bic;áo de que os indios se transferissem de urna aldeia para 
outra deveria terminar com a instabilidade do homem na
tural e possibilitaria o controle e inspec;áo dos colonos. Além 
disso, o Governador declarou-se a favor da entrada livre de 
todos os portugueses nas aldeias e da liberac;áo do comércio 
com os indígenas, com exce<;áo do álcool. 

Como vantagens de suas propostas, Meneses e Siqueira. 
mencionou a facilitac;áo do trabalho das fazendas e enge
nhos, pois haveria suficiente máo-de-obra disponível e a pro
duc;áo se baratearia de tal forma que náo seria preciso com
prar mais escravos africanos, cuja aquisic;áo arruinava os" 
colonos e cuja conduta trazia inseguranc;a e instabilidade 
ao país. As propostas do Governador procuravam aparen
temente assegurar a vantagem dos colonos para conseguir 
máo-de-obra barata. Embora tivesse em vista, para os ín-
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dios, o salário correspondente ao seu trabalho, afirmava que 
a produc;áo das fazendas ficaria mais barata mediante a con
tratac;áo de indígenas; por isso, essa argumentaQáo náo pa
rece tao convincente. Mesmo que os pre<;os dos africanos 
caíssem por causa da ocupQQáo de indios, as despesas eco
nomizadas por um lado aumentariam pelo outro, por causa 
dos salários a pagar. Os colonos, porém, náo Ievaram mui
to a sério os seus deveres de pagar aos índios os salários 
que lhes correspondiam. Isso aparece claramente na con
fissáo voluntária de um latifundiáno paulista em seu testa
mento: " .. . e lhes pe<;o perdáo de alguma f orca e injusti
c;as que lhes haja feito e de lhes náo ter pago seu servic;c 
como era obrigado." 94 Embora pµdessem ser acrescentados 
muitos exemplos semelhantes da conduta dos colonos com 
os seus trabalhadores indios, o Governador assegurou ao 
Rei que, mediante as propostas dele, os indios poderiam fi
car protegidos contra todas as trapac;as dos colonos. 9is 

Entretanto, os esforc;os da Coroa continuaram, a fim de 
alcanQar urna soluc;áo definitiva da questáo das aldeias. As 
queixas sobre a administrac;áo dos estabelecimentos pelos 
jesuítas, que chegaram por diversos caminhos, deram ao 
Rei a oportunidade de apresentar, de novo, o problema das 
aldeias a deliberac;áo do Conselho de Portugal. 96 Mas os 
anos seguintes náo trouxeram ainda urna concorda.ncia en
tre os pontos de vista de Filipe III e os dos organismos go
vernamentais de Lisboa. O Vice-rei de Portugal, o Bispo 
Dom Pedro de Castilho, estava irrestritamente em favor da 
posiQáo até entáo mantida pelos jesuítas na política indige
nista da Coroa. 97 Na sua resposta ao Rei, o Bispo declarou
-se de novo em favor da permanencia da forma tradicional 
da administra<;áo das aldeias: " ... que o governo do gentio 
se nao deve tirar aos padres da Companhia por haver mui-

94 . Segundo os Inventários e testamentos de Sáo Paulo, citados 
por Alclntara Machado, viaa e morte do bandetrante, p. 174. 

95 . Carta para el Rei sobre. . . as aldéas do gentio . .. , O linda, 
23 de agosto de 1608: Correspondéncia do Governador D. Diogo de 
Meneses, 1608-1612: ABNR, vol. 57 (1935), pp. 38-39. 
. 96. O Rei ao Bispo Castilho, Madri, 21, de julho de . 1605: BA 

51-VIl-8, fls. 91. 
97 . Para maiores pormenores, cf. Fortuna to de Almeida, His

tória da Igreja em Portugal, 4 vols., 8 partes, Coimbra, 1912-1914, vol. 
3, 2{l parte, pp. 960-961. 
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tos anos que o exercitam e náo existir queixa deles." 9s Mas, 
inesmo com esse parecer do Bispo Castilho, náo puderam 
ser superadas as diferenc;as de mentalidade entre Lisboa é 
Madri. Seria preciso discutir - assim argumentou o Rei 
Filipe III - se, considerando as mudan<;as acontecidas na 
colonia, o sistema de administrac;ao dos índios nao estaría 
precisando também de urna reforma ou se nao deveria ser 
acomodado a situac;ao atual do Brasil. O Monarca engajou 
também, nas longas negociac;oes, o Desembargo do Pac;o, 
cuja func;ao na administrac;ao da colonia tinha sido assumi
da, em grande medida, pelo Conselho da fndia. 99 Nao pode 
ha ver, portan to, nenhuma dúvida de que os argumentos dos 
colonos brasileiros encontraram em l\4adri um eco positivo 
e de que as propostas do Governador Meneses f oram a pre
sentadas num momento oportuno. Por isso, é tanto mais 
surpreendente neste assunto, como no da leí de 1587, a de
cisao definitiva da metrópole. Num escrito de 4 de marc;o 
de 1608, Filipe III manifestou ao Conselho da fridia a sua 
inten<;ao de decidir o assunto e de fortalecer as medidas le
gais para· a liberdade dos índios do Brasil. 1ºº Em janeir.o do 
ano segU:inte, enviou o projeto de urna nova lei de índios, pa
ra déliberac;áo" pelos órgáos .govemaiµentais de Portugal. 

101 

........ . . . .. • . 

A· riova .. lei de índios foi·-prbmulgada por Filipe III a 30 
de julho de 1609; · a· 3l ·' de agosto ·do mesmo ano, foi elabora
da em Lisboa a versao portuguesa . . Ela .ia muito além de 
tudo aquilo que a Coroa tinha mandado até entáo para a pre
servac;áo e . seguranc;a dos indígenas do Brasil. Pela primei
ra vez, foi abolida a "política de separac;áo" que condicio
nara a legislac;ao indigenista brasileira desde os tempos do 
Regimento de Tomé de Sousa. A nova lei, que Leite chama 
"generosa e admirável para o tempo", 102 colocava no mes-

98 . O Bispo Castilho ao Rei, Lisboa, 8 de outubro de 1605: 55-
· VII-21, fls. 47v. 

99. O Rei Filipe 111 ao Bispo Castilho, Madri, 14 de fevereiro de 
1606: BA 51-Vll-8, fls. 263v. Conforme se deduz da carta de Bispo ao 
Rei, de 13 de janeiro de 1607, o Desembargo do Pac;o enviou ao Rei 
urna consulta sobre o assunto. Acerca do conteúdo do escrito, nao 
conhecemos nada: BA 51-Vll-19, fls. 123-123v. 

100. BA 51-Vlll-48, fls. 164 (189). 
101. O Rei ao Conselho da fndia . . . sobre o regimento da liber

dade do gentío do Brasil: BA 51-Vlll-48, fls. 253 (293). Na mesma 
oportunidade, Filipe 111 dirigiu-se renovadamente ao Conselho da tn
dia, para conseguir a rápida aprova<;áo da lei: BA 51-VIII-48, fls. 
252 (292). 

102 . Leite, HCJ, vol. 5, p. 5. 
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~o plano os índios convertidos e os pagáos, os que viviam 
l~vrem~?te e os ~ssent.ad?s nas aldeias; declarava-os homens 
llvres, conforme a dire1to e seu nascimento natural" Com 
ess~ d~clarac;ao ~ásica e irrestrita de liberdade para ·todos 
os ~d1gena~,- aphcou~sé · no Brasil a concepc;áo política indi
genista que Ja aparecera, na Am.érica espanhola, nas leyes nue
~as, de. ~arios V, de 1542. A le1 de 1609 continha a proibic;áo 
u;condicional de aprisionar um indígena. A partir de en
tao, qualquer escravizac;áo de um indio deveria ser consi
der3:da como a escravizac;áo de um homem livre e deveria ser 
cas!igada d~ acordo com as Ordenac;oes Filipinas, a legis· 
13;Qao em v:gor em Portugal. Pelo contrário, todos os ín
d1os que ate aquele momento tivessem sido aprisionados nu
ma "guerra justa" permaneceriam na escravidao. 

. A le~ 3:tingiu ainda mais longe, inclusive os seglÍintes ca
s?s_. p~oib1u o_ trabalho forc;ado dos índios. Contra sua de
c1sao hvre, nao podia~ .~er empregados como máo-de-obra 
nas. fazendas dos brancos. · Se quisessem trabalhar lá de
ver.1a ser-lhes pago um salário que, de acordo com a~ an
teriores . regulamentac;oes, correspondesse ao de um traba
~ha~or }ivre._ Para reprimir as queixas dos colonos contra 
os Jesuit~s~ o Rei dete~ou que os padres, nas aldeias por 
e.les ad~mis~ra~as, deveriam . pagar, pelos trabalhos que rea
J1zassem .os indios . a eles. confiados, um salário semelhante 
ª? dos_ colonos.. A. influéncia dos jesuitas, porém, na admi
n1s~raQao das alde1as, ·continuou do mesmo modo que até 
~nt~o . Aqueles lugares nao só serviam para a prote<;áo dos 
in_c?os contra a exp~o,raQao da populac;áo branca, mas tam
;ben_i para_ a adapta<;at) "ªº modo ·de vida dos europeus e es.:. 
p~c1almente para o cuidado religioso. As aldeias, portanto, 
nao se torn_aram supérfluas· após ·a nova lei, pois náo seria 
de esperar. que, a partir daquele momento, fossem supera
dos ?s ~erigos para a liberdade dós indígenas. o controle 
dos . Jesuitas. sobre todos· os assuntos. da política indigenista 
c~e~ar~, po1s, a _ ser completo. Somente a eles ficava per
m1t1do .:r ao sertao e co~tratar, como até entao, os índios co
mo mao-de-obra para os estabelecimentos agrícolas. Ao 
~esmo te~po, porém, os padres, mediante a sua penetra
Qao no me10 selvagem, deveriam criar urna nova forma pa
ra ·o seu trabalho missionário e civilizador. Deveriam ser 
encontrado~ novas métodos apropriados, se se quisessem 
.~azer :_espe1ta; t~mbém no sertáo as leis da Coroa para a 
proteQao dos rnd1os. O Rei já nao considerava a tarefa dos 
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jesuítas como dirigida unicamente para o cuidado .de suas 
aldeias. De agora em diante, o seu encargo deve~ ser o 
de converter os índios que viviam livremente no sertao, o de 
cuidar da garantía de sua liberda~e,. o de pac~i<:á:los e es
tabelecer com eles relaQóes comerc1a1s. Isso s1gnü1cava um 
recuo parcial da política. indigenista seguida até entáo. Em
bora os jesuítas estivessem também familiarizados com a 
realizaQáo das novas disposiQóes, .contudo, essa . fo~ ?º 
cuidado dos indios náo correspond1a as suas teor1as m1ss10-
nárias. Elas tinham como meta a transferencia dos indios 
de sua vida instável, no mato, para a existencia ordenada 
das aldeias a fim de obter sua conversáo e civilizaQáo e de , . 
excluir o contato com os europeus, porque os indígenas, co-
mo homens de urna cultura inferior, encontravam-se irreme
diavelmente expostos a astúcia dos portugueses. 

A nova política da Coroa mostra acusaQóes significativas 
contra o modo e maneira como os franciscanos, no seu tra
balho missionário, iam atrás dos indios a eles confiados. O 
traQO fundamental da práxis missionária francis~na con
sistía na máxima adaptaQáo possível ao habitat dos indios. 103 

A lei de 1609 assegurou aos índios das aldeias a posse da 
terra por eles cultivada. O Governador recebeu o encargo 
de destinar aos índios, recentemente transformados em se
dentários, possessóes territoriais que servissem para o seu 
sustento e das quais nao poderiam ser afastados sem o con
sentimento próprio. Também foram -confirmados os oficios 
do procurador e do j1*- de . índios. A p~siQa~ jurídica. ci~il 
dos indígenas foi equipará:da a .dos · .cidadaos ll~res. .A JUrIS
diQáO dos capitáes sobre os , indios co~res~ond1~ aque}~ que 
exerciam sobre os imigrantes brancos. Nao fo1 penmt1da a 
arrecadaQáO de tributos. Todas as contribui9óes pagas até 
entáo deveriam ser devolvidas. 10• 

Desse modo, ficaram questionados todos os planos r~ 
formatórios do Governador Meneses. Este informou ao Re1 
sobre a aceitaQáo encontrada pela lei na colónia, mas, ao mes
mo tempo, procurou convencer de novo o Monarca sobre a 

l~ . ~~~ d 
104. Lei que S. M. mandou passar sobre o gentio das partes o 

Brasil e pela qual os declara livres, Madri, 30 de julho de 1609: ANT'l', 
Livros de leis, vol. 2, fls. 171-172v. lgualmenre BNL, ColeQáo Pomba
lina, 474, fls. 20-21; ADE Códice CXV/2-3, fls. 163-169v.; ANR, Códice 
541, vol. 1, ns. 52v .-55v. 

150 

retidáo e necessidade do ponto de vista por ele defendido. 
Como a política real apenas permitía o recrutamento de ín
<iios para o trabalho em medida limitada e como, de acordo 
eom o texto da Rela~o, 105 a observAncia das leis de indios 
deveria ser vigiada estritamente, a situaQáo econOmica dos 
colonos teria piorado até tal ponto, por causa dos altos pre
ie;os de compra da mOO-de-obra africana, que muitos teriam 
caído na dependencia dos usureiros. 

O Governador considerava como um dos maiores erros 
a proibiQáo de empreender entradas no serta.o, para recru
tar índios e levá-los a costa com o seu livre consentimento. 
Essa proibiQ.áo seria tanto mais incompreensivel quanto que 
:a regulamenta9áo até entáo · em vigor teria trazido consigo 
·um duplo sucesso, ou seja, o de provocar a conversáo dos 
índios e o de ajudar a prosperidade do país. Tomar os in
dios do sertáo e transformá-los em sedentários nas aldeias 
só poderia trazer vantagehs. Para os colonos, essas medidas 
afastariam as maiores dificuldades econOmicas. Em rela
i<;áo a escravizaQ.áo e venda dos índios, Meneses sublinhava 
que atuaQ.óes contrárias a lei nunca foram táo grandes como 
geralmente se dizia.. Ele, o Governador, tomarla cuidado 
para que a nova lei fosse observada e para que as transgres
sóes fossem duramente castigadas. Contudo, nao seria le
gítimo que todo o país sófresse pelas culpas de alguns pou
cos. o Governador dirigiu um apelo "em nome da popula
~áo do Brasil", ao Monarca espanhol, para que fossem der
rogadas as medidas correspondentes. 106 

A petiQáo do Governador a Filipe III, considerada re
trospectivamente, · atuou como um aviso premente das des
gra.Qas que ameaQ.avam. Os acontecimentos posteriores iriam 
demonstrar multo rapidamente o quáo fundamentadas eram 
as preocupaQ.óes de Diogo Meneses a respeito de urna possí
vel reaQáo da populaQ.áo brasileira. 

105. A Rel~ da .'Babia era um tribunal superior para o Brasil, 
.criado em 1587, mas cuja ins~ fracassou inicialmente. Ela acon
teceu, por fim, mediante o decreto real de 7 de marco ~ 1609 •. Para 
maiores pormenores, cf. Garcia, Ensaio sobre a históna polftica e 
:administrativa, pp. 83-87. O Regimento da 8elacio do Brasil, de 25 
de setembro de 1577, encontra-se em AN'IT, Livros de leis. vol. 1, fls. 
172-180. 

106 . Carta para el-Rei. .. Babia, 8 de maio de 1610, em Corres-
:pondéncia de Diogo de Meneses, pp. 68-69. · 
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Os sucessos da capital da Bahia nos- permitem receber 
urna primeira impressao da acolhida que a nova leí encon
trou em toda a colonia. Poucas semanas depois de o Gover
nador ter informado ao Rei sobre a inquietude reinante, de
satou-se o ódio da populac;ao contra os defensores da· polí
tica real. Embora os jesuítas nao tivessem tido nenhuma 
parte na publicac;ao da lei - esta f oi dirigida a Relac;ao da 
Bahia e foi também lá registrada-, eles se tornaram vítimas 
da irritac;ao popular geral por serem os inspiradores de me
didas que teriam tao fortes conseqüencias. O Governaq.or 
manifestara certamente sua lealdade em face da vontade da 
Coroa, mas nao se podia duvidar de qual fosse o ponto de 
vista por ele sustentado. Na tarde de 28 de junho de 1603, 
os membros da Camara da Bahia convocar~m a populac;ao da 
cidade, para deliberar sobre a situac;ao criada pela nova lei 
de índios. Entre as opinióes que foram apresentadas, en
contrava-se a exigencia de expulsar os jesuítas, como "ihi
migos do bem comum", enviando-os a Portugal. Decidiu-se 
apresentar perante o Governador e o Chanceler-mor da Re
lac;ao, urna apelac:;ao contra a nova lei. A ira dos colonos 
cresceu rapidamente até tal ponto que as vozes moderadas 
já nao podiam encontrar audiencia. O procurador de índios 
correu inclusive o risco de ser morto, quando entrou numa 
discussao apaixonada e defendeu a posic:;ao dos padres. Nos 
días seguintes, Jorge Lopes da Costa, um dos vereadores da 
Bahia, por encargo da Camara, exigiu do provincial dos je
suítas, Henrique Gomes, urna declarac:;ao de que a lei, na su~ 
forma presente, representava um dano considerável para 
todo o país. Urna negativa do provincial traria as piores con
seqüencias para os padres. Henrique Gomes dobrou-se pe
rante a coac;ao e entregou ao representante da Camara duas 
certidóes, nas quais acedia as exigencias da populac;áo. Os 
jesuítas obrigavam-se a cuidar de que: 

a) nao fossem retirados aos colonos os escravos índios 
adquirido~ legalmente; 

b) nao fossem retirados aos colonos os índios livres 
que tivessem nas suas casas e fazendas; 

e) todos esses índios nao fossem tomados aos colonos 
pelos padres, invocando a nova lei, e levados as aldeias dos 
jesuítas. O provincial, porém, fez depender a sua aceitagáo 
e cumprimento das exigencias de que os índips: 
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a) . fossem pagos pelos seus servic;os; 
b) fossem tratados como homens livres e acomoda

dos convenientemente. 

Com esses esclarecimentos, o jesuíta refería-se aos ín
dios de servic;o, 107 que viviam continl,lamente em perigo de 
serem tratados como escravos pelos colonos. 

As hábe~s negociac;oes do provincial conseguiram, de fa
to, evitar a Ordem da . expulsáo e, ao mesmo tempo, obter 
dos colonos a promessa de manter, de acordo com a lei, os 
contratos de trabalho relativos ao·s indígenas por eles em
pregados. O. padre, por_ sua vez, foi ao encontro da popula
c:;áo branca, ao dar urna declarac;áo de que os jesuítas re
nunciariam a acolher nas suas aldeias os índios fugidos ao 
servic:;o dos colonos. 1ºª 

A lei "generosa e admirável" de Filipe III ficou sem in
fluxo apreciável na colonia. As objec;oes do Governador e a 
atitude irredutível dos: colonos acabaram por obrigar a Co
roa a ceder. Apenas dois anos· após a sua promulgac:;áo e 
pouco mais de um ano após o seu conhecimento na colonia, 
a lei de 1609 foi derrogada pelo Rei. As autoridades locais 
nao tinham consegttjdo obedecer ii autoridade real. 

. . 

Data de .10 de setembro de 1611 a· nova lei.de índios, dÍ
tada de ac·ordo com os ~esejos ,da populac;ao _colonizadora 
do Brasil. Com 'este decreto, termin:ou a política· indigenis
ta favorável . aos indios, iniciad,a pela Co~oa esp~nhola com 
a lei de 1595 e que atingiu o seu ponto culminante coma de 
1611. Em relac:;áo a liberdade dos. índios, o Rei renovou a 
faculdade d,os indígenas de viverem como homens livres, con
forme "a direito e seu nascimento natural". A lei refería-se, 
nesse ponto, as determinac;oes anteriores, que nao faziam 
nenhuma distinc;áo de posic;áo jurídica entre índios cristia
nizados e pagaos. Essa igualdade teórica ficou, contudo, co
mo algo sem sentido, ·porque a lei criou novamente algumas 
possibilidades de escraviza<;áo legal dos índiOS, que SÓ atin
giam, na prática, os pagáos. Como motivos que justifica
vam urna escravizac;áo foram citados: guerra justa e .res-

107. SinOnimo de índios administrados. 
108 . Sobre os acontecimentos, dá-nos notícia a carta do Pe. Hen

rique Gomes ao Geral da Ordem, Babia, 5 de julho de 1610, publ. em 
L.eite, HCJ, vol. 5, pp. 5-8. Cf. também Almeida Prado, Bahía e as ca
pitanías, vol. 3, pp. 123-125. 
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gate de índios da corda. De acordo com essa mentalidade, 
tumultos, desordens e rebelioes justificavam unía guerra 
contra os indios. A guerra, portanto, era justa, quan
do parecesse que "se convém, e é necessário ao bem do Es
tado". Se existisse essa condic;ao, os prisioneiros de guerra 
poderiam ser legitimamente escravizados. Para eVitar, po
rém, que os colonos agissem unilateralmente, abusando da 
própria forQa, a declarac;3.o sobre wna "guerra justa" foi 
entregue a uma junta composta do Govemador, o .Bispo da 
Babia, o Chanceler-mor e os desembargadores da Relac;ao, 
assim como representantes da Ordem dos jesuitas .. A deci
sao de se os motivos da Junta deveriam ser recónhecidos 
como legítimos permaneceu reservada ao próprio Rei. Só 
com o consentimento deste, poderia finalmente · coniec;ar a 
guerra. Dado que poderiam existir situaQoes eni que nao 
fosse possível esperar a resposta do Monarca, o Rei permi
tiu, em tais casos, . a prossecuc;ao da . guerra de acordo com 
a decisao da Junta. Os prisioneiros feitos em ta.is expedic;6es 
deveriam ser registrados num livro, com indicac;ao de idade 
e sexo, e permaneceriam, . todo o tempo, com a pessoa que 
os aprisionou, até que houvesse um parecer definitivo da 
metrópole. Se o Rei aprovasse posteriormente· a . expedi
c;ao guerreira, os colonos poderiam negociar, conforme lhes 
parecesse, os índios aprisionados por eles. Mas, se o Mo
narca rejeitasse a determinacao da Junta, a Corpa· daria uma 
decisáo específica sobre a sorte dos prisioneiros. _ 

O procedimento da troca ou compra de indios .:~ o res
gate -, praticado pelos portugueses desde os comec;os do 
século XVI, ficou permitido para o caso em que se tratasse 
de salvar um indígena da morte. O exercicio ·ao tráfico de 
escravos ficou reservado a pessoas escolhidas pelo Gover
nador. O preQo a ser pago na compra dos índios da corda 
seria fiXado pelo mesmo Governador. Os índios adquiridos 
pelo prec;o determinado deveriam servir como escravos du
·rante dez anos; após esse prazo, seriam libertados. 'Aqueles 
pelos quais fosse pago um prec;o superior ao fixado pelo Go
vernador permaneceriam durante toda sua vida na escra
vidáo. 

Estas motivac;óes para a escraviza<;áo permitida signi
ficaram uma capitulac;ao quase total da Coroa perante as 
exigencias dos colonos brasileiros. A lei retomou a defini
c;ao da guerra justa dada no Decreto de 1595. Como, po-
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rém, a declarac;ao dessa guerra ficou de novo entregue ao 
Gove~a.dor ou a uma Junta, na .realidade essa disposic;áo 
const1tu1u um retrocesso a lei de 1570. A limitac;ao formal 
que a lei estabeleceu ao poder decisório ao poder das auto
ridades coloniais nao tinha nenhum significado prático. Pen
semos que podiam passar muitos meses e até anos antes de 
que chegasse uma aprovac;áo da metrópole. Prescindindo 
de pe,q~enas e nao .es~enciais diferenc;as, as determinac;oes 
específicas sobre a 1Ice1dade da escravidao restabeleceram o 
estado de coisas da legislac;ao de 1570. 

Também na questao da administrac;ao das aldeias a lei 
de 1611 trouxe novidades da máxima importancia e~bora - ' nao possamos tratar agora de até que ponto elas se traduzi-
ram. na prática. A lei concedeu fiilalmente aos colonos, após 
tantos decenios de t.entativas inúteis, a co-responsabilidade 
na administrac;ao das ~ldeias. A leí previu especialmente 
que a instituic;ao de cap~taes leigos deveria relacionar-se com 
as novas fundac;oes de aldeias. o decreto assumiu de novo 
as anteriores preocupac;óes no sentido ·de assent~r na r~ 
giáo costeira, índios do serta.o "assim com boas palavras 
e brandura, como com promessas". Cad;a um desses po-
. voados deveri.a compreender até trezentas familias ·indias 
localizadas de tal forma que ficassem a uma distAncia su: 
ficiente dos engenhos, para que os indios pudessem levar 
uma vida em paz, sem serem molestados pelá populác;ao 
branca. Reparti9oes de terras, prestac;ao de trabalho aos co
lonos• e todas as outras determinac;oes sobre a vida ·das al
deias corresponderiam · aos métodos vigentes praticados até 
entao. Como · foi dito, a forma da administrac;ao trouxe mu
dan~as decisivas. Enquanto até entao o Goverrio temporal 
e espiritual permanecía indiviso nas maos dos jesuitas -
na prática havia, como é natural, exceQóes _:_ de acordo com 
as novas disposic;oes, os padres nao deveriam representar 
nenhum papel ou, no máximo, apenas um subordinado. 
A administrac;ao propriamente dita das aldeias foi entregue 
aos capitáes leigos, cuja nomeac;áo deveria ser feita pelo 
Governador e pelo Chanceler da Relac;áo. Das pessoas que 
pretendessem o novo cargo exigiam-se grandes qualidades 
de caráter. Além disso, deveriam ser casadas e abastadas, 
para que nao pretendessem tirar do 'seu cargo vantagens 
pessoais, em detrimento dos índios; igualmente, nao deve
riam pertencer a nenhum grupo de interesses .. O seu man-
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dato estender-se-ia por tres anos. Junto com a administra
cáo das aldeias, os capitáes assumiram também a anterior 
tarefa dos jesuítas de ganhar para os novos estabelecimentos 
os índios do sertáo, "sem lhes fazer forca, nem moléstia al
guma em caso que nao queiram vir". Durante seu mandato, 
o capjtao viveria na aldeia, com a sua família, em companhia 
dos índios. Nas próprias aldeias, o capitao teria urna fun
Qáo dupla. Sua primeira tarefa consistiría na administra
gáo e no ensino. Deveria instruir os índios no cultivo da 
terra e ensinar-lhes a usar ferramentas e outros instrumen
tos semelhantes. Além disso, deveria colocar a disposic;;ao 
do Governador ou da autoridade correspondente da capi
tania os índios do seu povoado que fossem necessários para 
eventuais trabalhos "a servi<;o do Rei", quer dizer, como 
tropas auxiliares, ein caso de guerra, ou como máo-de-obra 
ero trabalhos públicos. Os plantadores e todos os outros 
habitantes brancos da colonia que precisassem de máo-de
-obra índia poderiam procurar com o capitáo urna reparti
c;;áo dos habitantes da aldeia, que poderiam ser empregados 
de acordo coni as condiQóes até entáo em vigor. A reparti
c;;ao ficou dependente de que os indígenas fossem bem tra
tados pelo seu "senhor" e de que fossem pagos de acordo 
com urna tabela que deveria ser fixada unitariamente para 
todo o país pelo Governador. Além disso, ao capitáo corres
ponderia urna s~da :tarefa: seria juiz nos casos contro
versos que os habitantes das aldeias tivessem entre si ou com 
pe,ssoas fora d()s seus povoados. A sua· jurisdi<;ao estender
-se-~a a .multas . de até dez cruzados ou· a trinta dias de pri
sáo; .. correspondia, portanto, aquela que até entao possuía 
o juiz de. indios. Dentro d~sses limites, o capitáo teria o di
reito de condenar e absolver. Em todos os casos que fossem 
além dessas disposi<;óes e também com9 instancia de_. ape
lac;;ao, seria competente o Ouvi~or da capitania correspon
dente. Instancia suprema, em todos os casos jurídicos re
lativos aos índios, seria o Provedor-mor dos defuntos da Re
la<;áo da Bahia (antes d:a instituic;;ao, em 1609, do Ouvidor 
Geral ). 

Ao lado do capitáo, apareceu, como encarregado espiri
tual dos habitantes da aldeia, um sacerdote. Deveria ser clé
rigo portugués e falar a língua dos índios, quer dizer, a lí~
gua geral. Se nao fosse possível dispor de um clérigo se
cular, a tarefa poderia ser assumida por um jesuíta ou por 
um membro de uma outra Ordem. Os clérigos seriam pro -
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postos, em nome do Rei, pelo Governador e confirmados pe
lo Bispo da Bahia. Se, com motivo das visitac;;óes, fossem 
apresentadas algumas acusagóes autenticas contra os cléri
gos, poderiam ser privados do seu oficio pelo Bispo. i o 9 

Depois que os c·o1onos procuraram inutilmente, duran
te decenios, influir realmente na política indigenista da Co
roa, a lei de 1611 deu um giro inesperado, de acordo comos 
seus desejos. A Coroa criou as condic;;óes prévias necessá
rias para um recrutamento adequado de escravos índios e 
assegurou aos colonos a voz a ti va na administrac;;áo das . al
deias, levando assim em conta, em grande medida, os dese
jos da populac;;ao branca. A lei de 1611 representou, para 
o resto do tempo da uniáo pessoal hispano-portuguesa, a ba
se jurídica da política indigenista da Coroa no Brasil, em
bora acontecessem ainda algumas mudan<_;as na administra
\ao das aldeias . 

Para os jesuitas, a leÍ, como pode entender-se, significou 
a perda de sua posic;;áo privilegiada no cuidado dos índios. 
A partir do Regimento · de Tomé de Sousa, a política real li
gar~-se estreitamente a Ordem. Agora a Coroa concedeu aos 
colonos aquilo que os padres procurararil evitar, éom todos 
os meios a sua dispos~<;ao , desde os co~~os· de seu traba
Jho: no Brasil, quer dizer, . a entrega da administrac;;ao das . al
deias aos colonos. Essa nova orientac;;áo na questáo indige
ni_sta tinha causas diversas: os motivos de ordem. p"olítico
-financeira representavam um papel importante. A queixa 
de que a colonia era onerada pelo dever de sustentar as· al
deias jesuíticas tinha sido apresentada, em medida crescen
te, ·desde os come<;os do século XVII. O Governador a repe
tiu ainda na primavera de 1611. Os padres, conforme ele 
acentuava, representariam urna carga económica enorme pa
ra ·a fazenda real e, ao mesmo tempo, os proveitos que os je
suítas tiravam de suas fazendas com ajuda da máo-de-obra 
índia seriam extraordinariamente altos. O Governador ata
cou a obra dos jesuítas com urna dureza que quase nao se 
encontra em nenhuma · das anteriores e numerosas acusa
g6es: Retirar a admin!straQao das aldeias dos padres seria 

109. Carta de lei sobre os gentios do prasil, seus foros, admi
nistrac;áo de sua justic;a, 10 de setembro de 1611: ANTT, Livraria, Li
vros de leis, vol. 2, ns. 222v.-225, publ. em Documentos Interessantes, 
vol. 3, pp. 70-78. Também Livro primeiro do Govemo do Brasil, pp. 
71-75. . . 
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o mesmo que urna restauraQB.o do país, e os seus habitantes 
teriam a máo-de-obra de que pudessem servir-se . . . 11º 

O fato de que as disposic;óes da lei de 1611 estivessem ti
radas, quase ao pé da letra, das recomendac;oes já anterior
mente apresentadas por Meneses demonstra que o Governa
dor exerceu urna grande influencia na decisáo do Rei. 11 t Mas 
o motivo autentico e mais profundo das determinac;oes reais 
deve procurar-se na aversáo que Filipe III tinha também 
contra a Ordem dos jesuitas e que agora, finalmente, se abri
ra caminho contra a resistencia de Lisboa. 

As normas da lei de 1611, pelo menos no que diz res
peito a administrac;ao das aldeias, nao foram aplicadas na 
forma prevista. Das poucas fontes que nos informam sobre 
os acontecimentos posteriores da colOnia, pode.:se deduzir 
que os jesuitas conseguiram impedir, em grande medida, a 
aplicac;áo das disposic;óes reais. Parece que na Bahia, o pon
to de vista dos jesuítas encontrou apoio também entre a po
pula<;ao. Espalhou-se a idéia - assim nota o Provincial do.s 
jesuítas Henrique Gomes - de que a aplicaQB.o da nova lei 
poderia aniquilar o sucesso obtido até entao pelos padres na 
cristianiza.Qáo e civilizac;ao dos indígenas. Os representan~ 
tes da CA.mara da Babia, que tomaram urna posic;áo clara 
sobre o problema, ficaram convencidos, após urna visita as 
aldeias jesuíticas do RecOncavo, de que elas apresentavam 
a melhor forma de administraQB.o dos índios. 112 Em Per
nambuco, o capitáo-mor Alexandre de Moura, um amigo de
cidido dos jesuitas, colocóu-se ao lado dos padres e impediu 
o seu afastamento da administrac;áo das aldeias. 11ª A idéia 
d.os jesuitas, de continuar como cuidado de todos os povoa
dos índios que possuiam até aquele momento ficou ainda 
melhorada quando, em 1612, terminou o mandato do .Qo
vernador D. Diogo de Meneses, cujos renovados protestos 
ao Rei tinham contribuido essencialmente para o decreto an
tijesuítico de Filipe III. O sucessor de Meneses, Gaspar de 
Sousa, declarou-se contrário aos novos esforc;os para urna 
reforma da administra<;ao. Num escrito a Filippe III, defen-

110. D. Meneses ao Rei, Babia, 7 de fevereiro de 1611: Corres
pondencia de D. de Meneses, pp. 71-75. 

111. Cf. pp. 105ss. 
. . 112. Henrique Gomes a António de Mascarenhas Babia 16 de 

jµnJ10 . ~e 16_14: Lei~. l!CJ, ~ol. 5, pp. 19-21. ' ' 
113 . Idem, p. 22. · 
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deu a opiniao de que o afastamento dos jesuitas do cuidado 
dos indios civilizados nao serviría para o "bem deste Es
tado". 11• 

~as: com esta decisao do Governador, as diferen<;as en
tre Jeswtas e colonos só terminaram na parte setentrional 
do país. No Sul da colónia, especialmente em Sáo Paulo o 
decreto de Filipe III fortaleceu as tendencias até entao e~is
~17tes, ,..Pois .os colonizadores já tinham conseguido urna par
t1c1pac;ao at1va permanente na administraQáo das aldeias. De 
fato, quando o capitao de Sáo Vicente, Jorge Correia en
tregou aos jesuitas, eni 1592, a administrac;áo dos estabe
lecim~ntos indios de Sao Paulo, os paulistas tomaram, por 
própr1a conta, decisoes para a preserva<;áo de seus interes
ses. Numa assembléia de 20 de setembro daquele ano a 
ca.mara. e o povo de Sao Paulo asseguraram aos jesuita~ o 
direito ao cuidado espiritual dos indios, mas foi-lhes nega
da a administraqao das aldeias, como pretexto de que, des
se modo, o bem comum !icaria prejudicado. Além disso, 
deveria contar-se com tlimultos dos indígenas, que nao se 
fiariam ,ch;\ proteQ§.o dos missionários, porque quereriam vi
ver nos seus costumes. ucs Contudo, no comec;o do século 
XVII, os ,Padtes cuidavam de. quatro grandes aldeias em Sao 
Paulo; ou' seja, Barueri, Pinheiros, Guarulhos e Sáo Miguel. 116 

A lei de 1611 ofereceu aos paulistas um pretexto legal para 
incluir também esses povoados dos jesuítas na administra
c;áo civil, sob a qual se encontravam já a maior parte dos 
estabelecimentos indios das redondezas de Sáo Paulo. Tres 
vezes, exatamente em 1616, 1628 e ·1633, os colonos de Sao 
Paulo procuraram expulsar os padres da sua maior aldeia, 
Barueri. 11.1 Finalmente o conseguiram em 1640, quando os 
jesuitas foram expulsos de Sáo Paulo e toda a capitanía de 
Sao Vicente. 118 A administra.Qao dos povoados jesuíticos 
índios fé>i entregue a CAmara de Sáo Paulo. Esta passou a 

114. Idem, p. 22.' 
115. Atas da CAmara de Sao Paulo. vol. 1, pp. 446-448. 
116. Para maiores pormenores, cf. Leite, HCJ, vol. 6. pp. 230-233; 

José Joaquim ~achado de Oliveira, Notícia raciocinada sobre as al
deias de índtos da Província de Sáo Paulo, desde o seu come~o até a 
atualidade, em RIHGB, vol. 8 (1846), 21.\ ed. 1867, pp. 203-2.54. 

117. A Coroa interveio na discussáo em '1633, concedendo aos j& 
suitas o direito a administra9áo da aldeia. Para maiores pormeno
res, cf. Leite, HCJ, vol. 6, pp. 236-239. 

118 . Cf. pp. 146s. 
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eieger, cada· ano, capitáes encarregados do cuidado das al
deias. 119 

Ao lado da reforma da administragáo das aldeias exis
tentes, as disposigóes da leí de 1611 contribuíram para a fun
dagao de novos estabeleéimentos índios, que deveriam ser
vir especialmente para a defesa das costas brasileiras con
tra os ataques dos corsários ingleses, franceses e holande
ses. 120 A importancia atribuída aos guerreiros indios das 
aldeias fica bem clara pelas seguintes palavras do Pe. Pero 
Rodrigues: "O escudo, muros e baluartes contra todos es
tes inimigos ( = negros revoltados, Aimorés e franceses) sáo 
os índios de paz ... " 121 

Aos 13 de julho de 1615, o Governador Gaspar de Sousa 
deu ao recém-nomeado capitáo-mor e ouvidor de Sá.o Vicente, 
B. de Seixas Rebelo, o mandato de fundar urna aldeia nacos
ta da capitanía, para assegurar a defesa da terra. 122 Pouco 
depois, f oram empreendidas, pela Coroa, novas medidas pa
ra a proteQáo das costas brasileira~. Em 1617, o Rei deu 
a um sobrinho_ de Mem de Sá, Martim de Sá, que se encon
trava na metrópole para negociaQóes, a recome~daQáo . de 
fundar aldeias em Cabo Frio. Es~ lugar er~ Wl)a das re
gióes costeiras mais procuradas pelos cors~rié>s estran
geiros. 

. Nas aldeias, de acordo com. os desejos da Coroa, deve-
riam estabelecer-se indígenas do sertáo. Martim. ~e--Sá, po
rém, preocupou-se· por obter a licenQa do Rei, a fim de· re
ceber índios das diversas aldeias dos jesuítas nos estabeleci-

119. Em 1644, o anterior Governador do Rio de Janeiro, Salvador 
Correia de Sá e Benevides relatava, perante o Conselho Ultramarino, 
en1 Lisboa, as conseqüencias que a instituiQao da administraQao leiga 
teve nas primitivas aldeias jesuíticas de Sao Paulo. De ac_ordo com 
seus dados, a populaQao india da maioria das aldeias teria diminuído 
até, pouco mais ou menos, a décima parte. Cf. Boxer, Salvador de Sá, 
pp. 126-127. Pelos fins do século XVII, os franciscanos assumiram 
o cuidado das antigas aldeias jesuíticas de Sao Paulo. Cf. Rower, 
Páginas de história franciscana, pp. 505-513. 

120. O significado dessas aldeias para a defesa da colonia já fo
ra discutido por ocasiao da preparaQáo da lei de 1595. Cf. p. 94. 

121 . Carta do Pe. Pero Rodrigues, 1.o de maio de 1597, publ. em 
Leite, HCJ, vol. 2, p. 182. 

122 . Registro da provisáo que apresentou o capitáo e ouvidor 
B. de Seixas Rebelo para se descer urna aldeia de gentio de paz. Ba
hía, 13 de julho de 1615: Atas da Camara de Sao Paulo, vol. 2, pp. 
380-381. 
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me~tos projetados. Os indígenas do sertao, selvagens e inex
penentes na luta comos europeus, representariam antes um 
perigo do que urna seguranQa para as zonas costeiras. Pelo 
contrário, os habitantes das aldeias seriam disciplinados e 
exercitados na guerra. 12ª Num decreto de 22 de fevereiro de 
1618, a Coroa respondeu as propostas de Sá para a funda~ 
Qáo de duas aldeias. Ao mesmo tempo, nomeou-o coman
dante da cidade do Rio de Janeiro e superintendente de to
das as aldeias indias das redondezas. 12• 

... 

123. Carta do capitáo-mor Martim de Sá ao Rei Filipe 11, na 
qual se refere a ordem que recebera de partir para o Brasil, de fazer 
descer o gentío ao litoral do Cabo Frio, de fundar aldeias e defen
der a costa das capas do Rio de Janeiro e Sao Paulo dos navios es
trangeiros, Llsboa, 20 de abril de 1617: AHU, Papéis avulsos Rio de 
Janeiro, doc. 7. Cf. também AMP, III, 2• parte, pp. 33-34. ' 

124. Cf. Vivaldo Coaracy, Memórias da cidade do Rio de Ja-
neiro, Rio de Janeiro, 1955, p. 44. Para maiores pormenores sobre as 
aldeias das redondezas do Rio de Janeiro, riessa época, cf. Joaquim 
N~rberto de Sousa Silva, Memória histórica e documentada das al
deias de indios da Provincia do Río de Janeiro, em RIHGB, vol. 17 
(1854), pp. 123-129 e passlm. · 
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A POLíTICA -INDIGENlST,A NA tPOCA DO 
. . . 

. DOMINIO ESPANHOL :.__ Il PARTE 

. .. 

. . 

1. A LEGISLA<;AO MINEIRA E A QUESTÁO INDIGENISTA 

Os portugueses tiveram -menos sucesso do que os espa
nhóis na procura qos táo cobiQados metais preciosos do No. 
vo Mundo. As noticias das primeiras expediQóes brasileiras 
foram decepcionantes e confirmaram o relato de Caminha 
de que, na nova terra _deseo berta, . náo se encontravam si
nais de ouro ou de-prata. 1 Durante todo o sécu1o·xv1, porém, 
nao cessou a esperanc;a de descobrir, finalmente,· no Brasil, 
jazidas metalµeras cómparáveis . as da América espanhola. 
A expediQá.o de Martim Afonso de Sousa deveria comprovar 
os rumores espalhados pelo veneziano Sebastiü.o· Caboto, so. 
bre descobertas de prata no Rio de Solis. Comprovou-se 
que o Rio da Prata encontrava-se fora .do dominio portugues 
e que a prata estava· no Peru. 2 A Coroa riáo deixou de en· 
carregar renovadamente as autoridades da colOnia a pro· 
cura de metais preciosos. Tomé de Sousa, o primeiro Gover
nador do Brasil, recebeu instruQóes para a pesquisa de ja
zidas de ouro, que deveriam encontrar-se no sertáo do Sáo 

1. Carta de Caminha ao Rei Manuel I, em Cortesáo, A carta de P. 
V az de Caminha, p. 240. · 

2 . Silva Rego, Portuguese Colonuation, p. 69. 
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Francisco. 3 Relatos muito espalhados pelos indígenas, que 
falavam de riquezas lendárias no sertáo, deram pretexto pa
ra inumeráveis entradas. 4 Assim, por exemplo, nos meados 
do século XVI, chegaram a Porto Seguro indios que falavam 
da existencia de acampamentos de pedras preciosas verdes. 
Os colonos brancos enviaram urna expediQáo, sob o coman
do de Martim Carvalho, que penetrou 220 léguas no sertáo, 
mas que, após oito meses, teve que voltar para a costa sem 
ter colhido nenhum sucesso. 5 

Só pelos fins do século, os esforQos conjugados da Co
roa e dos colonos levaram a resultados tangíveis. Em 1591, 
Gabriel Soares de Sousa voltou da Corte de Madri, onde re
cebera do Rei Filipe II vastos privilégios para a exploraQáo 
e lavra organizada de jazidas metalíferas no Brasil. Sousa 
organizou urna entrada que, porém, fracassou no curso su
perior do ParaguaQU, no interior da Bahía. 6 Os ambiciosos 
planos de G. de Sousa foram retomados por Francisco de 
Sousa, depois que Afonso Sardinha encontrou, em 1592, em 
Jaraguá, nas vizinhanQas de Sáo Paulo, os primeiros achados 
auríferos signüicativos do Brasil. 1 Francisco de Sousa, Go
vemador da Babia de 1591 a 1602, criou as condiQ6es neces
sárias para a explora<;áo sistemática de jazidas nas c,apita
nias meridionais . Finalmente, em· 1'599, ele foi pessoalmen
te. a Sáo Paulo, . onde fomentou ·a· eXpansáo . paulis~· ~rio in
terior em benefició· dos seus ambiciosos planos. Sób~· pro-

• , • • • 1 " • 1 

• • : : • • ! • : • 

3. Cf .. Garcia Ensaio sobre · a· história pqlftica e adm~nísttll;tiva, p: 145. Urna obr~ fundamental 8obre _ ~ législ~ da Coroa' em re
la~ao. a miher&Qáo no Brasil é a de «Joao P¡µidiá Calógeras,: As .. minas 
do Brasil e su.a l~gisüWáo, 3 vols., . Rio de Janeiro, . _1~1905. . .. ' .. 

4. Entre os motivos pelos quais foram ~mpreendidas . .as .. ~tra~ 
das durante os prtmeiros decénios do dominio portugues· no ·Bra
sil, 'Magalháes nomeia em prirheiro lugar a procura . de pedr.as. e l!le
tajs preciosos, em segundo lugar a ~a de escravos· e em .terceiro 
lugar, a seguran~a da terra contra os inimigos europeus: História 
da expansáo, pp. 21-25. Também em Sao Paulo, durante o séc\tlo XVI, 
a procura de metais estava em primeiro lugar; porque os escravos 
ainda estavam disponiveis em número suficiente nas vizinhanc;as dos 
estabelecimentos brancos. Cf. Alfredo Ellis Júnior. O bandeirismo 
paulista e o recuo do meridiano, 2tL ed., Sao Paulo, 19;i4, pp. 46-52. 

5 . Gandavo, Tratado, pp. 94-95. 
6 . Cf. U. Vianna, Bandeíras e sertanistas bahianos, Sáo Paulo, 

1935, pp. 17-18; Francisco Borges de Barros, Bandeirantes e sertanis
tas bahianos, B~'lia, 1920, p. 135. 

7 .· Sobre a descoberta de metais· preciosos, na provincia de Sáo 
Vicente, nessa época, cf. W. L. Eschwege, Pluto Brasilfensis, Berlim, 
1833, pp. 3-9. . . . . .. . . 
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teQRo do Govemador, a,S primeiras grandes bandeiras dispu
seram-se a pen~trar na inexplorada natureza selvagem do in
terior do Brasil. Urna das expediQ()es mais importantes 
aconteceu em 1602, sob a direc;áo de Nicolau Barreto e An
dré Leáo, e atingiu os limites da atual Brasilia, a procura de 
metais preciosos. 8 · Sousa deu apoio a penetrac;áo .no ser
táo ainda mediante urna. provisáo de 27 de maio de 1599, na 
qual deu licenc;a geral para a procura de ouro. 9 Os seus pla
nos náo 'eram realizáveis s~m transgredir a legislac;áo indige
nista ·existente. Finalmente, Pereira de Sousa, apoiá.do ern 
instrugoes pessoais do Govemador, dirigiu urna entrada, H ' 

embora Santos se encontrasse ameaQada pelos inimigos fran
ceses e ingleses, e o OUvidor tivesse ·convocado todas as for
~as pf1.ra a defesa da capitania. Conseqüentemente, Francis
co de '. $ousá. foi' acusado . de 'ter ·. apol.ado . a penetraQáo dos 
paulfstas . no iriterlor: em detrimento dos . -indígenas e da . se
gura~c;a do . país, contra·: as~ ·disP<>si~oes expressas da recen
temen~ promulg~a -_lef .dE{ mdioS de {596, que permitía en
tradaS ürií~mente· :no caso de ··uma "guerra . justa"~ A Córoa 
d~st~tu~u .. o _Gbve~~ór: n ·_ ·. .. · ·. · 

O -exemplo. de SOusa dewr bem claras as dificuldades pe
rante as quais se · enf·rentou ·de novo a politica da Coroa na 
questáo. indigenista; · a partir· do ·momento em que fomentou 
a lavta .. de m~tais preciosos". ·urna ·proibic;áo· das entradas ~ 
conta.1'to qi:J~· fosse·: mantida: estritameilte - · náo só teria im
pedid~ , t(. ca~ada de· escravÓS~ da qual ' QS paulistas recebiam, 
até eíitao, o· seu méio .. de -'susteritac;áo, mas teria tornado 
igu.alt:p.ente _ iJnpossív~l a_ procura . ~e· ·jazid~s de metais pre
ciosqs', . cuja lavra .respondil} .. aos int.eresses da Coroa. Na 
prática, nao era pbssível separar os dois complexos de ques
toes. De fato, a Coroa esforc;ou-se também durante os anos 
seguintes, em acelerar a pesquisa de jazidas metalüeras, sem 
levar muito em conta .as desvantagens crescentes que daí se 
seguir'iam para. a protéQáo· dos índios. 

8 . Sobre a entrada dé 1602, cf. Ellis Júnior, O bandeirismo, pp. 
71-89. -. 

9 . Traslado de urna provisáo do Snor. Govemador para todos 
poderem tirar· ouro, Sáo Paulo, 27 de malo de 1599: Registro Geral 
d a Camara de Sáo Paulo, vol. l, p. 84. 

10 . Provisao de D . Francisco de Sousa: Registro Geral . da Camara 
de Sáo Paulo, vol. 1, p. 105. 

11. Sobre os acontecimentos de Sao Paulo, durante a presen<;a 
de Sousa, cf. Luís, Na Capitania de Sáo Vicente, pp. 199-229. 
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Como conseqtiencia desses acontecimentos, surgiram as
pectos completamente novos para as obrigac;óes trabalhistas 
dos índios. Para a planejada lavra de metais, as regióes me
ridionais do Brasil encontravam-se exclusivamente dependen
tes da máo-de-obra indígena, porque, nas regióes pobres 
do Brasil, as quais pertencia especialmente Sao Paulo, até 
entao nao tinha sido importado nenhum escravo negro. De
veriam, portanto, ser encontradas novas fórmulas, a fim 
de que os indios pudessem· ser empregados no planejado be
. neficiamento de metais, em concordancia com a legisla<;ao 
da 9oroa, que lh~s garantia _a liberdade. 

Quando Sousa recebeu noticias sobre o resultado da ex
pedic;ao ·de Leao e Barreto, diiigiu-se a Corte espanhola, pa
ra informar sobre as riquezas recentemente descobertas no 
Brasil, e para apresentar propostas para a sua explorac;ao, 
.tal. ·como tinham sido apresenta~as ant.eriormente, de ma
neira semelhante, ·por G. Soares. ,~e Sousa a Filipé .II. Os 
planos de Sousa encontrarain u.rila acolhida favorável do 
Rei espanhol. Fillpe. III assegúrouj.nicialm~nte todas as. me
didas que possibilitariam um aproveitamento rápido e efi
caz das riquezas recentemente --descobertas: a corresponden
te. nova regulamen~ adminis.trativa··da· colOnia, o enga
jamento de pessoal mineiro experimentado do Chile, Alema-
nha e Peru, O aPQiO financeiro da empresa e privilégios pa
ra . todos os participantes; , O Monarca permitiu o .recruta
merito de escravos indios, de acordo comas determinac;óes 
da leí de 1596, que foi aplicada génerosaménte. O Rei de
clarou, de fato, que a guerra seria permitida como o princi
pal meio de aprisionamento . de escravos, quando fosse leva
da a cabo por "necesaria defensión" contra os indios. 12 

As propostas do antigo Governador da Bahia foram apre
sentadas ao Conselho da :tndia em Lisboa. Numa consulta 
de 23 de maio de 1607, o Conselho declarou-se em favor de 
que o Regimento de Francisco de Sousa, a ser decretado, 
fosse redigido de acordo com a legislac;áo mineira do Peru. 
Desse modo, preconizava a aplicac;ao da mita do Peru ao 

12 . Apontamientos originales formados de D. Francisco de Sou
sa, Madri, julho de 1607: AGS, Secret. Prov. 1466, fis. 327-332v. O tex
to espanhol do documento encontra-se nas ns. 321-325v .; uma publi
cac;áo do mesmo encontra-se em Vamhagen, HGB, 2' parte, pp. 125-
-128. O documento contém, ao todo, 24 proposi<;óes de Sousa e as 
respostas correspondentes do Rei, sobre a legisla<;áo mineira para 
Sáo Paulo. 
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Brasil. 1s Pouco·s dias depois, os organismos governativos de 
Lisboa ocuparam-se com a questáo apresentada sobre o mes
mo tema, pelo procurador de minas de Sao Paulo, Diogo 
de Quadros. No ponto central das discussóes, encontra
vam-se as possibilldades de conseguir mao-de-obra para as 
minas planejadas. O Conselho rejeitou o pedido de vir em auxi
lio da pobreza da capitania de S. Vicente mediante o forneci
mento de milhares de escravos negros, as custas da fazenda 
real. O argumento de que a compra de escravos oneraria ex
cessivamente as financ;as reais fez coro que se dirigisse a aten
Qao para os indios, que náo provocariam nenhuma despesa. 
O Conselho Real concordou com Quadros na necessidade· de 
conseguir indios das capitanias do Rio de Janeiro e do Es
pirito Santo, ·a fim de enviá4os a Sao Paulo. Os indios de
veriám trabalhar em rodízio ~ nas .minas, tal como era ·co
mum no Peru. Deveria ter-se cuidado de que os· indígenas 
nao. tivessem ·que transportar cargas .pesadas a grandes dis
tancias e de que náo fossem tratados como prisioneiros. De
veriam ser adotadas todas as rne.didas imagináveis para· o seu 
b9m trato, pois·----:-- assim acentuava Coelho - quanto .melhor 
fosse o trato dos indios, tanto melhor seria o servic;o quepo
deriam prestar, o que resultaria em grande proveito. A assem
bléia consultiva opOs-se ao pedido de ·tomar das aldeias dos 
jesuitas o resto da máo-de-obra necessária. 1• 

. ". O resultado da consulta. de 26 de inaio de 1607 pode ser 
tam}?ém considerado como urna recomendac;áo de aplicar 
as regióes mineiras de Sao · Paulo a organizac;ao peruana. 
Acreditava-se que esse seria o melhor modo de conciliar os 
deveres de protec;áo aos indios com os interesses económi
cos . de urna explorac;áo ambiciosa das jazidas de metais. 
A formulac;ao legal das propostas de Sousa aconteceu nos 
inicios de 1608 e precisamente mediante os decretos de 2 e 
7 de janeiro, 28 de marQO e 15 de julho. As deci~óes do Rei 
corresponderam, no seu conjunto, as expectativas do Gover
nador e as . recomendac;óes de ambos Conselhos de fndias. 
o antigo Governador Geral voltou a América munido de fa
culdades extraordináriás. Além das honras e privilégios pes-

13. Consulta do Conselho da :tndia sobre Dom Francisco de Sou
sa ir servir nas minas de Sao Vicente no ijrasll, Lisboa, 23 de maio 
de 1607: AGS, Secret. Prov. 1466, ns. 316-317. 

14. Consulta do Conselho da :tndia sobre as minas de Sáo Paulo 
do Brasil, Lisboa, 26 de maio de 1607: AGS, Secret. Prov. 1476, fls. 
156-159. . . 
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soais, · co~guiu em M~dri ··o seguinte: a reumao das · trés 
capitanias meridionais de Sáo Vicente, Rio de Janeiro e Es
pirito Santo numa unidade administrativa autónoma; a sua 
nomeaQáo como capitáo ·geral:· e governador dos Estados do 
Sul, com ·competencias iguais_·as do Governador da Bahía; 
a sua eleva<;áo a administra<;áo de todas as jazidas minarais 
descobertas e por descobrir no. Sul (superintendente das 
minas); finalmente, a aprova~ de todas as suas propos
tas para a explora<;áo das jazidas brasileiras de metais pre
ciosos. 15 Os decretos náo continham, porém, nenhuma de
terminaQáo sobre a questáo táo· discutida acerca do modo 
como os· indios do Brasil poderiam ser recrutados para o 
trabalho nas ·minas planejadas. Uma regulamentac;áo final 
dessa difícil questao ficou reservada para t1m previsto .Regi
mento das Minas. 16 Sousa podia, porém; apelar inoficial
mente para as instru<;oes do Rei. espanhoL Durante as nego
ciác;oes que levara a cabo em Madri com Filipe 111, recebeu, 
de fato, do Monarea, em 1607·, ·a ·concessáo de considerar 'Co
mo obrigatória, -até a promulgac;áo das novas clisposi<;oes so
bre o trabalho indígena, o 'Regimento das Minas do antigo 
Vice-rei do·Peru, D. Francisco de Toledo. 11 O citado decrieto 
do Vice-reí só podiam ser as Ordenanzas de Minas de 1574, 
.mediante .as . quais, Toledo· ·Iegalizou e reorganizou a insti
tui<;ao da mita; que os :espanhóis tomaram das culturas·· su
periore~ da América andina. O e:µiprego da mita correspon
día aos desejos de urna exploraQ'áo eficaz, mediante ~ em
prego de máo-de-~bra india, nas 'jazidas d~ metais preciosos 
do Peru, especialmente da prata de Potosi e do mercúrio 

15. A citada legisl~áo e privilégios de Sousa encontram-se . ~ 
AHU, Códice 432, fis. 147v.-151. Segundo .as cópias brasileir~. publi
cadas em Varnhagen, HGB, 2~ parte, pp. 128-134. Cf. também Ta-
ques, História, pp. 147-148. · · 

16. Já em 15 de agosto de 1603 tora decretado, em Valladolid, 
pelo Rei espanhol, um Regimento das minas, que entregou a expl~ 
rac;áo dos metais a populac;áo brasileira. Esse decreto, por~m, fo1 
derrogado pela Coroa em favor dos privilégios de Dom Francisco de 
Sousa, e confirmado pelo Rei aos 29 de abril de 1607, após a marte do 
Governador. Cf. Varnhagen, HGB, 2;¡l parte, p. 119. 

17 . O texto dos acordos correspondentes é o seguinte: "En lo 
' que toca al regimiento de las minas enquanto no sale otro, se debe 

usar el de D. Francisco de Toledo~ que hizo siendo Virrey del Peru Y 
del que se u5a en la Nueva España - Respuesta: Use del Regimiento 
de D. Francisco de Toledo de que se usa en las Minas de Nueva Es
paña, enquanto no le diera otro: Apontamientos originales forma
dos de D. Francisco de Sousa, Madri, julho de 1607: AGS, Secret. 
Prov. 1466, fls. 329v. 
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de Huancavélica. A mita significava o trabalho forQado tem
porário de urna certa parte dos indios tributários, nas mi
nas do país. O sistema estava organizado de acordo comas 
mais exatas disposiQoes trabalhistas que, contudo, nao pude
ram im~r que éla tomasse formas indisfar<;áveis de ex~ 
pl9ra<;áo .do~ indígenas americanos. 18 Pode-se, talvez, . con
cluir das ·µtstruQoes do· Rei a Sousa que coma volta do Go
vernador a· Sáo Paulo, o sistema da mita peruana tenha sido 
introduzido no Brasil? Do ponto de vista jurídico-teórico, a 
questao. ~ pode ser basicamente negada. A aprova<;ao oral 
do Mo~rca a Sousa, p~ra adotar a instituiQao peruana de
ve ser consiqe~ada comq _ obrigatória, .. na medida · em que as 
Ieis de 16_08 náo dispunham nada em contrário. Mas, na.prá
tica, ap&receram outrós aspectos . essenciais. · Um emprego 
forc;ado.:(los índios brasileiros era contra os costumes do país 
e dificilm~µte. aceitável para a .. pouca orga~Qáo s·ocial dos 
ind.ígenas •. A máo-d~bra :deveria ser recrutada no serta.o. 
Luís S}e ,.Soll$8.,_ o filho· do Governador, enca,rregou. em 1611, 
aos caciques das aldeias das vizinhanQa.S de Sáo Paulo, a ta
refa de atrair, as custas do · Governador, os índios do sertáo 
com eles.:relacionados e de buscar e conseguir, entre os seus 
coleg~ de . .triqo,.no Guaira, trabalhadores para as minas de 
ouro e~ ·;SáO ·Paulo. 19 · Por .outro lado, náo foi introduzidó 
um recriltarilento sistemático de mao-de-obra india, porqµe 
só foram ~escobertas jazidas_ insignüicantes de ouro d~ alu
viáo e .PQrq.ue os outros . fins perseguidos por Sousa se re
duziram a nada, por causa da sua rápida morte. 

Duraqte · os decenios seguintes, o oficio de superinten
dente das minas de Sao Paulo recaiu em diversos membros 
dá influente família dos Sá. Em 1613, Salvador Correia de 
Sá foi nomeado para esse cargo. O seu Regimento contém 
recomenda<;oes sobre o emprego de mao-d_~obra índia nas 
minas: "Sendo-vos necessário para averiguaQáo e benefício 
das ditas minas valerdes-vos dos índios que há naquelas ca-

. ,. 

. 18. Sobre a mita do Peru, cf. Roberto · Levillier, Don Francisco 
de Toledo, _Supre_mo Organizador de_l Peru, . 1515·1.582, vol. 1, Ma.dri, 
1935, pp. 252ss. Konetzke, Die Indianerkulturen Altamerikas un(l die 
spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft, pp. 199-204. 

19. Testimonio y trasunto de la comisión que D. Luis de Sou
za . . . dió á los caciques. . . para que fuesen .. ' . á buscar á los parien
tes que tengan en el Certón del Guayrá; para que ayuden á labrar 
en las romas que tienen los portugueses de dicha villa, Aldea del 
Fuerte, 25 de agosto de 1611: Pastells, História, vol. 1, pp. 188-18~. 
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pitanias que nao estao domesticados; dareis disso conta ao 
Governador Geral e seguireis nisso as ordens que vos 
der ... " 20 

Dez anos após as negociaQóes de Francisco de Sousa em 
Madri, foi promulgado o Regimento das Minas, aos 18 de 
setembro de 1618. As suas determinaQóes confirniaram a po
lítica, seguida até entao na questao indigenista. Sobre a im
portáncia dos índios para levar a cabo os planos de minera
Qao, a lei declarava o seguinte: "E porque para béneficio das 
ditas minas é necessário repartirem-se os índio.S pelos se
nh9rios delas, o dito provedor fará a reparti~o, · ·dando a ca
da pessoa os que lhe forero necessários, para o lavor delas, 
·os quais os . tratarao bem, dando-lhes todo o nece~sário pa-
ra sua sustentac:;ao nao os . abrigando a trabalhar "mais ·que 
o ordinário e quando fizer . a entrega dos di tos·~ indios lhe 
;limitará os di.as que ha.o de· andar ~-º dito trabaJho, e orde.. 
nafao- o que se lhés há de pagar por dia que ·será cónforme 'a 
truca geral que se· fiZer para tOdo o Estado na forma· que es
tá ordenado· na lei .. que mandei passar .nesta ·cidáde de Lis-
boa a de:t de setembro de · 16ll." ..... ... · · · 

. Aléni dis~o, o ·decreto·· r~novou as disposiij6és da le
gislac;ao em vigor . sobre a distribuic;áo das. aldejas que de
·veriam ser estabelecidas na capitania com os mdigenas do 
sertao~ A repartic;áo dos índios entre as diversas · niínas de
veria ser feita de tal forma que, em cada aldeia, permaneces
sem sempre as pessoas necessárias para que os índios pu
dessem cultivar, sem dificuldade, os seus campos. O pro
vedor deveria comprovar, nos lugares de trabalho, se lá 
trabalhavam realmente tantos índios quantos tinham sido 
'repartidos e se os europeus violavam, de algum modo, os di
reitos estabelecidos dos índios, mediante maus tratos, re
ten<_;ao do salário ou exigencias excessivas de trabalho. De
veriam ser aplicadas duras penas contra os transgressores 
dessas determin~oes. 21 

20. Regimento para Correia de Sá, sobre as minas de ouro na 
Capa, de Sáo Vicente, Lisboa, 4 de novembro de 1613: BA 51-VIII-21, 

, fls. 168-171, publ. em Varnhagen HGB, 2• parte, pp. 136-137. 
21. Registro do regimento que S. M. mandou passar sobre as 

minas de Sao Paulo e Sáo Vicente do Brasil, Madri, 8 de agosto de 
1618: BNL, Fundo geral 6908, fls. 15-18v. Também ANTT, Livros de 
l~is, vol.. 3, fls. 97-99v. e BNR, I-1.2 .44, n. 17. Registro na chancela
r1a de Lisboa, de 30 de janeiro de 1619. As recomen~óes sobre o 
tra~alho dos indios encontram-se nos §§ 10-13, de wn total de 17 de 
Regimento. 

170 

. Embora essa regulamentaQao tenha fixado apenas as li
.n!1~s g.erais, náo .de~a ?~ apresentar urna concordAncia sig
nif1cat1va com a 1nst1tu1<_;ao peruana da mita. Em ambos os 
c~sos, trata-se essencialmente de um trabalho for~o rota
tivo de urna parte da popula<_;ao indígena, durante um tem
po determinado. A regulamenta<_;ao mais pormenorizada do 
trabalho nas minas correspondia a situac;áo local existente. 
Por isso, parece justificado ver nas determinaQóes de 1618 
urna ado<_;ao da mita do Peru e a sua acomodac;ao as .condi-
9óes do Brasil. 

· ···É , po!ém, questionável se as determinac;óes do Regimen
to das Minas de 1618 foram realmente aplicadas. o traba
lho forc;ado dos indios, mal e· mal, déve·· ter· sido introduzi
do nas minas brasileiras, porque .-86. nos inicios do sécUlo 
XVII se fizeram no país - nas· Minas '.Gerais 22 - grandes 
descobertas de me~ais preciosos e nesse tempo foram em
pregados preferencialmente para esse trabalho os ·escravos 
negros. ·· · 

2. A POLfTICA INDIGENISTA DA COROA NO CONTEXTO 
DO DOMINIO . HOLANDt!S NO. BRASIL 

.. . A instituic;ao de um império colonial holandés nO' Nor
deste _do Bra~il,, que j~ se·prenunciava como ataque de ·Piet 
Heyns .a Bah1a, em 1624,· desencadeou . uma nova ·concorren
cia entre os paises europeus para . ganhat-se a amizade ·dos 
indígenas, fenómeno que já aparecera no sécUlo XVI -nas 
lutas entre portugueses e franceses . . · Em relac:;áo a sittiac;áo 
daq~ele. tempo, apenas variara a realidade de que a posi<.;áo 
dos mdios, especialmente nas regióes apenas pacificadas do 
Norte, contribuiria decisivamente para determinar. em fa
vor de quem se concluiria a luta pela posse da terra. · domo 
os ~~la~deses pude~am aproveitar-se, para suas finalidades, 
da m1mizade de mu1tos povos índios contra os portugueses 
e co.mo, além disso - de modo semelhante aoque aconte~ 
cera anteriormente com· os franceses-, demonstraram urna 
g:ande habilidad~ no ~rato dos índios, puderam estender .ra
p1damente a sua influencia entre diversas tribos do N ordes
te do Brasil. 2s 

22 . Cf. Eschwege, Pluto Brasiliensis, pp. 10-20. 
. 23 . Sobre as rela9óes dos holandeses, especialmente de Mauri· 

c10 de Nassau com os indios, cf. Boxer, C. R., Os hola'ndeses no Bra-
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·Após a ocupagáo temporária da Bahia, os holandeses pu
seram _pé em. Pernambuco e conquist~ram depois as capita
.nias_ de .. I~amaracá, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Paraíba. ·. A partir de 1637, Maurício de" Nassau levou as; pof;
sessóes holandesas a urna época de florescimento ecQnómi
co .e·· cultural. No ponto cul.minante· do seu poder e exten
sáo, o Brasil holandes compreendia, em 1642, urna faixa cos
teira de,. .. mais Ol\. meno_s, 50 a 150km de largura, desde o 
Maranháo, ~o Norte, até o .Río Real, na Capitanía de -Sergi-··· . . . ~ 
pe del Rei, ao Norte da Bahía. 24 

· 'DBi$ tribos -í?)dia~ .estabeleeidas nessas -regióes, algurnas 
viviam; . faz~a. pou~o tempo, sob ·o · domínio pórtugues . . ;Oµ
tras ~ ·especialmente no. sertáo - tinham· resisti~o, · com 
sucesso, ·:mediante alian<;as com os .francet?es, a sujeiQáo. En
tre _elas, , as tapuia do Ceará, que por ~ausa de · sua selvage
ria e crueldade eram . especial!l)ente . t~midos pelos. portugue
ses,. (iemonstraram se:r,._._ sob a dir~gao de. seu. cacique Nhan
dui, hábeis e fortes aliados dos conquistadores. Depois que 
o Rio Grande do Norte caiu nas máos dos holandeses, atra
vés da conquista da fortaleza dos Reis Magos, estabeleceu-se 
uni estreito contato entre eles e a tribo da vizinha cápitania 
setentrional. 25 Em todas as lutas contra os estabelecimen· 

sil, ·trad. pórt~esá do origmal inglé~ '~The Dutch iri Brazil Sáo ·P,aUl~, 
1'961, pp. l~l05, 189-192; José AntOnio Gon~lves de Melo, Tempo· dos 
flam-engos: · Influencia ·da ~oeu.Pacáo 'holandesa ná vida e na cúltura 
do Norte do Brasil, ·Rlo de ,Janeiro, 1947, ·pp. 238-26.5. Georg Frtede
rici, Der charakter der Entdeckung ·und Eroberung Amerikas durch 
die Europiier~ 3 vols. Stuttgart, 1925-1936, vol. 3, pp. 34ss. qualifica a 
política indigenista dos holandeses na América, no seu conjunto, como 
"sadia· e ··hutnana"; Contudo, dada . a posiQáo anti-hispanica e· anti
portuguesa· do· autor, esse j\rlzo náo é · de grande valor. Sobre os · su. 
cessos . missionái1os dos calvinistas holandeses entre os indios do N.Qr
deste, cf. · ·Helmut . Andra; Kalvinist una ~othaut, Staden-Jabrbuch, 
Sao Paulo, n. 9/10, 1961-1962, pp. 103-127. 

24. · As exposi<;óes gerais sobre o império holandés no Brasil 
( 1624-1654)' ap·óiam~se. em Boxer, Os holandeses; Gonc;alves de Melo, 
Tempo dos · Jlamengos; · Francisco de Varnhagen, História da~ lutas 
com os holandeses no Brasil desde 1624 a 1654, Babia, 1955; Hermann 
Watj en, ·nas holUindiSche Kolonialreich in Brasilien. E'in Kapitel aus 
der Kolonialgeschichte des 17. Jahrhunderts, Gotha, 1921. Urna bi
bliografia completa sobre a época dos holandeses encontra-se em José 
Honório Rodrigues, Historiografía e bibliografía do domínio holq.ndes 
no Brasil , Rio de Janeiro, 1949. 

25. Cf. Os holandeses, p. 73. A fidelidade dos tapuia chegou até 
o extremo de 200 guel,'reiros dessa . tribo tomar.em parte na conquista 
de Lµanda, _ em Angola. Cf. Heinrich Handelman.n, Geschichte von Bra-
$~li_e.n, .PP.·:J 7·;t:.17~. . . . _. . 
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tos··e· fortalezas pórtug1lesas,' :os tapUia '·colocaram e:m. :cam
po numerosas tropas auxiliares. Para os europeus~ deseo
nhecedores da terra, os indígenas forarn ·de-valor··especial co
mo :guias e exploradores do sertáo. Em Porto Calvo,· Ala~ 
goas; onde Mauricio ~e Nassau venceu, aós · 18 de fevereiro 
de: 1637, o comandante italiano Conde de Bagnuolo, que es
ta va a servic;o dos portugueses, lutaram do lado holandes 
mil índios aliados. 26 · 

Os tupi das regióes· costeiras comportaram-se,- ·em ge
ral, lealmente com os portugueses. Os amigos mais: valiosos 
destes foram os potíguaras, que habitavam a faixa costeira 
dos, atuais Estados do Piaui, Ceará .e· Rio Grande do .Norte, 
e que· ·eram os aliados naturais dos portugueses, . por serem 
inimigos ·mortais ·dos tapúia. 21· : . · 

. · . Ós ataques dos. holandeses ·-~ontra os .cent'ros. do·· cultivo 
da , qa.na-de-a~úcar fizeram com que as . autoridades ·'.de . Lis
boa, (;iirigissem a sua aten~áo,. em medida ... cresce:rite, para as 
hablüdades dos seus súditos índios da colonia~ . Já os . ,pri
meiros:- sucessos :dos inimigos .na Bahia .deram· ocasiaó· a que 
q ,QPverno se esfor~ass~. -,por, demonstrar aos índlos á. am~ 
·d~- :~ , ajuda de .Portugál. .Em.todo o caso, hao se tratf;!.vá. de 
üma política a longo prazo, ma$. antes . de mediqas ... ltjómen
taneas, dirigidas ªº recrutariientó de tropas atixillares íri
dias ,para as lutas em curso e que·. deveriam · assegurar a tran
qüilidade das -tribos submetidas· ou ~ á>'fidelidade·· aos pactos 
estabelecidos coro: os povos amigos:r ···As · ·deterininac;oes -:da 
mettópole iam· ao encontro das necessidades..das',ttil;los bra
sileiras primitivas:: e corr.~spondiam· .ao , ·modo ~ como ; ;Qs. pri
meiros comerciantes portugueses ,procur~r~m ganhar,.-·, no ,~~ 
culo XVI, a ajuda e amizade dos incligenas. 

, Francisco de Moµra, um dos .eomandarites da trQpa por
tuguesa na reconquista da Babia, em i625, . apresentou ao 
Conselho d& Fazenda, em Lisboa, o pedido de que, para a 

• • . • . : . • . . . . • . . .~ ·' ,... :' :.. . : . :· l . . •, •. . . • : . •. . .. ··. . \ ..... ; : :· ." . : , . . 

. . , . ' . . . ... . .. · . . · ..... 
... : • \ • J ... : • •. • 

26 . · Papel sobFe a ·guerra de Pernambuco, :Madrl, ·21 de janeiro de 
1638: ANR, Códice 799, vol. ·3, pp. 31-35. · 

· 27 : Náó se pode, porém, falar de um estrito sistema . de alian<;as 
dé ·cada:· ·urna· das--tribos com as potencias éuropéias: . . Assim, por 
éxemplo, diversos· . . ·grupos de tapuia do Ceará , lutaram, .ao lado dos 
portugueses,- gragas a considera<;ao . de· •qúe: gozava; . entre os . indíge 
n.as, Martim Soares ·Moreno, o cápitáo do Ceará. Cf. Vicente do 
Salvador, História, -.p. 460. Igualmente, .houve urna parte dos· poti
guaras que se levantou contra os portugueses, no Rio Grande do 
Norte: op. cit., pp. 446-448. · ' . ·- · · · , 
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empresa que ir1a realizar, fossem · postos a sua clisposiQ8.o 
generos alimentícios para serem distribuidos entre os ín
dios que pensava alistar como forQas auxiliares. Igualmen
te, pediu facas, pentes, espelhos, braceletes e algumas ou
tras coisas, no valor de cem cruzados "para contentar o gen
tío e o obrigar a que o ajude na ocasiao e sirva no em que 
o ouver mister". O Conselho declarou-se, perante as auto
ridades, favorável a concessao do pedido. 28 

Com semelhantes ·meios, a. Coroa procurou, também nos 
anos seguintes, subtrair os indios da influencia crescente do 
inimigo. Por iniciativa do Conselho de · Portugal, foi envia
da aos indios de Pernambuco urna grande quantidade de li
nho . e diversos objetos, com a finalidade 'de fortalece-los na 
sua amizade comos portugueses. 29 · De fato, as lutas de .su
cesso alternativo para o dominio de Pernambuco com~a
ram depois que em fevereiro daquelé mesmo ano, foram' con
quistados pelos holandeses Recüe . e Olinda. Os esforQos da 
Coroa para ganhar os indios com os ·métodos indicados pa
rece que, pelo menos, tiveram sucesso em Pernambuco: no 
ano seguinte, ordenoü-se· a clistribuiQao, entre os índios, de 
vestidos coloridos, a fim de que eles continuassem a servir, 
com a mesma fidelidade que até entáo tinham demonstra
do, na guerra contra os holandeses. ªº 

O Rei espanhol prosseguiu na política empreendida, me
diante decretos semelhantes. Urna .Carta Régia de 14 de 
maio de 1633 determinou que se desse de presente aos indios 
das regioes disputadas . do Nordeste mercadorias, tecidos, 
vestidos e toda sorte de bugigangas " ... para estarem quie
tos e trabalharem na guerra" (contra os holandeses). 31· 

Se, os portugueses conseguiram conservar, durante anos, 
como poderoso aliado, a tribo dos potiguaras, deviam agra-

28 . Consulta do Conselho da Fazenda sobre as diversas coisas 
que requisltara D. Francisco de Moura para levar para o Brasil, Lis
boa, 3 de setembro de 1624: AHU, Papéis avulsos, Rlo de Janeiro, 
doc. 43. 

29 . O documento contém a seguinte lista pormenorizada de mer· 
cadorias: doze tonéis de vinho, 20 mil réis de facas, 40 mil réls de re
des e foices, 12 mil réis de tesouras, 4 mil réis de pentes. Consulta 
do Conselho da Fazenda sobre as causas que se devem enviar a Per
nambuco, Lisboa, 4 de maio de 1630: AHU, Códice 476, fis. 115. 

30 . Sobre o que vai par~ os indios, Lisboa, 21 de abril de 1631: 
AGS, Secret. prov., 1524, fls. 37-37v. 

31 . Carta régia, Lisboa, 14 de maio de 1633: BNR, 4-111-17, fl . 301. 
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decer isso, · em primeiro .lugar, ao seu cacique Poti, nomea
do pelo branco Filipe Ca~arao. Ele é urna das figuras pou
co conhecidas, mas qestacáveis, dos caciques dos indios bra
sileiros da História primitiva do país. 32 Pelos seus serviQos 
na luta contra os holandeses, foi condecorado pelo Rei es
panhol com a ordem ·cayaleiresca de Cristo. Igualmente, foi 
nomeado capitao-mor da -sua tribo e recebeu urna renda de 
~proximadamente 80. 000 réis. 33 As honras recebidas da co
roa demonstram a importfu:lcia extraordinária que teve sua 
_fidelidade como aliado para -·a conseryac;ao do dominio por
tugues no .Nordeste do país. ·. 

· . Pelo contrário, . a · atitude das tribos ·do Centro da colo
nia - Baliia - era menos favorável aos portugueses. A apa
rigao dos holandeses encorajara ·os ·indios semicivilizados 
do Rec~n~av<;> a urna resisténcía . renovada contra b . domí
qJo portugu~s. Após o. _primeiro ataque ·~doS riv~is europeus, 
em . 162~, a capitania viu-se ~~eaQada por diversos tumultos 
é ataques dos indígenas. · -Os colonos da Bahia procuraram .. , 
muitas vezes, submeter as tribos· índias rebeldes. Para tan
to, tiveram que valer-se da ajuda de tribos aliadas. Aos 8 
de agosto de 1626, os representantes da CAmara da Babia 
decidiram apoiar urna entrada -do capitáo Francisco de Pa
dilha contra · os indios que, de· novo, tinham atacado os agri
cultores brancos do ParaguaQU, e determinaram robustecer 
a expedi<;áo punitiva mediante indfg~nas civilizados. Na em
presa, tomaram parte índios da aldeia de Sao Jorge, um dos 
povoados mais impo~ntes dos jesuitas do RecOncavo. Vie. 
ram também aliados do Sergipe, tapuia de Inhambupe e ou
tros de Cachoeira. 84 

A capitania_ tev~ que eµfrentar grandes perigos, duran
te os anos seguintes, com motivo da sublevac;áo dos ínclios 

32 . Sobre a figura e significado de Fllipe Camario, cf. GoncaI
ves de Mello, Dom António Filipe Camaráo, capitáo-mor dos índios da 
costa dO Nordeste do Brasil, Universidade do Recite, 1954. Cf. t'am· 
bém Hermann Kellenbenz, Einige Aspekte der frUhen Wirtschaft und 
Sozialgeschichte des Nordostens von Brasilien. Ergebnisse und Anre
gungen neuer Forschungen, em Jahrbuch für Gescbicbte von Staat, 
Wirtscbaft Wld Gesellscbaft Latein-amerikas. vol. 1, Koln, 1964, pp. 
51-52. 

33 . Carta régia, Lisboa, 14 de malo de ·1633: BNR, 4.-III-17, n. 
301, publ. em DH, vol. 16, pp. 466-467. 

34 . Ver~o que fizeráo os officiaes da CAmara, Babia, 8 de 
agosto de 1626: Atas da CAmara da Babia, vol. 1, pp . . 45-46. 
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dé Santidade. 35 Os indígenas atacaram· os estabelecimen
tos de Jaguaripe; Paragu~u, Aporá e Maragogipe, b~m per
tó da Bahia, 3e matando brancas e escravos africanos. Mui
tos colonos tiveram que abandonar as suas plantac;óes; os 
seus trabalhadores índios fugiram para o sertáo. A 19 de 
dezembro de 1627, a Camarada Babia assinou um _contrato 
com Afonso Rodrigues Adorno, para a realizac;ao de urna ex
pedic;áo contra os índios de ·santidade. Essa expediQáo era 
tao urgente que Adorno deveria comec;á-la antes ·de fins de 
janeiro de 1628, se náo queria perder o a~oio f~cei~o ~a 
ca.mara. si o Governador Geral da colonia, D. Díogo LUIS 
de Oliveira, preocupou-se pessoalmente comos preparativ?s 
dessa empresa. Numa Junta que teve lugar aos 9 de Ja
neiro do ano seguinte, soi» a sua presidencia, e 'na qual to
maram parte representant~s das Ordens religio~1• do povo 
e da Camara da Barna, ele 'chamou a .atenc;áo Pa,·~- os pe
ngo.s a que á. capitania estava exposta pe1os re~ti(los .ata
qties · qo~ índios; Decidiu-se Qrtanimenient~ " .· .. q?~ .se ~1zes
~e . guetra aos . íh.diqs inimig9~. e com. toda a brev1dade~ . 88 

. . :. ; : - . ~ . . •, . . . . ' . . . 

1. , · Essa urgencia, ·porém, .dedl,lZia-se -tambéi:n de ou~ros .mo
tivos: as expedic;óes cont~&· . os índios revolta~os ~ .servi
ram, unicamente para af~tar , os ~taques_ dos m~~~;ias, que 
sem dúvida eram especialmente perigosos pela pre~enc;a dos 
hofurideses. be fato, as entradas ofereclam ' igualnj.,e~te uma 
ÓpÓrtunidade· favorável para ·cóil,Séguir niáo:-tj,e-op;r~ · . ~dia,. e 
pa:~a· legalizar ·a SUa escr.avi.Za<;~O .C<?J? O prete~to.~ #. ''~erra 
justa".. A expedi<;áo ·de.· Adóm'! V?~to~ ·.a . 2~ d~;· 1?:1argo de 
1628, com tantos esci:avos· que apenas ao GovernBAor ~orres
ponderam 24 "pec;as'·'. 30 ·. A citada Junta de .. 9 de )~e1ro es-

. "' ..,. .. 

·: · 35. Com a palavra Santidad.e eram designados, geralmente, cul
tos· :fetichistas e .animistas dos índios. Cf. Mon. Bras,, :vol .. l, pp. 16-18 
e Primeira VisitaQáo do Santo Oficio, vol. 1, pp. 159-160; vol. 2, ~P· 
473-475, 481-482 e passim. No citado sentido, a palavra parece des~g
na1· as t ribos·:·pagá:s -e · guerreii'as do ·Reconcavo, em ·Opasl~o 8.s cris-
tianizadas ·das alde1as. : .. · · ·" ,: :,:_, · · A 

· · ·36 . Todos ·os ·lugares mencionados encontram-se no · Reconcavo 
da Babia.· · · , · · · · · · · · - · · · · · · · · · :_ ·~ 

37 . Assento que se fez com· o capitáo-- A. R . · Adamo; Babia, 19 
' de dezembro de 1627: Atas da Camara da Babia;. vol. 1, p.- 80. 

38. Auto da Junta . . . Babia, 9 de janeiro de 1628: ANR, Códice 
537, vol. 1, fls. 21-22. 

39 . Registro dos indios -que · Aff onso Rodrigues troaxe do Ser
táo, os quaes o Sr. Govemador Geral Diogo _ Luis de Oliveira ~anda 
dar de administraQác;> as pessoas que f oram na dita jornada, até S~a 
!\.1ajestade mandar o que for servido na ·forma dos autos que estáo 
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coiheu urna outra forma · de recrutamento de máo-de-obra. 
·Como a capitania nao dispunha de suficientes tropas auxilia
res indias, o Govemador encarregou a Joao Barbosa con
seguir seis casais de índios de cada aldeia da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte. Como, além disso, a máo-de-obra ín
dia se ria necessária na Bahia, os citados indios das provin
eias setentrionais deveriam ser retidos, após a terminac;áo 
da guerra contra Santidade, a fim de que colaborassem, "ao 
servic;o do Rei", na fortificac;áo da cidade. A permanencia 
dos indios na capital poderia justificar-se porque os indíge
nas de algumas aldeias das duas citadas capitanías tinham
-se aliado comos holandeses na Bahia da Traic;ao. Por cau
sa do seu grande número e da sua atitude guerreira, náo te
ria ·sido possível, até entáo, responsabilizá-los pela sua trai
~ao, de f orrna que a a~áo planejada se apresentava como um 
at.o de vingan•;(a tardio e justificado. 40 

. · Os esforc;os dos colonos da Bahia e do Govemador, que 
simpatizava com eles, para conseguir máo-de-0bra india su
plementar, precisamente naqueles anos, surgiram da situa
Qáo que se criara com a presenc;a dos holandeses nas capi
tanías centrais. O ataque dos batavos, em 1624, e o saqueio 
da frota espanhola de Fradique de Toledo, no ano seguinte, 
·conduziram ao empobrecimento dos colonos da Bahia. Mui
tos escravos africanos foram mortos ou fugiram. dos seus 
senhores, de tal forma que o trabalho nos engenhos ficou 
quase por completo arruinado. As safras, quando nao eram 
totalmente destruidas pelos inimigos, nao podiam ser co
lhidas. 

., Com a . expansáo do dominio holandés a todo o Nor
deste· do Brasil, espalhou-se ainda mais a necessidade e a 
falta de escravos. Quando, finalmente, os holandeses, em 
agosto de 1641, mediante a conquista do importante mer
-cado escravagista de Luanda, em Angola, controlaram o co
mércio de escravos africanos para o Brasil, a situa<;áo das 
regioes portuguesas de cultura da cana-de-ac;úcar piorou 
ainda mais. 41 A única $aída que ficou para os colonos foi a 

em poder do Tabelliáo Pascoal Leitáo Officio de Joáo de Freit'as: DH, 
vol. 15, pp. 251-256. Sobre a atitude do Governador , em relaQáo ao 
Problema indio, cf. também p. l35ss. 

· 40 . ANR, Códice 537, vol. 1, ns. 22. 
41 . Para maiores detalhes, cf. Robert Southey, History Of Bra· 

zil, vol. 2, London, 1817, p . 10. Sobre a conquista de Luanda e os 
seus efeitos no Brasil, cf. Boxer, Salvador de Sá, pp~ 240-242. 
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volta a máo-de-obra índia, de tal forma que os resultados obti
dos até entáo, em pequena medida, pela legislac;áo para a 
protec;áo dos indios ficaram de novo comprometidos. 

A 12 de junho de 1626, o Desembargador Antonio das 
Povoas dirigiu-se, em nome da Camarada Bahia, ao Rei Fi
lipe IV, solicitando medidas apropriadas para remediar a 
falta de escravos. Apresentou ao Monarca as seguintes pro
postas: 

O Reí espanhol queira conceder ao Governador do Rio 
de Janeiro a faculdade de reunir índios do sertáo de Sao 
Paulo e enviá-los a Bahia, onde deveriam ser assentados: em 
duas aldeias a disposiQao dos colonos. Pelo menos vários 
milhares de indígenas deveriam ser enviados de outras par
tes das capitanias meridionais a Bahía. Como a carencia 
de máo-de-obra, mesmo assim, continuaría a ser muito gran
de, queira o monarca dar aos colonos a licenQa "para se ir 
ao sertáo descer gentío de paz aonde o houver" e levá-los 
a costa. Deveriam ser entregues os correspondentes plenos 
poderes para as entradas no sertáo aos intérpretes e aos je
suítas. 42 

Nao fica claro se foram respondidas pela Coroa ás pe
tic;óes dos colonos da Bahia . . Num escrito de 5 de outubro 
de 1628 a Mesa da Consciencia, o Rei espanhol condenou a 
atitude dos portugueses em face dos índios, 43 mas o conteú
do da carta está redigido em termos táo gerais que náo é 
possível perceber se se relaciona com os acontecimentos 
da Bahía. Como náo foram dados outros passos, é de supor 
que a Coroa aprovou a necessária, embora indesejada, rea
lidade da caQada de índios. A finalidade superior da polí
tica hispano-portuguesa consistía, naquele tempo, na expul
sao dos rivais holandeses. · Mas estes só poderiam ser com
batidos com sucesso se os colonos portugueses pudessem 
opor-se eficazmente a expansáo bátava. Para isso, porém, 
a seguranQa e estabilidade económica das regióes produtoras 
de cana-de-aQúcar constituía a condi<;áo prévia mais impor
tante. Como as plantaQóes eram dependen tes do trabalho 
escravo, e como a importac;áo de negros ultrapassava as ca-

42 . Representa<;áo da Camara da Babia a El-Rei, Babia, 12 de 
junho de 1626: AHU, Catalogados, Bahia, n . 2-3. O documento cons
ta de oito pontos, dos quais, porém, só tres se referem a questáo in
dígena. 

43 . Cf. pp. 133ss. 
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pacidades financeiras da populagao empobrecida ou era im
pedida, em grande medida, pelos holandeses, a única saída 
que ficou foi o recurso aos indígenas do país. Mas também 
aqui as possibilidades eram limitadas, porque as tribos do 
Norte eram utilizadas como aliados contra os inimigos e a 
sua amizade nao deveria ser perturbada pela caQada de es
cravos. Ficava a possibilidade de substituir a mao-de-obra 
necessária por meio das entradas no interior do Brasil. Mas 
o recrutamento de índios do sertáo nao poderia terminar 
com a escassez, porque aquelas expediQóes só prometiam 
pequeno sucesso e porque, além disso, os indígenas do inte
rior eram selvagens e inapropriados para o trabalho na~ 
plantac;óes. A atenc;áo dos colonos brasileiros dirigiu-se pa
ra os índios das reduc;óes jesuíticas do Paraguai. Dois anos 
depois da decisao da Camara da Babia, comeQou a primeira 
grande expedic;áo dos paulistas no Guaíra, para o aprisio
namento de escravos. Só nas regióes densamente ocupadas 
das missóes poderiam ser recrutados índios na quantidade 
em que era necessária a mao-dé-obra nos centros agrícolas 
do Nordeste do Brasil. 

Dessa forma, demonstra-se a relac;áo entre o domínio 
holandés no Brasil e o desenvolvimento dos ataques paulis
tas as missóes, precisamente durante essa época. Náo há 
nenhuma dúvida de que as-bandeiras para a cac;ada de es
cravos atingiram o seu ponto culminante durante os tres 
decenios do domínio holandes e precisamente de 1628 a 1640. 
A escassez de mao.;de-obra no Norte constituiu um estímulo 
constante para os paulistas caQarem índios das redugóes e 
vende-los, com. lucro, aos plantadores das capitanias seten
trionais. 44 A Coroa espanhola, porém, náo estava disposta 

44 . Alfredo Ellls Júnior descreveu, do modo mais impressio
nante, essa uniáo entre o domínio holandés e os ataques dos ca<;a
dores paulistas de escravos no Paraguay. Um resumo das suas te
ses encontra-se em seu livro Meio século de bandeirismo (1590-1640), 
Sao Paulo, 1938, p. 181. O. desenvolvimento posterior confirma essa 
relac;;áo: A reconquista de Angola por urna expedic;;áo portuguesa em 
1648, sob o comando de Salvador Correia de Sá e a expulsáo defi
nitiva dos holandeses do Bra8il (1654) aliviaram a colOnia da falta 
de máo-de-obra, mediante urna corrente renovada de escravos afri
canos. Esses acontecimentos mudaram o caráter das bandeiras. As 
expedic;;óes dos paulistas para a c~a de escravos indios f oram trans
formando-se, a partir dos fins do século XVII, em medida crescen
te, em expedic;;óes para a procura de ouro e pedras preciosas. Cf. 
la.mbé1n José Pedro Leite Cordeiro, A invasáo holandesa no Brasil e 
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a tolerar a caQada de escravos pelos colonos portugueses em 
vista da presenQa dos holandeses no Brasil. Os ataques dos 
paulistas as reduc;oes motivaram dramáticos confrontos so
bre a questao indigenista no Brasil. 

3 . A EXPANSÁO P AULISTA E A LEGISLAc;AO 
INDIGENISTA DA COROA 

A legislac;ao da Coroa espanhola sobre a questáo indi
genista no Brasil ficou condicionada, durante os anos se
guintes, pelos acontecimentos de Sao Paulo e pelos fami
gerados ataques dos paulistas as· redu<;oes do Paraguai. .,, 
Enquanto, nas outras capitanias do país, os piores abusos 
da escravidao india tinham terminado desde os comec;os do 
séc. VXII, mediante a importac;ao de mao-de-obra africana os 
a~ricultores da parte m_eridional e mais pobre do Brasil, ' as
s1m como os de Maranhao-Pará, 46 ficaram completamente de
pendentes dos indios para o desenvolvimento das suas posses
s~es; po~ isso, o índio representava a única riqueza da popula
<;ao paullsta. 47 Para a aplicac;ao de urna legislac;ao indigenista 
justa, havia impedimentos insuperáveis no caminho. Embora 
os bandeirantes se tivessem limitado, até aquele momento, a 
escravizar os índios que viviam livremente no serta.o e a ven
de-l?s as c:apitanias sententrionais, a partir do segundo de
cenio do seculo XVII, penetraram tiunbém no território das 
_missoes jesuíticas do Paraguai, 48 cujos estabelecimentos fo-

. . 
o bandeirismo paulista, em IV · Congres8o de História nacional Rio 
de Janeiro, 1950, vol. 3, pp. 263-291. · ' 

45 . Quase nenhuma· outra se~ da história · brasileira encon
tra-se táo documentada por obras tio .importantes como a história 
das b~ndeiras paulistas. Com<? exposic<>es m$ fundamentais, deve
n1os. citar: Afonso dEscragnolle Taunay, História geral das ba"ndeiras 
vaulistas, 11 vols., Sao Paulo, 1924-1950; edicao abreviada .sob o -titulo 
Ilist?ria . das bandeiras paulistas, 3 vols., 2• ed., Sao iaulo, 1961 (a 
segw! c1t~da com_? HGBP ou HBP>; Washington Luis, Na capitania 
de_ Sao. Vicente, Sao Paulo, 1956; Aurélio Porto,. História das missóes 
ori.er:tais do U_ruguai, Rio de Janeiro, 1943; Alfredo Ellis. Júnior," O ban
deirismo l!_aulista e o recuo do .meridiano, 2• ed., Sao F!aulo, 1934; Jai
me Cortesao, Introducáo a história das bandeiras, 2 vols., Lisboa, 1964. 

, 46 . Sobre o desenvolvimento da política indigenista na parte 
setentrional do, Brasil separada . do resto do país, cf. Matbias Kie
men, The I ndian Policy of Portugal in the ·Amazon Regían 1614-1693 
vVashington, 1954. ' ' 

47. Cf. p. 30s. 
_;18·. Sobre os. primei~os a~aques dos paulistas as regioes das re

duc¡;oes, ?f. Antoruo Astram, Historia de -la Compañía de Jesús en la 
Asistencia . de España, vol. 5, Madri, .1.916, pp. 543-546, . . . 
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ra:m · atacados· a partir de 1628. Em · ·pouco mais de úm 
decenio, os mamelucos 49 de Sao Paulo aniquilaram as flo
rescentes e densamente povoadas missoes de Guaíra Ita
tim, Tape e · Uruguai. No outono de 1628, partiu d~ Sao 
Paulo, sob a direc;áo de Raposo Tavares e Manuel Preto a 
famosa bandeira que ·comec;ou a devasta~ao das redu
c;oes de Guaíra. 50 Muito ·pouco depois, seguiu urna outra ex
pedic;aó, comandada por Manuel Preto, pela qual devem ter 
sido aprisionados de· oitocentos a novecentos índios. Quan-
do Tavares atacou de novo, em 1631, o Guaíra,-das treze re-. 
duc;oes originárias onze foram destruídas·· e duas evacua
das. 51 De acordo comos dados de Montoya, o provincial dos 
jesuítas do Paraguai, os povoados indios de Guaíra conta
vam antes do seu aniquilamento mais de 33. 000 habitan
tes. 52

. A.penas os Jesuitas evacuarám os.estabelecimentos re
manescentes de .Guaira, quando tambérn foi atacado pe~os 
paulistas, de 1632 a _ 1633,. o Itatitn, com a importante cida
de de Santiago de Jarez·. ~ª 

N essa época o bandeirismo ·átingiu -a sua maior expan
sao, comos . ataqu~s _aá Tape, procurád:o ·pelos paulistas des-

49 . Assim era chamada a popul~áo mestica de Sao. Paulo, en
t re a qual se recrutavam preferentemente as bandeiras. A palavra 
significa, no vocabulário portugués, algo assim como "selvagem" ou 
"bárbaro'>. · 

50 . Cf. p. 135. . 
51. Esses dados baseiam-se na exposiQáo de um jesuita anóni

mo do Paraguai, publicada em R. P. Pablo Pastells, Historiá de la 
Compañía de Jesus en la Provinda del Paraguay (Argentina, Para
guay, Uruguay, Peru, Bolivia y Brasil), según los documentos origi
nale·s del· AGI, extractados por . .. , 9 vols., Madri, 1912-1949, vol. 1, p. 
436. A regiio do Guaira compreendia essencialmente a superfície do 
atual Estado brasileiro do Paraná, sem 8'·faixa costeira oriental. Sobre a 
destruicao ·de Guaira, cf. Taunay, HGBP, vol. 2, pp. 3-150; Cortesio, 
I'..aposo Tavares, pp. 119-188. Luis, Na capitania, pp. 279-314. 

52 . Montoya, Conquista espiritual, cit. segundo Taunay, HBP, vol. 
1, p . 53. 

. _ 53 . A circl:lDSCriQáo missionária do Itatim compreendia urna re
g1ao ao Sul do Mato Grosso, entre os rios Taquari, no Norte, e Apa, 
no Sul. Em 1625, era habitada por perto de 4. 000 indios missionei
ros. . Os principais estabelecimentos - Sáo José, Angeles, S. Pedro, S. 
Pablo - caíram vitimas dos ataques de 1632-1633. Sobre a destruicáo 
do Itatim, cf. também a carta de Montoya, de 28 de janeiro de 1637, 
ao Reí: BNR, Col. Ang., I-29-1-65. Cf. ainda Luís, Na capitanía, pp. 
315-323; Taunay, HGBP, vol. 2, 2;;l parte, p . 153ss. A documenta<;áo so
bre as !utas en tre bandeirantes e jesuítas em Itatim encontra-se em 
Cortesao, Jesuítas e bandeirantes no Jtdtim (1596-1760) Río de Ja-
neiro, 1952. ' 
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de 1635 e do qual arrastaram para Sao Paulo· milhares de 
índios missioneiros e os venderam a.os engenhos de todo o 
país. 54 Correspondem a essa época as maiores expediqóes 
que partiram de Sao Paulo. Pelos fins de 1636, urna bandei
ra de náo menos de 150 brancos e 1 . 500 tupi atacou a re
giáo do Rio Grande do Sul. O significado que tais números 
tinham para um estabelecimento como Sao Paulo pode de
duzir-se de um registro nas atas da Camara. Lá se diz que 
nessa época náo foi possível urna nova eleic;áo dos represen
tantes da cidade porque quase todos os habitantes· do -sexo 
masculino do lugar se encontravam no sertáo. 1111 

a) A primeira lei da Coroa espanhola contra os paulistas 

Inicialmente, tinha-se a impressáo de que a penetrac;ao 
dos paulistas no território das reduc;óes náo encontraria 
grande resistencia. do lado hispano-sul-americano. Formou
-se essa idéia a partir da presenc;a do Governador · do Pa
raguai em Sáo Paulo, no veráo de 1628 e da política segui
da por ele nos anos seguintes. Ao chegar da Espanha, D. 
Luís de Céspedes Xeria partiu de Santos a caminho de 
Assunc;áo, onde deveria substituir o prematuramente depos
to Manuel de Frias na administrac;áo do Paraguai. A es
tadia de Céspedes em Sao Paulo, _ no momento em que os 
paulistas faziam os preparativos para a sua primeira gran
de bandeira contra o Guaíra, fizera com que ele apareces
se como aliado dos cac;adores portugueses de escravos. Os 
jesuítas espanhóis das reduc;óes acusaram-no de conspira
c;áo. com os habitantes de Sáo Paulo. Embora nao se possa 
demonstrar a exatidáo dessa acusac;áo, a conduta ulterior 
do Governador em relac;ao aos paulistas, parece justüicar 
outras queixas contra ele. Céspedes foi declarado finalmen
te culpável de "havia ayudado o por lo menos consentido 
y dejado" a penetrac;ao dos paulistas nas reduc;óes e foi con
denado, em 1632, pela Audiencia de Charcas, e privado do 
seu ofício. 56 

54 . O Tape corresponde, mais ou menos, ao atual Estado bra
sileiro do Rio Grande do Sul. Sobre a destrui~ao das redu~óes do 
Tape, cf. Luís, Na capitania, pp. 323-335; Cortesáo, Raposo Tavares, 
pp. 189-226; Porto, História das missóes, pp. 82-120. 

55 . Atas da Camara de Sao Paulo, vol. 2, p. 103. 
56 . Carta del Virrey del Perú, Conde de Chinchón, a S. M., Lima, 

24 de maio de 1632: Pastells, vol. 1, p. 471. Sobre a estada de Cés-
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os primeiros esforc;os· pata tleter a pen~traQao ·dos por
tugueses na regiáo do Paraguai devem atribuir-se· aos mis
sionários espanhóis das reduc;óes. Já em 1627, quando ape
nas com~ara o ataque dos paulistas contra os povoados ín
dios do Guaíra, o provincial dos jesuítas do Paraguai daque
le tempo, Nicolás Durán, dirigiu-se ao Procurador Geral das 
fndias, em Madri, para informá-1o sobre as crueldades e as 
devastac;óes dos paulistas e para solicitar sua intervenc;áo 
perante a Coroa espanhola por causa da escravizac;áo dos 
índios missioneiros. 57 Por solicitac;ao de Crespo, o Conse
lho das fndias deliberou sobre medidas que deveriam de
ter os ataques dos bandeirantes aos -domínios espanhóis. Co
mo,. porém,. de acordo como Tratado de Tomar, de 1582, 
urna decisáo legal para o castigo dos súditos brasileiros cul
páveis da Coroa ·espanhola só poderia .acontecer através do 
conselho Real de Lisboa, 58 urna soluc;ao de todo esse com
plexo de questóes só e~a possível mediante a ac;ao c~njun
ta de ambas instancias de governo. Com a aprovac;ao do 
Rei o Conselho das fndias transmitiu o problema a Lisboa, 
onde os organismos governamentais deveriam tomar medi
das urgentes para o castigo dos paulistas. 59 A pr!me~ra de
cisao legal sobre os acontecimentos do Paraguai foi dada 
numa Real Cédula de 12 de s·etembro de 1628: Filipe IV deu 
instruc;óes a D. Francisco de Céspedes, no sentido de preo
cupar-se, dentro dos seus territórios, com 1:1111. castigo ade
quado e duro dos culpáveis e de todo~ os cru~mosos. Par~ 
urna aplicac;áo efetiva da lei no Brasil, deve:1am ser provi
denciadas pelo Conselho de Portugal as medidas correspon~ 
dentes. 60 Dos documentos que possuímos, nao aparece cla-

pectes em Sao Paulo, no veráo de 1628, a sua atitude acerca dos ~:a
ques dos paulistas as redu~óes e o seu processo perante a Audien
cia de Charcas, cf. Taunay, Na era das bandeiras, em RIHGB, vol. 
84 (1918), pp. 449-478; Taunay, HBP, vol. 1, pp, ?7-60. 

57 . Cópia de um capítulo de carta del P. Nicolás Durán ... ~ue
nos Aires, 24 de setembro de 1627: Pastells, ~ol. 1, p. 409. i:oss1vel
mente essa carta relaciona-se com urna bande1ra co~tra o Guaira que, 
segundo Cortesao, já teve lugar em 162J, sob a dir~áo de Rapos~ 
Tavares, mas acerca de cujo resultado nao se conhecem pormenores. 
.flaposo Tavares, pp. 119-151. 

58 . Cf. p. 78s. t d 
59. Consulta del Consejo de Indias, a S. M., 31 de · agos O e 

1628, Madri: Pastells, vol. 1, p. 415. • 'l 
60. O texo da Real Cédula foi publicado em Campana del Brasi · 

Antecedentes coloniales, vol. 1, 1535-1749, Buenos Aires, 1931, pp. 8-9. 
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ro quando ficou pronta-a tr.ad·u~ ·portuguesa da lei pela 
Ghancelaria de Lisboa. 6.i 

Data de 5 de outubro um escrito do Rei ao Conselho de 
Portugal, em que a Mesa da Consciencia é urgida a tomar me
didas para urna aplicac;ao efetiva da legislac;ao sobre a liber~ 
dade dos índios, 62 em vista das " _ ... moléstias e agra vos que 
se dizque os indios do Brasil, Maranhao e Pará, recebem dos 
portugueses". 62 Parece que se-deve excluir urna rela<;ao de 
conteúdo entre esse documento- e as medidas legislativas 
anunciadas contra os paulistas. · É questionável que a adver
tencia do Rei espanhol tenha :provocado em Lisboa alguma 
rea<;ao na forma de novas delibera<;óes sobre a questao in
digenista do Brasil; pelo menos, nao · se conhece nenhum 
documento a respeito. 

·· Entretanto, nao· cessaram as . queixas da América e5pa
nhola sobre os devastadores ataques dos paulistas as redti
c;óes do Paraguai. O novo' provincial dos jesuítas de lá, Fran
cisco Vázquez Trujillo, dirigiu-se, da sua parte, ao Ref · Fi
lipe IV, para expor a magnitude dos ataques paulistas e dos 
danos causados no Guaíra. 63 Crespo representou, de novo,. 
perante a Corte, os interesses dos missionários, que eram 
os mesmos das autoridades espanholas nos paises do Rio 
da Prata. 6' Finalmente, urna outra instancia interveio. nas 
queixas perante o Rei: o Bispo de Assunc;ao, Freí Cri&tóbal 
de Aresti, uniu-se aos relatos e reclamac;óes dos missioná
rios. 65 Após o aniquilamento do Guaira, o Vice-rei do Pe
ru, Conde de Chinchón, dirigiu-se ao Rei para inf ormá-lo so-

61 . A ementa da red~io portuguesa da lei encontra-se em An-· 
drada e Silva, Colecáo cronológica, vol. 2, 2• part:e, p. 135: Decreto
-Providéncias contra os que capt~vavam e vendiam indios no Brasil.· 
A data aqui citada, 18 de setembro, parece inverossfmil, porque, por 
motivos técnicos, um espac;o de t:empo de seis dias entre a promul
ga<,;áo em Madri e em Lisboa resultava. insuficiente. 

62 . Carta régia de 5 de outubro de 1628: ANT'I', Livro de Regis
tros da Mesa da Consciencia e Ordens, fis. 98, publ. por Andrada e 
Silva, Col. Cronol., vol. 2, 21.l part:e, p. 137. 

63 . Información que hizo el P. Fr. Vázquez Trujillo ... para dar 
aviso á S. M. de los graves daños que han hecho los portugueses de 
S. Pablo estos tres últimos años en seis reducciones de Guairá Villa. 
Rica del. E. Santo, 25 de fevereiro de 1631 ~ Past:ells, vol. 1, pp . .Í56-457. 

64 . Memorial del P. Fr. Crespo de la C. J . y procurador en las 
I~dias occidentales á: s. M., 1631, sem lugar (Madri) e sem data pre-
cisa: Pastells, vol. 1, p. 467. : 

65 . Carta de Fray Cristóbal de Aresti Obispo del Paraguay á 
S. M., Asunción, 4 de dezembro de 1632: Pástells, vol. 1, p. 489. 
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bre a magnitude das devastaQóes C$usadas.66 Num escrito 
anexo, apresentou ao Monarca propostas para a construc;ao 
das missóes e .para o afastamento dó perigo paulista. A. Re
lación de um autor anónimo, que designa o Vice-rei como 
urna "persona de noticia y autoridad", contém, a respeito 
dos paulistas, as seguintes demandas extremas: a) o Con
selho Real de Lisboa deve providenciar a liberdade imedia
ta dos índios arrastados do Paraguai pelos paulistas; b) o 
Rei esp~nh9l deve resgatar a heranQa de Lope de Sousa, o 
primeiro donatário~ quer dizer, a capitania de Sao Vicente, 
e entregá-la a Governadores .com poderes especiais para a 
administraQá,o·; c) o Monarca deve destruir o estabelecimen-· 
to de Sao Paulo, por causa dos muitos crimes praticados pe-· 
los seus habitantes. 67 · 

Embora essas · demandas radicais devam ser atribuidas, 
sem dúvi<;la, .a.os jesuítas do Paraguai, nao deveria, contudo, 
estar multo longe do que pensava a administra<;áo civil do 
vice-reinado "do Peru. De fato, os perigos desencadeados 
nesse tempo pelos continuados ataques dos paulistas e que 
ainda aumentariam durante os anos seguintes nao diziam 
respeito unicamente as miSsóes jesuíticas e a liberdade .dos 
seus indígenas. Para o dominio espanhol, mais graves d~_ 
que a captura e escravizac;áo de indios missioneiros eram as 
conseqüencias desse fato, no sentido de que os paulistas', 
amparando-se na uniáo pessoal de ambos Estados ibéricos, 
ampliassem o Ambito da influencia portuguesa muito além: 
da linha de demarcac;ao de Tordesilhas. 68 O alcance desses 
fatos apareceu bem claro, nas suas conseqüéncias politicas, 
com a restaura<_;ao portuguesa de 1640. 

66. Carta del Virrey ... : Past:ells, vol. 1, p. 471. 
67. Daños que han hecho los portugueses de la Villa de San Pa· 

blo del Brasil á los indios de la Provincia del Paraguay y su reme
dio: Anexo a carta anterior do Vice-reí. O documento náo tem nem 
lugar nem data da r~áo e nem nome do red.ator: Pastells, vol. 1, 
pp. 471-473. Cortesio, Raposo Tavares e a formacáo territorial do 
Brasil, p. 221, nomeia, como red.ator do documento, Montoya. 

68 . A questáo de se havia uma polltica t:erritorial conscient:e na 
expansáo paulista, é apreciada de modo diverso. As duas mentali
dades extremas estáo representadas por Leite e Cortesáo. Este atri
buí um papel importante aos aspectos "geopolíticos" dos ataques ao 
Paraguai. Os paulistas teriam atacado as redu~óes convencidos de 
que estavam libertando dos espanhóis terras' pertencentes -aos portu
gueses, de acordo com o Tratado de Tordesillas: Raposo Tavares, pp. 
129-133. Leit:e acentua o caráter nao-político das bandeiras contra 
o Paraguai e as designa como um ato de escraviza~áo, de acordo 
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·contra a penetrac;áo dos paulistas, nem . as· ·reduQóeS 
ném os Govemadores de Assunc;áo podiam, de momento, 
opor urna resistencia eficaz. Quando os bandeira.Iites pene
traram, finalmente, até o Itatim e a regiáo de Santa Cruz 
de la Sierra, na província de Chiquitos, o Presidente da Au
diencia de Charcas, Juan de Lizarazu, insistiu, num escrito 
ao Rei espanhol, sobre o perigo de um ataque dos· mamelu
cos paulistas as minas peruanas de Potosi. 69 

O sucesso das numerosas queixas e protestos perante a 
Corte de Madri foi pequeno. A Coroa espanhola e.sperou 
ainda mais por um .apoio completo de Lisboa, que, porém, 
nunca cbeg.ou. · 

. · b) A missio dos jesuítas Masseta e Manzilla na .. Babia 
. . . 

Entretanto, os jesuítas .do Paraguai empreenderani urna 
nova tentativa para terminar com os ataques dos paulistas 
e para libertar os índios missioneiros escravizados· de Guaí
ra. Depois que a Real Cédula de 1628 ficou sem efeito e de
pois que em Portugal nao foi dado nenhum passo para in
tervir no assunto, a única instancia da qual se podiam es
perar medidas rápidas e concretas era o repr~~ntante do 
Rei na Babia. 

· A bandeira que, no comec;o de 1699, se dirigiu a Guaíra 
soba direc;;áo de R. Tavares e M. Preto arrastou consigo mi
lhares de índios para o Brasil. Entre os prisioneiros, encon
travam-se os dois jesuítas: Justo Manzilla e Simón· Masseta, 
da reduc;;ao de Jesús María, no Guaíra. 70 Após urna marcha 
de quarenta e sete dias, durant.e a qual deve ter morrido a 
maior parte dos cativos, a expedic;;ao alcanc;ou Sáo Paulo, on
de· os padres esperavam alcanc;ar a libertac;;áo dos seus. pro
tegidos. Como, porém, os jesuítas do colégio de Sao Paulo 
deviam contar com represálias da populac;;áo paulista, náo 

com os interesses pessoais dos colonos brasilelros: HCJ, vol. 6, p. 245. 
Quem parece aproximar-se mais da realldade é a Relación dos dois 
jesuitas Manzilla e Masseta: Para justificar as suas empresas, os 

' bandeirantes teriam assegurado que os indios capturados nas redu
Qóes pertenciam a Coroa de Portugal: Relación de los agravios: 
v. nota 76 .... 

69 . Carta de D. Juan de Lizarazu . .. á S. M., Potosi, 10 de agos
to de 1637: Pastells, vol. 1, pp. 544-545. Cf. também Taunay, HBP, 
vol. 1, pp. 69-71. 

70 . Sobre a bandeira de 1629, cf. Taunay, HBP, vol. 1, pp. 47-50. 
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puderam apoiar os esforQos dos · missionários espanhóis, pe
lo qual estes empreenderam o caminho da Babia~ para pro: 
curar ajuda junto ao Govemador. No Rio de Janeiro, apre
sentaram, perante o Ouvidor Geral do Sul, urna demanda ju
diciária contra os paulistas. 11 

Já antes da chegada dos dois jesuitas, o Governador Ge
ral, D. Diogo Luís de Oliveira, interveio nos acontecimen
tos de Sáo Paulo. Numa provisao, encomendou ao Ouvidor 
da capitanía de Sao Vicente, Amador Bueno, urna investi
gac;ao sobre as pessoas levadas de Sao Paulo para a ·entrada 
de 1628 a 1629. Ao mesmo tempo, o funcionário devia · apli
car as penas cominadas contra tais violac;óes da lei do Gover
nador. 72 Amador Bueno enviou a Bahia o resultado da · su.a 
investigac;ao, 73 que cbegou lá . na. mesma época em que . os 
padres apresentaram as suas queixas ao Govemador. 11 Oli
ve~r~ convocou ·urna Junta, : na qual participarani os mais 
altos funcionários reais , ~a colónia, ou se ja, o Ouvidor Ge
ral do Brasil, o Provedor-mor da Fazenda dos Defuntos -. , 

a rpais alta instancia bra~ileira para as questóes indigenistas 
desde a instituic;áo da Relac;ao - e tres advogados. As re
comendac;;óes da comissáo coincidiram aparentemente com 
as demandas dos jesuítas. O_ Govemador deveria decretar 

71 . Nao conservamos o texto. Sobre a apresentac;ao da queixa', 
informa-nos o Auto del Gobernador del Brasil . . . v. nota 75. 

72 . Nao se conserva esta provisáo, mas o seu conteúdo encon
tra-se resumido na Provisión del Virrey del Brasil . . . de 4 de dezem
bro de 1629: cf. nota 77. A provisao podia apelar para a lei. em vigor 
de 1611, que proibira as entradas sem a permissao do Govemador. 
Urna e outra vez foram registrados, nos livros da CAmara de Sáo 
Paulo, as proibi~óes das entradas, sem que fossem observadas. Cf., 
por exemplo, Atas da ca.mara de Sao Paulo, vol. 2, pp. 378-380 e p. 
313; Registro Geral da Camara de Sao Paulo, vol. 1, pp. 292-297 e 
514-515. A provisao era a forma legal em que o Governador dava 
urna decisao em virtude da autoridade real; corresponde, portanto, 
a Ordenanza no campo espanhol. 

73 . Laconicamente, o Auto do Governador . . . (v. nota 75) de-
clara " ... a qual devassa agora cbegara na qual avla muytos cul-
pados ... " 

74 . Os padres transmitiram ao Governador um escrito de quei· 
xa que tinham apresentado ao Ouvidor Geral do Sul e urna inforina
Qáo sobre os acontecimentos nas redu~óes, como se deduz do Auto 
del Gobernador, de 27 de setembro. Essa Informa~ao náo é id.en
tica com a Relación ao Rei, que só foi escrita após as dellberaQóes 
do Governador e dos funcionários oficiais, quer dizer, a 10 de outu
bro de 1629. Cf. nota 76. Nao se conserva nenhum dos dois documen
tos, a Informa~áo e a Queixa perante o Ouvidor. 
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urna provisáo, mediante a ·qual o Ouvidor Geral do Sul fica-
ria encarregado de prender. os culpáveis de Sáo Paulo e :de 
enviá-los ao Governador Geral da Babia, enquanto que as pro
priedades deles seriam confiscadas. Deveria ser concedida 
a liberdade a todos os indios levados a Sáo Paulo pela ban
deira de 1628 a 1629 e teria que ser providenciada a sua vol
ta ao Paraguai. 75 

Contudo, até a formula~o exata dessas recomenda<;óes 
da Junta, transcorreram . vários meses. A fim de esgotar 
todas as possibilidades que pudessem ajudá-los a realizac;;áo 
de suas justas demandas, os padres dirigiram-se, entao, pes
soalmente por escrito ao Rei. A Relación de los agravios 
é um ·dos documentos mais importantes sobre os aconteci
mentos do Guaira. Embora · náo esteja isento de exageros, 
dá uma -panorrumca sobre o desenrolar dos acontecimentos .. 
Os padres acusaram os paulistas, em primeiro lugar Rapo
so Tavares, de,· com a "su insaciable codicia de captivar in~ 
dios", terem aniqUilado a obra de conversa.o que os jesuí
tas do Paraguai tinham comec;;ado com tanto sucesso, ao ser
vic;;o do Rei. N essa empresa, os paulistas nao se detiveram 
perante "inhumanidad y crueldad" contra os índios, aos 
quais trataram "como cachorros". A soberba dos cac;;ad~ 
res de escravos teria· Ievado a excessos inclusive contra os 
padres e ao desprezo das coisas sagradas. Nem sequ~r os 
infiéis teriam violado as leis do : Rei com tanto conhec1men
to e desvergonha. 76 

Aos 4 de dezembro de 1629, o Governador Geral publicou 
a provisao contra os paulistas. A lei confirmou essencialmen
te as recomendacóes da Junta de 18 . de. setembro. Da apli
cac;;ao das disposi<;óes, porém, foi encarregado o escri.vao 
da Fazenda do Rio de Janeiro, Francisco da Costa Barros, um 

75 . Auto en copia que expedió Luis de Oliveira, Gobernador del 
Brasil, contra los portugueses de San Pablo, por las hostilidades 
que han hecho en las reducciones de los indios . . . Babia, 27 de se
ternbro de 1629: BNR, Col. Ang. I, 29-1-33, publ. em Cortesáo (ed.), 
Jesuítas e bandeirantes do Gua.irá, pp. 306-309 (trad. portuguesa do 
documento). 

, 76 . Relación de los agravios hechos por los portugueses de San 
Pablo a las reducciones del Guairá, Babia, 10 de outubro de 1629: 
BNR, Col. Ang. I, 29-1-32, publ. em Cortesáo, op. cit., pp. 310-339. Há 
urna segunda Relac;áo, cronologicamente anterior, ao Provincial dos 
jesuitas no Paraguai, Francisco Vázquez Trujillo, redigida em junho 
de 1629, no Rio de Janeiro, publ. como contexto da Relación ao Rei, 
ern Cortesáo, op. cit ., pp. 310-339. 
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funcionário subordinado e sem autoridade. Todos os paulis
tas que se opusessem as penas contra eles cominadas deve
riam ser declarados rebeldes e castigados com a morte. De
veria ser empregado qualquer meio legal disponivel para 
fazer triunfar o direito e a lei. 77 

Embora a promulga~áo da provisáo tivesse sido nota
velmente adiada, os dois jesuítas depositaram grandes espe
ranc;;as na sua eficácia. Contudo, ainda na Babia, deveriam 
experimentar o valor do documento. Nem sequer ·o pró
prio Governador estava disposto a aplicar as disposic;;óes por 
ele mesmo decretadas. De fato, quando um mercador de 
escravos lhe deu, como presente pessoal, dois indios do Pa
raguai, Oliveira negou-se a aceder a petic;áo dos padres e· a 
dar a liberdade aos indígenas. 

Aos 27 de dezembro de 1629, os jesuitas do Paraguai 
deixaram a Babia. Na sua viagem para o Sul, devem ter com
provado que urna grande parte dos índios cuja carta de li
berdade levavam consigo, já tinham sido repartidos pelos 
engenhos nas capitanias ao longo da costa. Todas as ten
tativas para conseguir a libertac;áo desses indios, .de acor
do com o decreto do Governador, resultaram inúteis. Na 
sua chegada ao Rio de Janeiro, os padres nao fizeram ne
nhum mistério do seu ponto de vista, de que o Governador 
era um aliado dos paulistas. A longa indecisáo dele torna
ra impossivel, de antemao, . urna aplicac;;áo eficaz do decre
to . Passaram-se ainda alguns meses, até que o .escriváo Bar
ros se determinasse a levar a cabo o encargo que lhe fora 
confiado. Entretanto, os padres perderam todas as esperan
~as·- no sucesso de sua missao. Finalmente, em maio de 1630, 
saíram do Rio de Janeiro, em companhia de Barros. Mas a 
atitude hostil da populac;;ao paulista desfe~ t~das as ten
tativas dos jesuitas para aplicar o conteúdo da provisáo. 
Contra Francisco da Costa Barros, o representante da mais 
alta autoridade brasileira, foram dirigidas amea~as táo for
tes que ele preferiu voltar ao Rio de Janeiro. Os padres tive
ram ainda que contemplar como se faziam novos prepara-

. 77 . Provisión del Virrey ( ! ) Don Diego Luis de Oliveira . . . • l!a
hía 4 de dezernbro de 1629: BNR, Col. Ang., I , 31-32. Urna traduc;ao 
po~tuguesa do documento, sob o titulo: SegUnda provisáo do Gover
nador . . . em que mandou fazer info~áo dos danos causados pe
los portugueses nas reducóes de Guairá e castigar os culpados en
contra-se ern Cortesáo, op. cit., pp. 339-341. 
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tivos para bandeiras contra as redu<;óes. Reconheceram en
tao finalmente que a interven<;ao legal do Governador bra
sileiro tinha sido urna farsa. Voltaram entao ao Paraguai. 78 

e) O Breve de Urbano VIII 

Ao prosseguir a obra destrutora dos paulistas nas redu
gqes e ao nao serem tomadas novas providencias pela Co
roa, os jesuitas do Paraguai decidiram-se a apresentar suas 
queixas pessoalmente perante o Reí espanhol. Os padres Mas
seta e Manzilla já tinham recomendado esse passo, como a 
única possibilidade que ficava, após o fracasso de sua in
terven<;ao perante o Governador Geral brasi¡eiro. Aos 7 de 
abril ·de 1637, reuniu-se urna Congrega<;áo Provincial dos. je
suitas paraguaios, que determinou enviar a Espanha um 
procurador para apresentar, perante o Rei, a situa<;áo de
sesperadora das missóes. Montoya, o anterior provincial do 
Paraguai, foi encarregado dessa tarefa. A carta do Pe. Bo
roa, de 10 de abril de 1637, informa-nos sobre as metas que 
os jesuitas esperavam atingir com a viagem a Europa de 
Montoya. Nessa carta, Raposo Tavares é apresentado como 
o responsável principal pela devasta<;áo das redu<;óes e é pe
dida a interven<;áo do Rei contra ele e contra os seus segui
dores. A Inquisi<;ao deveria ser igualmente instituida e, me
diante sua autoridade, deveriam ser aplicadas as penas . da 
Bula In Coena Domin{79 contra os atacantes e insidiadores 
paulistas dos indios das mi~sóes. Deveria ser cominada a 
excomunhao e a. nega<;ao da sepultura eclesiástica contra os 
paulistas e contra todas as autoridades do Brasil que apoias
sem ou aprovassem a sua conduta. 80 Das determina<;óes 

· 78 . A exposir;áo da interven<;áo de ambos padres paraguaiQs pe
rante o Governador da Bahia apóia-se, além do em o u tras f ontes ci
tadas anteriormente, nas seguintes: Carta dos padres a diversas pes
soas, na época da sua estadía no Brasil, publ. por Pastells, vol. 1, pp. 
441-451; Astráin, História, vol. 5, pp. 547-550; Taunay, HGBP, vol. 1, 
pp. 50-52. 

79 . A Bula In Coena Domini era uma coleQáo de sentencas de 
excomunháo que constituía o estágio primitivo do Direito penal ecle
siástico. A bula foi utilizada especialmente contra as heresias, as 
ofensas a Igreja e a fé católica etc. Para maiores pormenores, cf. 
Fortunato de Almeida, Histórla da Igreja em Portugal, vol. 3, 2' par
te, pp. 61-65. 

80 . Carta do fe. Boroa ao Geral da Ordem, Santa Fé, 10 de abril 
de 1637: BNR, Col. Ang., I, 29-1-69, publ. em Cortesáo, Raposo Tavares, 
p. 428. 
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da Relación de 1632, podem-se deduzir as outras demandas 
jesuíticas náo concernentes a aplicaQao das penas eclesiás
ticas aos paulistas. 81 

Junto com Montoya, viajou a Europa um outro missio
nário do Paraguai, o· jesuita Diaz Taño, que devia tratar em 
Roma, com o Geral, os assuntos internos do trabalho mis
sionário nas reduQóes e conseguir para a Ordem o apoio da 
autoridade espiritual do Papa na luta contra os caQadores 
de escravos do Brasil. A missáo de Taño teve um rápido 
sucesso. A mediaQáo do Geral, Múcio Vitelleschi, fez com 
que as demandas dos jesuitas fossem ouvidas pelo Papa Ur
bano VIII. O Breve Commissum nobis, de 22 de de abril de 
1639 con!irm.ou e renovou a primeira declara<;áo papal so
bre a liberdade dos indios da Ainérica, ou seja, o decreto 
de Paulo III, de 1537. Sob a argumenta<;áo de ser respon
sável ná0 só pelo bem e a salva<;ao dos fiéis da Igreja, mas 
de todos os homens, ama.is alta autoridade eclesiástica proi
biu a todas as pessoas·, clérigos ou leigos, sob amea<;a de ex
comunhao que só poderia ser absolvida pelo Papa, " ... ca
tivar os sobreditos índios, vende-los, comprá-los, trocá-los, 
dá-los, apartá-los de suas mulheres e filhos, privá-los de seus 
bens e fazenda, levá-los, e mandá-los para outros lugares, 
privá-los de qualquer modo da liberdade, reté-los na servi
dao . . . ". O Papa confiou ao Coletor de Portugal, Alexan
dre Castracani a versao do Breve para o Brasil. Aos 16 de 
agosto do mesmo ano, o decreto papal foi aprontado na sua 
redaQao portuguesa e enviado, para a sua aplica<;áo, junto 
com as instru<;óes de Castracani, a todas as autoridades ecle
siásticas e civis da colonia. 82 Nao se cumprirarn, poré:rn, 
as esperan<;as de Taño de que, ao mesmo tempo, seriam 
aplicadas, da parte do Estado, medidas adequadas naques
tao indigenista. Aguardou inutilmente em Lisboa, durante 
longo tempo, urna reda<;ao portuguesa da lei real que, en
tretanto, fora promulgada em Madri por instancias de Mon
toya. 83 Círculos escravagistas de Portugal, a cuja frente 

81 . Cf. p. 134. 
82 . O texto latino do Breve encontra-se em Paiva Manso, Bulla

rium Patronatus, vol. 2, p. 53. O texto do escrito papal de 22 de 
abril, com os avisos para Castracani, encontra-se em ANTI, Cartó
rio jesuítico, livro III (sem número de págiµa). O texto . portugu~s 
do Breve, com as ordenac;;óes do coletor, foi publicado, de acordo 
com o original do IHSJ em Roma, por Leite: HCJ, vol. 6, apénd. B, 
pp. 569-571. . 

83 . Cf. pp. 150ss. 
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se encontrava a conselheira da Vice-rainha, Duquesa de 
Mantua apresentaram urna forte resistencia aos esfor<;os 
do pad;e. s4 É aí onde se deveriam buscar as causas de que 
a entrada em vigor, nas colonias portu~esas, do .decret~ 
real de 16 de setembro de 1639 fosse adiada, em Lisboa. · 

o Procurador das missóes jesuíticas do Paraguai decidiu 
entáo voltar a América do Sul. Aos 15 de abril de 1640, arri
bou ao Rio de Janeiro. Junto com o decreto papal, levou 
consigo a redaQao espanhola da nova lei em favor dos indí
genas. Embora esta nao tivesse nenhuma validade para o 
Brasil o conhecimento do seu conteúdo bastou para acen
tuar durante os acontecimentos futuros, a atitude hostil da 
pop~laQao brasileira contra os jesuítas, como auténticos pro
vocadores das medidas reais e papais. 

Numa Junta de 22 de abril, na qual tomaram parte o 
Govemador, o Administrador eclesiástico Alb~rnaz, assim 
como os padres jesuítas mais importantes, dehberou-se so
bre a questáo de se o Breve deveria ser lido imediatamente 
em público ou se, por causa de suas grandes conseqüen
cias, deveria adiar-se a sua publicaQáo até a ch~gada ao Bra
sil da redaQáo válida da ~ei de índios de 1639. A assembléia 
decidiu-se pela aQáo rápida. Albernaz declarou-se disposto 
a levar adiante a publicac;ao do Breve, de acordo com as 
instruQóes do Coletor de Portugal. 86 Mandou preparar có
pias do escrito papal e enviá-las a Santos e Sao Paulo. Ao 
mesmo tempo, ordenou a publicac;ao do Breve em todas as 
igrejas e conventos das capitanías meridion~, sob amea
Qa de excomunhao e de severas penas pecuni~r1as. 

No próprio Rio de Janeiro surgiram indecisoes. s~bre a 
,promulgaQao. A intervenc;ao de represe!1tantes da. Ca~a~a 
e a falta de unanimidade que daí se seguiu, entre o adm1n1s
trador e os jesuítas, impediram finalmente os efeitos espe
rados do decreto papal. Numa assembléia celebrada no 
convento do Carmo, aos 4 de maio, os representantes da ci-

84 . Taunay, HBP, vol. 1, p. 72. cf 
147 85 . Sobre outros acontecimentos retrospectivos, ri · p. R8

1
• d 

86 . Albemaz era a autoridade eclesiástica supe or no o ~ 
Janeiro, responsável pela publi~áo do Breve. De 1637 _a 1644, fo1 
administrador eclesiástico do Rio. Sobre a administra9ao eclesiás
tica do Rio, naquela época, cf . .fosé de Sousa Azevedo Pizarr9 e 
Araújo, Memórias históricas do Rio de Janetro, vol. 2, Rio de Jane1ro, 
1945, pp. 175-181. 
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dade obrigaram Albernaz a mostrar-lhes o Breve. Cé>nse
guiram entáo um adiamento da publicaQao, a fim de ganhar 
tempo para apelac;óes e objec;óes. Os jesuítas, que foram 
justamente assinalados como inspiradores do Breve e que 
podiam apelar para .o mandato de publicaQao do Adminis
trador de 23 de abril, pensaram que nao deviam esperar 
mais, levando em conta que o prazo que a ca.mara se fizera 
conceder só serviría para a finalidade de adiar a publica
c;áo ou mesmo de tomá-la impossível. Aos 20 de maio, o 
Breve f oi lid o publicamente no colégio dos jesuf tas. O co
nhecimento do seu conteúdo levantou inquietudes no povo; 
o proceder unilateral dos padres comprometeu o Adminis
trador, que dirigiu as iras dos habitantes · do Rio contra 
os jesuf tas. Durante os días seguintes, urna Junta, a qua!, 
junto com o Administrador, foram convidados representan
tes da Camara e membros de algumas Ordens, inclusive os 
jesuítas Díaz Taño e Pedro de Moura, deliberou de novo so
bre os acontecimentos. · ·-A posiQao já amea<;ada dos jesuí
tas, que nao queriam abandonar o seu ponto de vista ficou 
insustentável quando Albetnaz dobrou-se aos desejos dos 
colonos e declarou nula e sem valor a publica<;ao de 20 de 
maio, feita pelos padres. Deliberou-se entao sobre que me
didas seriam possíveis para .impedir a aplica<;ao das orde
na<;óes papais e decidiu-se apresentar urna queixa contra a 
conduta dos membros da Companhia de Jesus. O único de
f ensór dos jesuítas continuou a ser o · Governador Salvador 
Correia de Sá. Mouta relatou que só a .sua interven<;ao po
de salvar a vida dos dois jesuítas e proteger o colégio con
tra os ataques do povo.. Provavelmente o Governado~, jiln
to com os padres, era a única autoridade disposta .a levar 
a prática as exigencias do ·Breve mediante o emprego de de
terminaQóes legais. Mas nem o seu poder nem o seu ofício 
conseguiram já· dar~ novo giro aos acontecimentos. 87 
' . : •. , ~ t .. . .: : • '. • • • . 

A atitude impre.visível do Administrador moveu Díaz 
Taño a procurar, junto a ele, urna publicaQao, rápida e obri· 
gatória para todos, do decreto ·papal. Albernaz, porém, nao 
deu nenhum passo nesse .. sentí.do . . 

: As diferen<;as atingiram um novo ponto culminante. Pre
texto para tanto foi urna t¡ueixa. do Pe. Taño, na qual re-

87 . Salvador Correia de Sá náo só se opós a expulsao dos je
suitas do Rio, Santos e Sao Paulo, em 1640, mas os padres encon
traram nele o maior amigo e prótetor depois de Mem de Sá. Cf. 
Boxer, Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola, passim. 
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prochava ao Administrador o fat<;> d~ n~o ter q_'l¡l~r.ido .,pµ
blicar pessoalniente o Breve, c9mo .seria nece~sario p~ra 
urna eficácia jurídica do decreto papal. Ao mesmo tempo, 
Taño nomeava no documento duas pessoas da popula9ao 
que teriam urna culpa e$pecial no fracasso dos seus esfor
c;os. Albernaz declarou-se entao __ abertament~ in!~igo dos 
jesuítas. Entregou o escrito a Camara do Rio, para que 
também (os do povo) respond~s$eni por sua parte no que 
lhes tocava". O conflito afasto-u-se, entao, cada vez mais, 
do seu verdadeiro objetivo: a publica<;ao do Breve papal. 
Desatou-se de novo o antigo ódio da popula<.;ao contra os 
jesuitas e contra a sua posi<;áo infl~xivel na questao ··ind!
genista.- Significativamente,-um escrito. de resposta ... da Ca,,
mara nao foi .dirigido a Taño, o autor · da acus~c_;ao, ma~ 
contra os jesuitas no Brasil, '-'· .. ·. mais de cem. capit~los :~Qn
tra nós ( = Jesuitas),. os quais haviam de provar diante de 
El-Rei." 88 

Só qtiando ambos partidos se decidiram a presentar, 
.perarite o Rei, as suas reivindic~<;6es é ~ue se ch~g~u a .uro.a 
unanimidade provisória. Aos 22 de JUnho, atingiu-se um 
consenso ( instrumento de concerto) entre alguns memb~os 
da ca.mara e os jesuítas Diaz Taño e Pedro de Moura, assim 
·como José da Costa, Reitor do colégio do Rio . Nele, os pa
dres renunciaram ao emprego ·das penas eclesiásticas esta
belecidas no Breve. Tiveram que declarar que nunca pos
.suiram um direito de participar no cu,idado e educa<;ao ~os 
indios de administrac;ao e que nunca o haveriam de recla
mar; asseguraram ainda que nun~a. se intrometeriam .~º~ 
assuntos dos colonos. Pelo contrario, foram reconhecidos 
por completo aos padres os . direitos que, d.e acorde con:i as 

88 . Llbelo infamatório da Camara do Rio de Janeiro. O seu 
nome e conteúdo sio conbecidos pela Refu~ redigida, em nome 
dos jesuitas do Rio, pelo Pe. Francisco Carneiro: Resposta a uns 
capítulos ou libelo infamatório que Manuel JerOnimo, Procurador do 
Conselho da cidade do Rio de Janeiro, com alguns apaniguados seus 
fez contra os padres da Coinpanhia ·de Jesus da Provincia do Brasil 
e os publicou em juizo e fora dele, em junbo de 1640: em Leite, HCJ, 
vol. 6, pp. 572-588, apénd. C. O documento tratava pormenorizada. 
mente todas as queixas apresentadas, perante a CA.mara, contra os 
padres. Urna exposi~, porém, de todas as questóes discutidas ul
trapassa, com muito, o quadro deste trabalho. Na questáo indígena, 
as queixas dos ·colonos contra os· -jesuitas concentravam-se nas duas 
acusacoes de que os padres uUlizavam os indios, nas suas aldeias, 
ero proveito própi:fo, .e de ,que tiravani . grandes lucros do trabalho 
deles. 
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determinac;oes reais, posswam ·.na .. administráQáO' das aldeias 
e .nas tarefas específicas : de cuidado ·dos íhdios do sertáo. 
Nao deveriam, porém, tomar na administrac;áo dos .seus -ín
dios, nenhuma medida que pudesse chocar coril . os interes
ses da populac;áo e deveriam obrigar-se, "para quieta<;ao e 
bem comum deste povo", a entregar todos os índios que fu
gissem para suas aldeias. s9 

-
Mas a redac;ao do instrumento nao podía enganar a nin-

guém sobre a situa<;áo re~l. Por trás das suas declara<;6es 
circunstanciajs e ambíguas, escandia-se a capitula<;áo total 
dos jesuitas perante as exigencias da popul~c;ao e -os seus 
interesses. Os padres tiveram que abandqnar todas -as . ·me
tas q,ue esperavam conseguir com a autoridade do Breve. 
Os direitos que· o · docum~nto lh~s Qonfirrñavam ·:na :adminis
trac;ao· das aldeias náo .. tlnhaJn . e!)~ado e~ di~cussao, de.jeito 
nenhum, durante a~ contenµas e nem · tinham sido postes 
em dúvida pelos representantes da da.mara. . . 

Ainda no mesmo dia, o Pe·~ Taño rétratóu os · acordos 
feítos, por terem sido impostes aos padres sob coac;ao; 90 

Mas isso nao modificou em nada o fato de que a sua missao 
fracassara, do mesmo modo ·que a dos seus coirmaos Mas
seta e Manzilla, dez anos antes. Ele prosseguiu sua viagerp 
ao Paraguai. A partir de entao, e após tentativas inúteis, 
que duraram decenios, de resolver o problema pelo cami
nho das negociac;oes, os missionários comec;aram a respon· 
der a forc;a com· a forc;a. Apesar de urna forte resistencia em 
contrário, Montoya tinha solicitádo em Madri a licen<;a pa-

89 . Escriptura de trans~áo e amigável composi9áo e renuncia.
c;ao que fizeram os Pa:dres da Comp. com o povo das capitanias ·do 
Rio de Janeiró, 22 de jwlho de 1640: RIHGB, vol. 3 (1841), pp. 113 
-118. Trata-se de urna cópia do original, registrada pela ca.mara de 
Sao Paulo nos seus livros, no dia 25 de julho de 1640. A interpre
t~ao dos acontecimentos do Rio de Janeiro como ocasiao da publi
cacao do Breve de Urbano VIII, além de nas fontes já citadas, apóia· 
-se nas seguintes: Relación de lo sucedido en Rio de Janeiro con oca
sión de la publicación de las bulas contra los paulistas, 1640: BNR, 
Col. Ang., I-29-1-93; Carta do Pe. Pedro de Moura ao Pe. Geral, . Rio 
de Janeiro, 25 de j\lllho de 1640, em Leite, HCJ, vol. 3, pp. 32-39; Car
ta de reclamación .. : del Padre Diaz Tafío '(Cf. nota 90). 

90 . Carta de reclamación, aclamación, protestación y declara
ción del P . Francisco Díaz Tafio, de la Comp~ de Jesús, sobre uns ins
t rumento que con ·violencia fué fulminado. contra los portugueses de 
San Pablo, por las hostilidades _ que padecieron los indios del Para
guay . . . Rio de Janeiro, 22 de junho de 1640: BNR, Col. ,(\ng., 1-29-1-92. 
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ra armar os índios das redu<.;óes. 91 Parecia. ter;se a~ingid<?, 
de fato, um ponto decisivo. O que as negoc1a<;o~s. d1ploma
ticas náo conseguiram foi levado a cabo, com e:c1t?, pel~s 
armas. A vitória que os jesuítas, junto com seus indios m~s
sioneiros obtiveram em 1641, em Mbororé, sobre os pauhs
tas caus~u uma profunda impressáo no Brasil. 92 Os perigos 
pa;a as redu<;óes do Paraguai pareciam afastados, sobretu
do porque as for<;as dos paulistas se encontravam empenha
das na luta defensiva contra os· holandeses, no Nordeste bra
sileiro. 93 Só mais tarde, os mamelucos retomaram, com 
maior impulso, a expansáo em dire<;áo ao Paraguai. M~s 
entao as disputas tinham ganho um novo caráter, em vir
tude da restaura<;ao portuguesa de 1640. 

As lutas entre jesuítas e colonos continuaram após o 
acordo de 22 de junho de 1639. Tomara-se impossível .um 
consenso na questáo indigenista, por causa das ment~hd~
des extremas de ambos partidos. · Os colo~izadores nao fi
caram contentes com a sua vitória. Estavam decididos a 
justificar legalmente o seu ponto de vista na ques~o indige
nista · e a conseguir um reconhecimento das autoridades. 

Aos 19 de julho de 1640, os argumentos dos .colonos na 
questao indigenista foram apresentados .e .defendidos p~ra~
te urna assembléia popular que o Adm1rustrador · eclesiásti
co Albernaz mandou convocar através do Procurador do 
Povo, Diogo Soares, no Rio de Janeiro. Tratava-se, sobre
tudo, do problema dos servi<;os forros .. Procurava-se re
cha<_;ar a acusa(;ao de que os colonos estar1am mantend~ co
mo escravos os índios nas suas casas e fazendas. Nesse sen
tido, citavam-se os seguintes argumentos: náo seria jus_to 
condenar os ·colonos que foram ao sertáo para procurar in
dios para o seU: servi<.;o pes~o·ai. Náo se tratáriá ·antes .de 
amor cristáo, dado que eles-d~vam a __ conh.e.cer a ~~rd~de1ra 
fé e recompensavam generosamente os trabalhos realizados 
pelo.s índios, q~e, · aliás, teriám ido ··de ·· li_v~e vontade · aos ~o
voados brancas? Náo havia nenhu~a duv1da ~e que a ma10-
ria dos índios que se convertera a fé cristá fora levada 

91 . Real CMula original al Virrey del . Pérú, Marqués de Man-
sera, Madrid, 21 de maio de 1640: Pastells, v.ol . . 2, pp. 49-51. , 

' 92 . Sobre a derrota dos paulistas em Mbororé, ~f. Ellis Júnior: 
o bandeirismo, pp . . 176-182; Porto, Htstória das mtssoes, pp. 120-128, 
Luiz: . Na capitanía de Sáo Vicente, pp. 333-335. 

' 93-. Ct. p. 152. 
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a isso pelos colonos, de acordo com .o modo descrito, pelo 
qual ·teriam ganho grande mérito. De fato, eles seriam os 
únicos que te.riam salvado os indígenas do canibalismo e 
dos costumes bárbaros dos seus companheiros de tribo. 
Mesmo que, em al~s casos, tivessem acontecido escravi
za<;óes, essas exc~óes insignificantes nao poderiam desfigu
rar a boa obra no sett conjunto, pois os próprios escravos 
teriam sido levados ao seio ·da Igreja. ·Atém disso, a escra
vatura teria protegido os índios de males maiores, como o 
de serem devorados pelos seus inimigos. Igualmente, a 
acusac;ao contra a realiza<;áo náo permitida de ·entradas se
ria também sem consistencia. As entradas teriam sido per
mitidas semp.re pelo Governador, de tal forma que os colo
nos nao teriam transgredido as 1eis; Além disso, a preser
vac;áo da col6nia dependería das entradas. O Govemador 
teria reconhecido isso e; ·conseqüentemente, náo teria .ne
gado ~ sua aprova<;ao. 9• As empre$as no serta.o contra a 
vontadé . do Govemador ~teriam sido' sempre castigadas de 
modo ·adequado. Afirma<_;oes. dos jesuitas de. que os ·bran
cas impediam aos indígenas· fazerem-se. cristaos seriam com
pletame~te falsas; o que foi exposto ·acima demonstraria 
exatamente o contrário.. A acusa<.;áo ·ulterior de que, me
diante ~ entradas, os in.dios foram privados. dos. seus bens 
e posses é rejeitada simplesmente pelo fato de que eles nao 
possuíam nada que pudesse ser-lhes tirado. Todas as es
craviza<.;óes que tivessem podido ser realizadas pelos colo
nos teriam sido aprovadas pelos colónos na sua legisla<;ao. 

Tres motivos, ao todo, falariam em favor do trato dos 
índios praticado pelos colonos: em primeiro lugar, a con
serva<;áo do Brasil dependería dos trabalhos realizados pe
los índios em favor dos colonos europeus. Em segundo lu
gar, a presenc;a dos indígenas nas casas dos brancos signi
ficaría seguran<;a contra tumultos e rebelióes, mediante os 
quais a colonia poderia ser amea<;ada. O motivo princi
pal, porém, para serem mantidos sob a protec;áo dos colo
nos seria a presenc;a dos rivais holandeses nas costas do país. 
Se, de acordo coma voritade dos jesuítas, os índios vivessem 

94. A lei de 1611, que ainda estava em vigor, proibia as entra
das. Só em casos especiais, e após deliberaQ6es sérias, ppdia o Go
vernador conceder licen~ P,ara elas. Na prática, aconteceu que a 
própria Coroa, mediante a política desenvolvida desde a descoberta 
dos metais no Sul do país, contribuiu indiretamente para fo mentar 
as entradas. Cf. pp. 119ss. · 
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nas aldeias do interior,:com as suas rebelióes e tumultos po
deriam exigir a aten~áo total e as ,for~ dos colonos, en
·quanto o pais ficaria indefeso perante os ataques dos. holan
deses. Se a Bula tivesse validade na sua forma atual, o Bra-
sil inteiro se perderia . . A aplicaQáo· das determinaQóes pa
pais seria completamente impossível nas capitanías. meridio
nais do país, -porque, na sua pobreza, elas teriam ficado 
completamente dependen~s dos Jndios. A aplicaQáo da Bu
la deveria levar a rebeliáo· e ao. caos. Além disso, os clérigos 
nao teriam nem o poder- nem os mei_os para aplicar regular
mente as determinaQóes. O .. próprio' Rei deveria ter um cer-· 
to interesse na ·conservaQáo· do estado .. atual, porque; em vir
tude da economia flo.rescente do 'Brasil, .. ele rec~be ingressos 
notáveis-. ·o Coletor de ·-Lisboa deveria·· .ter pensado· todas 
essas ··razóes e objetiv.os;- entáo .náo. · teria ordenado· a publi-
caQáo do Breve _papal :na ~ua ·forma presente. 90 

·· 

·.. tima outra ~om~p.a. ·'.Cie · posÍ~ij,o ,.de . ~Sáo Vi~erite: tes~emu
nha a paiXáó. cotñ. qué_ f,drárn cqpd~2;i.das._ as disputa~ . em tor
no a P\l'blicaQáo do_ Breve: ·- __ Alem· d.a . ocasiao« exat~, , ·o do
c4mento nos permite·_~ Qlha'I'".-soJ:?re as condi~ó~s . q'l,le a: le
·gislaQáo devia en.frenta:r-na ·s.ociedaae co~oQfal e sobre_á ·men
talic;iade geral dos· éírcµI~s .co1onialisqis do Br_asil ~9erca de 
su~s obrigaQÓ~S em fa~ das. au~oriqape~ civiS e . eclesiásti-
cas da Europa: ·· · · 

. . 
l Q) Uma lei,_ seja ela decretada_ pelo Reí ou pelo Papa, 

só seria juridicamente obrigatóri~ - _assi~ é estabe~ecido 
pelo autor do documento - uma vez que tivesse sido dada 
a conhecer publicamente, tal como estava prescrito. Isto 
só se realizarla, quando ela f osse anunciada a maioria do 
povo, ou pelo menos, a urna minoría de pessoas de confian
ga que oferecessem a garantía para a difusáo da leí. De acor
do com isso, deveria constatar-se que a publicaQáo do Breve 
de Urbano VIII, na capitanía de Sáo Vicente, nao teria sido 
realizada de forma juridicamente válida. Quando f oi lid o pu
blicamente na Igreja de Santos, teriam estado presentes ape
nas de quatro a cinco pessoas. 

2<>) Mesmo que urna lei tenha sido publicada de acor
do com o Direito, nao se deveria empregar nenhuma forQa 
para a sua aplicaQáo, enquanto nao fossem ouvidas as jus-

95. Registro Geral da Camara de Sao Paulo, vol. 2, pp. 188-202. 
Náo se conservam o titulo nem os primeiros seis capitulas - de 
um total de 22 - do documento. 
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tas obje~óes do povo. · Mesmo que o Papa tivesse ·o poder de 
obrigar a ·populac;ao: a "observancia da lei, riáo poderla tirar
-lhe -o direito de expór, com toda humildade, ao Santo Pa
dre, os motivos-justos pelos quais náo pode-se "largar os ín
dios". 

. . 
. 3Q) Haveria urna razáo natural . e moral absoluta para 

os ~úditos poderem apresentar as suas petic;óes e objec;óes em 
favor da mudanQa ou nova formulaQáo de um~ l~i, e para 
ficarem livres da observancia dela e de suas penas, en-. . . . 
qµanto o legislador náo manifestar, de novo, a sua posiQáo. 
O 1 .Papa deveria compreender que os fiéis queriam dirigir 
-se a ele e expor-lhe que. a aplicaQao do seu decreto condu
ziria ·a muitas coisas irisuportáveis. os·. motivos apontados 

~ •' • • •. · I · . w • , , 

f_~~ia~ . ~e modo convincente em_ favor de urna suspe!IBªº 
da,s penas. caminadas pelo Breve até que se pudesse contar 
coin .. novas notícias .da .·vontacie do Papa. . . 

·· •. ·4<>) . Para que unia,l~i seja justa, devéria servir ao ·bem 
comum.- o Breve de Urbano· -VIII teria sido promulgado por 
causa ·das suas infonrtaQóes deficientes. Ele estarla em con·
flito cotn· o bem comum · da capitanía de Sao . Vicente. De 
acordo com o' Direito Intem:acional, · cada Estado-·precisa:~ 
tj~ de. homens .Para realizar servic;os sem os . quais . náo se 
puqesse conservar o bem comum. '~Gente de servic;o" deste 
paí~ seriam os indios,. _que se recrutam no sertáo. _. Para _a 
compra de negro, esta regiao _do Brasil seria muito .pobr~. 
Juptó com · Sao Viéente, o Bra&il todo sofreria da.nos notá
vefs, porque a capitanía se teria transformado, com ajuda 
do· trabalho indio, num lugar importante de produQáo para 
todo o país. Todas essas objeQóes deveriam mover o Papa 
a modificar o Breve, no sentido do bem comum geral. 

5Q) Com freqüencia, sao tolerados nos Estados males, 
a fim de proteger-se contra um mal maior. Mesmo que com 
a intervenc;áo do Papa se pusesse um ponto final ao mal cau
sado pelo trabalho realizado até entáo pelos índios em fa
vor dos colonos, logo apareceria urna miséria muito maior, 
que atingiria todo o p~ís . A cabeQa da Igreja nao poderia 
passar isso por alto, pois aqui vivem tantos seguidores da 
religiao católica. A quem aproveitaria a entrada em vigor 
do Breve? Certamente, só em último lugar, aos indios. Por 
causa da sua ineptidáo e incapacidade ,para autogovernar-se, 
a liberdade só poderia trazer-lhes prejuízos. O seu assenta
mento em aldeias traria também, para o país, unicamente 
desordens . A entrega dos índios aos colonos teria um duplo 

199 



\ 

proveito: para os próprios indígenas e i:>ara. o ~sW:do. A ta~ 
refa mais importante de qualquer política indigenista - a 
conversáo dos pagaos - realizar-se-ia com o máximo '8U

cesso, mediante a estadia nas casas dos brancos. 96 

Por causa das indecisóes acontecidas no Rio de Janeiro, 
com motivo da publicac;áo do Breve, a populac;áo de Santos 
chegou a ter previamente conhecimento do texto do escrit? 
papal. Já aos 13 de maio, fora lido lá, publicamente, pelo 
Pe. F. Roiz de Córdoba. !mediatamente, explodiram des<?r
dens entre os vizinhos. Além dos pedidos de apelac;áo ao 
Rei ao Coletor e ao Núncio, levantaram-se rapidamente cla-' . mores em favor da expulsáo dos jesuítas, que seriam. os 
responsáveis de todo o mal. Durante os dias . seguint~s, ·<;> 
povo procurou, várias ·vezes, penetrar no colégio dos je_suí
tas. Os padres foram ameac;ados com a morte e _o dester
ro. A intervenc;áo mediadora do Capitáo-mor e do Ouvidor 
Geral _preservou os padres dos excessos da populac;áo re
voltada, mas só conseguiu parar provisoriamente o mal . imi
nente. 91 Expressamente, a ira .dos colonos náo se dirigiu 
contra as outras Ordens, que tinham casas na cidade e que 
náo partilhavam o ponto de vista dos jesuitas. 

. . 
Tensóes semelhantes entre as diversas Ordens aparece

ram também em outros lugares. Parece que em Sáo .~aµlo, 
se se quer acreditar no relato de Jabotáo, a atitude dos fran
ciscanos teria contribwdo decisivamente para a expulsáo dos 
jesuítas. 9s Aquela Ordem foi, por completo, ao encontro 
das exigencias dos colonos, na questáo indigenista, porque 
nem questionou o direito dos colonos aos seus escravos ín
dios, nem defendeu o aldeamento do mesmo modo que os 

96 . Traslado da proposta sobre o Breve do SS. Padre l!rbano 
VII I , passado em Roma, aos 20 de abril de 1639, a favor da liberda
de dos índios, Sao Vicente, 13 de junho de 1640: BNR, Col. Ang., 
I -31-25-15. Nao é conhecido o autor do documento. A forma e a es-
1 ru tura dele permitem suspeitar que se trata de um representante 
da ca.mara de Sao Vicente. O escrito está dirigido a Albernaz, em 
cujas máos tinha sido deixada a publicaQao do Breve. . 

97 . A interpretaQao dos acontecimentos de Santos base1a-se n~ 
duas cartas do Pe. Jacinto de Carvalhais, superior da casa de Sao 
Miguel em Santos, ao Visitador Geral dos jesuítas, ~edro de Mo~a, 
no Rio de Janeiro, de 13 a 16 de maio de 1640, publlcadas em Le1te, 
iiCJ, vol. 6, pp. 416-418 e 419-420. 

98 . Jaboatáo, Novo Orbe seráfico, vol. 2, 2~ parte, pp. 522-523. 
Sobre mais dados acerca da posiQao dos franciscanos na ex
pulsáo dos jesuitas, cf. Boxer, Salvador de Sá, pp. 135-136. 
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jesuítas. " Essa atitude assegurou-lhe a simpatia ~ po
pulac;~~, ,?omo se ve numa c~taQáo da carta do jesuíta Car
valhais. - -Bastam-nos os frad1nhos do Carmo e de Sáo Fran
cisco porque esses nos levam diretos para o céu e os Pa
dres da .. Companhia a todos nos querem me~r no In-
ferno." 100 · 

A revol_ta dos colonos contra o Br~ve papal atingiu 0 
seu ponto · culminante em Sáo Paulo, pois em nenhuma ou
tra parte foram atingidos táo diretamente como lá os inte
resses vitáis dos colonizadores. Náo se pode dizer com se
guranQa quarido e se o Breve foi publicado em Sáo Paulo.101 
A rebeliáo da populac;áo de Santos e Rio de Janeiro fez com 
que os jesuítas tomassem a determinac;áo de adiar a publi
CaQáO em Sáó Paulo até a chegada de Lisboa da Iei real 
a fim de fo*Iecer a autoridade do Breve e proteger os pa~ 
dres contra o ódio que se deveria esperar da parte dos co
lonos. ~tretanto, os acontecimentos se encaminhavam pa
j·a urna soluc;áo de for~a. Aos 24 de junho, o Governador 
da capitap.ia · éonvocou em Sáo Vicente uma Junta de repre
sentantes dos povoados · mais importantes, em especial" dos 
lugares de, Sáo Paulo, Santos-, Sao Sebastiáo Cananéia e 

. ' Itanhaém. . 

. Nessa . assembléia, após ·tres dias de deliberac;óes con
tinuas, decidiu-se a expulsáo dos jesuítas de toda a capita
nia. O argumento que levou .a tomar essa resoluc;ao foi o 
de que os padres, para poderem voltar aos seus colégios, 
incitariam o :Papa a retirar o Breve. Da sua parte, o Rei se 
veria obrigado a reconhecer o estado atual das coisas, de 
forma que a populaQáo branca da capitania pudesse con-

99 . Cf. p. 46. 
100 . Breve de Carvalhais, de 16 de maio de 1640 <cf. nota 97), 

em Leite, HCJ, vol. 6, p. 419. 
101. Nem os Registros nem as Atas da ca.mara de Sao Paulo 

dáo a notícia do Breve ou da sua publicacáo. Boxer, Salvador de Sá 
p. 136, supóe, como verossímil, a data da publicacao de 20 de junh~ 
de 1639. É questionável, porém, que o Breve tenha sido promulgado 
em _s ao Paulo, depois que ·os jesuitas se decidiram a adiar a publl
ca<;ao até a chegada da lei real. Para a inf ormacao da populSQáo a 
publicacao náo era necessária em Sao Paulo, porque o conteúdo do 
Breve devia já ser conhecido em maio, após a sua promulgacao em 
Santos. Entre as circunstancias que provocaram esse modo de agir 
é _possível atr.ibuir também um peso fundamental ao fato de que en{ 
Sao Paulo remava inicialmente a tranqüilidade e de que nao houve 
demonstracóes espontaneas do povo, como no Rio de Janeiro ou em 
Santos. 
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servar OS ; SéUS ·escraVOS índiOS e prosseguir ·.as sÚas ·entra
das no sertáo. 1º2 . Sao Paulo esteve representada, na junta 
de Sao Vicente, pelos dois procuradores Frariéis.co Rodri
gues da Guerra e Joao Fernandes Saavedra· Castelhano. Am
bos pértenciam ao · partido antijesuítico dos ésc~vagistas . 
Após a sua volta da reuniáo conseguiram convencer·a popu
laQao paulista a tomar uma -. medida radical, I)O .&.e11;tido da re
soluQáo da Junta. 1º3 Aos· 2 de julho, foi entregue, . pela c .a
~ara, aos jesuitas dos colégios de ·Sao Paulo .. Jl~ intima<;~ 
para ~eixarem a cidade ~o prazo de oito di~s. 1º": :_[4 ; ~n~iva 
dos padres de evitar a . iminente expulsao; m~i~te ~m ,ac,or,
do provisório -com represen~tes do~ ~oloni~oi:~~. Íláo· .. ~
V~ s~cessq ... Aos 13. d.e julh~ teve lygar a s~gµ.1!4ª:;.wttmacao 
da -Camara. 1º~ Ainda na . m~sm~ I_l~ite, os je~µ,ita~·" abando
nar~m -a -cidade. Os --pad~e8 de Sáo P~ulo e- Q~ .. o~tros _ e8~
~el~qimentos- de ~ao Vicente. encontraram.. "refqgip -r;io ,:. RiQ 
de: tTap.eiro, o. único -lugar. da~ . 9apitanias µier~.Jl~onais.: .qnde 
9S: ~suítas, graQas ao patrocínio OO. Govemadoi;: ~µ.lvador 
Correia de Sá, nao foram expulsos. 106 . Deve.fi~p;i pas~r 
:t.reze anos até. que os_ padres pudess._em volt~r· : ~"- -S~o Pau!o .. 

N em sequer a intervenQ3o -da- mais alta ~utbridacte . da 
Igreja católica pode levar os paulistas a interrompér as· suas 
expediQoes· para a caQada de · escravos. Todas _a,51., -amea<;as, 
inclusive a-excomunháo, náo puderam mover os· colonos do 
Brasil a abandonarem a sua exigencia de mao-de-obra ín
_dia, como "o remédio da sua pobreza". Nos acontecimen
tos de 1640,. apareceu, com toda a clareza, a incompatibili
dade entre as exigencias morais dos jesuítas e as circuns
tancias económicas e sociais da colonia. Deve acrescentar
-se que os esf orQos dos jesuitas encontraram um apoio insu
ficiente da parte das autoridades civis da colonia, .e especial-

102. Jacinto de Carvalhais dá esses motivos da determinac;áo 
de 24 de julho: Certidam sobre a expulsam dos padres da Comp. de 
·Jesu da capitania de Sam Vicente, por cauza da publicac;am da Bulla 
que passou Sua Sant. de acerca da liberdade dos indios orientaes e 
occidentaes, Babia, 11 de setembro de 1640; publ. em Leite, HCJ, vol. 
6, pp. 253-254. 

103. Sobre as düerenc;;as entre ambos partidos até a expulsé.o dos 
jesuitas, cf. Leite, HCJ, vol. 6, pp. 253-254. 

104. Atas da CA.mara de Sáo Paulo, vol. 5, p. 25. 
105. Idem, p. 27. 
106. Urna descric;;áo cuidadosa dos aconteci.mentos de Sáo Paulo 

encontra-se na certidáo de Carvalhais (cf. nota 102) e na História da 
expulsao dos jesuitas do seu colégio de Sáo Paulo. . . 1640: AN'IT, Li
vraria, livros do Brasil, Códice 48, fls. 128ss. 
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pole portuguesa. A atitude do Governador· .do· Rio de Ja
mente da parte dos organismos governamentais na metró
ne1~0~ Sa~v~dor <?ºr.teia. de· Sá e Benevides, constitúiu' urna 
e~ce<;ao un1ca. A_ ef1các1a do Br~ve estava, portanto; preju
dicada de antemao, porque a lei real de 1639 naó fotá ·a:pro
·vada em Portugal e. enviada ao Brasil simultaneamente com 
o · d~creto papal. O Pe. Taño aguardou inutilmente·:·em 'Lis
boa . por urna deci_sáo do Conselho Real, do mesmo modo 
que ·os jesuitas de Sao '_Paulo esperaram em vao que· b ~Bre
y~ , f osse publicado conjuntamente com os dec'retos :reais~ 

• ~ • ¿ • 

.: .. · ·Quais sáo as. causas da política indecisa. e:. procrastina
do~a· do Conselho Real de -Lisboa? Os portugueses ·mostra
~~~·se pouco inclinados a apoiar··demandas em proveito .dos 
~J?-ª_nhóis contra os interesses próprios no Brasil, pois, du
.rante o te_mpo da uniao pessoal, estes nao ces8aram ·de exis
tir . . ·º assunto mais· irilI?ortante eram" de fato, os :esforQOs 
?ºm~ns em favor da liberdade ·dos indios, nias juntó -com 
es~.~ · proble~a · achavain-se indissoluvelmente .unidas .: ques
toes· · ~obre as rel~Qoes entre e~panhóis : .e·. portugueses .. na 
~~ne~ do-Sul, ass1m como reclama<;óes territoriais::A-amea
c;a' '.contra ·os índi?s e a sua liberdade provinha, · em. pr~
me1ro lugar, de Sao Paulo. "As :decisoes .tomadas.era Roma 
e Madri, a instancias dos dois missionários do P~raguai vi
sa~~ ~m .cast~go dos paulistas e. a .delimitaQáO da ~sua tárea 
de_,1i:ifiuenc1a. · Ora! as bandeiras.dos .mam~luc·os. náó .só arras
tar~m consigo ao Brasil milhares de escravos'-das áreas de 
sobe-!ania espanhola, mas, consciente ou . inconscientemen
te,. t9rnaram-se pioneiras da expansáo portuguesa na regiao 
do .Prata . ., N.o. tempo da uniao pessoal, essa situac;ao na.O ti
nh~ ur:n s1gn1f1cado supra-regional, mas o refreamento da in
fluencia paulista_ devia provocar oposiQáo eni Lisboa, preci
sa~e~te numa eI_>o~a em que a restaura<;ao portuguesa se 
anunc1ava como 1mmente. De fato, isso oferecia ao Reino 
urna expansao territorial imensa, no Brasil, as custas das 
possessoes espanholas. A atitude dos dois representantes 
do Rei na Babia - o Governador Geral D. Fernando de Mas
carenhas ( 1639 a 164.0 ) e o Vice-rei D. Jorge de Mascare
n?~s ( 1640 a 1641 ~ - pode ser avaliada como um acordo 
tac1to com os pauhstas, coisa que fica também demonstra
da pela sua reac;ao ao mandato real de castigar Raposo Ta
vares e todos os paulistas culpáveis. 101 

107 . Cortesao, Raposo Tavares, p . 252. Cf. pp. 152s. 
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d) A lei de índios de 1639 
. . . 
A estadia do procurador dos jesuítas paraguaios, Mon

toya, na Corte espanhola transcorreu- sob o si~o desses 
acontecimentos políticos. 108 Sua chegada a Madr1, nos co
mec;os de 1638, fez com que recomeQ~sse~ a~ del~be~a~oes 
já realizadas diversas vezes, desde a infehz le1 de indios d~ 
1628, mas que nao conseguiram nenhum resultado tang1-
vei.109 o famoso padre jesuita compareceu pe~so~lment~ 
perante o Rei e lhe apresentou os as_s~tos das _m1ssoes. F1-
lipe IV mandou convocar urna com1ssao especial. :iue ~eve
ria tomar uma decisao sobre os problemas que ja leva~am 
dez anos sem soluc;ao. Participaram da Junta conselhe1ros 
dos diversos organismos governativos d~ Corte espanl~ola . 
no Conselho de fndias foram convocados Juan. de Solorza
no Pereira e Juan de Palafox Mendoi;a. Sebast1án Zambr~
na pertencia ao · Conselho Real. Foram acrescenta?os . do1s 
conselheiros do Conselho de Portugal em C~stela, Cid_ de Al
meida .e Francisco Pereira· Pinto, sob~e cuja nomeaQao, co
mo Montoya relata, nao foi possível ficar de acordo ~uran
te muito tempo: Montoya foi ouvido durante, as ses~~es .. da 
Junta e chamado para aconselhar, como alguem farmll~riza-

t - 110 do com os pormenores da ques ao. 

108 · o trabalho fundamental sobre a missáo de ~o~toya ~ 
e rte ~ anhola é 0 artigo de Pablo Hemández, S. J ., Un misionero 1e-
s~ta def Paraguay en la Corte de Felipe IV, en Razón J Fe, 19t~:· ,~ol. 
33 pp 71-79 e 215-222. As fontes desse trabalho estao cons 1 w as 
ruiida~entalmente por um Memorial de Montoya,. de 1643, e por urna 

t do Pe Boroa de 1640 pertencente ao Archivo General de Bue
car ªAires ·cf P 73 nota ' os numerosos trabalhos posteriores, ~o
~~:a est~dia de Mo{itoya ~m Madri, apóiam-se essencialmente na in-
terpretac;áo de Hemández. _ . . . e _ 

109 . Ao lado das deliberac;oes Ja citadas (cf. pp. 133ss.) , o onse 
lho das tndias ocupou-se finalmente com o probl:ma em dezembro 
de 1636 como conseqüencia de urna representac;ao do Procurador 
Geral d~ tndias dos jesuitas em Madri: Paste~ls, vol. 1,. pp. 533-534. 
o conjunto das queixas que chegavam dos paises do Rio da , Prata, 
sobre as crueldades dos paulistas, era incomensurável. Tan:bem du
rante a estadia de Montoya em Madri, nao cessaram . as queixas, por
que nesse tempo aconteceram os ataques dos bande1rantes contra o 
Uruguai e o Tape. Pouco antes da partida de Montoya para a Euro
pa, interveio também no assunto o Bispo de Buenos Aires: Repre
sentación del Obispo del Rio de la Plata dando. cuenta al Rey de lo~ 
daños que hacen los Portugueses á los habitantes del Paraguay· 
BNR, Col. Ang., I, 29-1-73. 

110 . Hernández, Un misionero, pp. 73-74. ~u~ de Sol?rzan~ P~
reira, o autor da Política indiana, era um dos Juristas mats notavets 
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Durante as deliberaQ6es, que se estenderam desde·o ou
tono de 1638 até a primavera de 1639, foram ouvidas as de
mandas que Montoya apresentara perante o Rei. A 29 de 
marQo de 1639, D. Juan de Palafox assinou o relatório final 
da Junta para o Rei.. Trata-se de um impressionante escrito 
de queixas sobre terrores e crimes causados pelos bandei
rantes na regiao missioneira do Paraguai. O documento lan
ga sobre os paulistas a responsabilidade do aniquilamento 
de numerosos povoados índios e de tres cidades espanholas 
- Villa Rica, Ciudad Real e Jerez - assim como o aprisio
namento e escravizaQao de 300 . 000 ( ! ) índios dos territórios 
espanhóis dos países do Rio da Prata. O representante do 
Rei no Brasil foi acusado de ter apoiado as crueldades dos 
mamelucos. Para a reparaQao das injustic;as acontecidas e 
para prevenir ulteriores m~les,. a Junta propós a Filipe IV as 
seguintes medidas: 

· a) Além da observa!lcia das disposiQ6es legais em vigor, 
sobre a protegao dos indígenas do Brasil, deveria ser reno
vada a lei de índios de 10 de setembro de 1611 e ser ·solici
tada do Papa a confirmac;ao do Breve de Paulo 111, de 1537, 
sobre a dignidade humana dos indígenas americanos. Aos 
índios que, contra todos os direitos, tivessem sido arrasta
dos e escravizados pelos habitantes de Sao Paulo deveria ser
·lhes restituída a liberqade e possibilidade ·o retorno as suas 
regioes tribais. Aqueles que nao quisessem voltar ao Pa
raguai, porque os seus povoados tinham sido destruídos ou 
porque tivessem tomado em casamento índias do Brasil de
veri~m ser levados as ~ldeias, preferentemente nas vizinhan
gas -do Rio de Janeiro, a fim de que pudessem estar a dispo
si~ao dos colonos brancas, mediante o pagamento dos seus 
serviQos. Ambos os Governadores do Brasil, Fernando de 
Mascarenhas, na Babia, e Salvador Correia de Sá e Benevi-

do seu tempo e um dos melhores conhecedores da questáo indigenis
ta em América. Juan de Palafox Mendoza foi nomeado Bispo de 
Puebla de los .Angeles ainda no mesmo ano. Desde 1656, toi Arcebis
po de México. Pelo contrário, os conselheiros portugue8es náo tive
ram grande importancia. No caso do conselheiro designado como Cid 
de Almeida, deve tratar-se de AntOnio de Almeida, um escritor por
tugues. Vivía na Espanha e exerceu o oficio de escriváo do Suprémo 
Consejo de Portugal en Castilla. Francisco ·Pereira · Pinto era um sa
cerdote portugues. Em 1639, foi designado por Filipe IV para o bis
pado do Porto, mas náo pOde tomar posse' do seu cargo, porque, 
com a restaura"'ªº portuguesa de 1640, cessou o influxo do Rei es
panhol em Portugal. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasi
leira., Lisboa-Rio, sem ano, vot 2, p. 34 e vol. 21, p. sos·. · 
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des ~no Rio de Janeiro, deveriam ficar encarregados de apri
sio~ar os~becilhas da conspirac;;ao dos paulistas, assim como 
os espanhóis que a eles ·se·tivessem unido "por amor a.o ·es-
cravismo'~. ; . , . 

b) ·'-No futuro, a escravizac;;ao ilegal d~ índios de~eri~ 
ser investigada pela Inquisic;;ao. Nesse sentido, a Jup~~ . R~e
conizou a instituic;;aó de uína autotidade do Santo Qf1c10 no 
Rio de Járteiro que deveria colaborar, juntamente com as 
autoridades ci~is da colói;úa, no castigo dos crimes já co
metidós peJos paulistas. As capitanias do Su~ ·?o B~asil de
veriam permanecer numa única ~nidade admu~1strat1v~ ce_~
tral; sob a jurisdic;;ao do Rio, a f1m de garant1: ~ aphca_c;a? 
estrita do direitó e uina investigac;;ao eficaz e rap1da dos cr1-
mes. Para a mesn:ia finalidade, qtier dizer, para a vigil~pcia 
·sobre os bandeirantes, ·deveria servir a instituit;ao de t\ma 
sé episcopal, com poder apostólico, no Rió de Janeiro. Des
sa forma, as mais altas instancias civis e eclesiásticas -
quer diZer, o Governador, o Bispo e o representa~te da In
quisic;;áo · - poderiam impor, sob ameac;;a das ma1s .severas 
penas, urna proibic;;áo de todas as .entradas. Dever1am ser 
castigadas todas as pessoas e autoridades .da colonia que:· se 
opusessem-as medidas previstas ou que ace1tassem ou apo1as
sem os abusos e transgressóes da lei. Como seria preciso 
contar, sem dúvida, com a resistencia dos círculos coloniais, 
"urna pessoa digna e zelosa" deveria ser colocada, como pro
curador dos índios, ao lado das autoridades civis e ecle
siásticas a fim de ajudar a aplicar o direito "com punho de 
ferro". Í>everiam finalmente ser tomadas medidas, para que 
nenhum "delinqüente" de Portugal foss~ admitido na cpló
nia, a fim· de que "elementos nocivos" nao pudessem pertu~
bar de novo a ordem. Além dos criminosos convictos, te
ria~ sido· sobretudo calvinistas franceses e judeus, holan
deses e "gente nórdica luterana" aq~eles que exerce~am 
grande influencia nociva entre os paullstas; eles dever1am 
ser responsabilizados· também pelos ~rimes inomináveis co
metidos durante os ataques as reduc;;oes. De que outro mo
do se poderiam explicar as agressóes dos mame.lucos con-

\ tra igrejas ·e estac;;óes missionárias, o escarnec1mento ~e 
imagens sagradas e a violencia contra os sacerdotes, senao 
pela influencia desses hereges? 111 

111 . . La Jwita que s. M., por los negocios del. Administrador del 
Rio de Janeiro y los. dependientes -~e. ellos ... . Madnd, 29 de marc;o de 
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As proposic;óes da J"1tlta nao· pretenderam urna mudan
c;;a __ da legisl~o indigenista em vigor. ·Nao _ se trata va, por
-tanto, de ~ma condenac;;ao -total de qualquer esqravidao, de 
acordo com o que acontecía na América· espanhola. Os :con
selheiros contentaram:-se com declarar as det~rminac;;óes da 
lei de,.1611· como linha-mestra da futura. política indigenista 
no Brasil. Aquela lei tinha surgido por causa da reac;;ao ··dos 
colonos bra~ileiros contra os esf orQos de Filipe III par~ aco
modar a PQlí.tica indigenista do Brasil a legislaQáo e~panho
la e para dar liberdade ilimitada a todos os índios do pafs; 
i>or isso, ,oferecia suficientes medidas "legais" para a escra-
viza~ao' dos. indígenas. . 

' . ' 

o í;irojeto de lei f oi aprovadq ·substancialmente. pelo Rei 
e colocado· em vigor ·mediante a Real · Cédula ·de 16 dé se
tembro de 1639. Nela, o Monarca mandoti "dar a liberdade 
aos índios aprisionados, . renovou algumas disposic;;óes de
·cretactas pelos predecessores de Filipe III para a prote<;ao 
dos índios e ordenou a aplicac;;ao de algumas medidas pro
postas pelo Pe. Montoya, a fim de preservar os indígenas 
neoconversos da desmedida cobic;;a dos europeµ&". 1 12 O Rei 
-encarregoti ·ao Vice-rei do Peru, Marques de Mansera, im
por "com punho de ferro", pa América espanhola, a obser
vancia da lei e o castigo dos culpáveis. 113 

As decisóes da lei sobre os assuntos brasileiros tiveram 
urna repercussao bem maior. Filipe III deu ao Conselho de 
·portµgal eµ¡ Lisboa o mandato de preparár a redaQao por
tugue5a o.a leí; a promulgac;;ao deveria s~r _f~ita em _ toda~ as 

1G39: AGI, ,~udÍenc.ia de Charca8, 7 . .. o parecer oonsta de. 26 parágra
f os, cujo sentido pode ser _resumido nos 401s . pontos citados. 

112. Com essas palavras, resume Astráin as decisóes mais 1In
portantes da Real Cédula, de 16 de setembro de 1639: História de la 
Compañia de . Jesús en la Asistencia de España, vol. 5, p. 563. 

113. A lei de 16 de setembro de 1639 estava dirigida ao Vice-reí 
uo Peru. O texto encontra-se no AMP, vol. 5, 2' parte, 1931, pp. 131-138. 
A lei estava destinada a ser publicada nas provincias de Tucumás, 
Paraguai e Rio da Prata. · Foram enviadas cópias aos Govemadores 
das citadas provincias e . a Audiéncia de Charcas. Sobre os po:rme
nores do texto da lei, cf. Pastells, vol. 2, pp. 32-38. Durante a sua 
estada de seis anos em Madri, Montoya conseguiu a promulgac;áo de 
outras leis _ em favor das missóes do Paraguai. A de maior transcen
dencia foi a que permitiu o armamento dos indios das redu~óes, aos 
21 de mar~ de 1640. Sobre essa lei, Cf. Hernández, Un misionero .. ,, 
pp. _219-220. __ Todos os outros decretos referem-se fundamentalmente 
ao problema das missóes 40 ~· 

207 



\ 

cidades ·de Portugal e dos seus dominios ultramarinos. 114 

Simultaneamente, a lei real deveria ser complementada por 
um apend.ice que renovaria as disposiQóes da lei de indios de 
1611. 115 As medidas para a libertaQáo dos indios ilegal
mente aprisionados deveriam aplicar-se indistintamente aos 
indígenas das possessóes espanbolas e portuguesas na Amé
rica do Sul. 

A InquisiQáo e os Governadores da Babia e do Rio de 
Janeiro foram instruídos, pelo decreto, para proceder con
tra os cabecilbas dos ataques paulistas as reduQóes e de to
das as entradas futuras. Raposo Tares e Fradique de Melo 
Coutinho foram citados nominalmente. 116 Além disso, ·a lei 
nomeava sacerdotes. espanhóis e paulistas e diversos habi
tantes do Paraguai que se teriam .aliado com os ·bandeiran
.tes, apoiado as suas empresas e atuado como guias durante 
as suas expediQóes através da selva. Todos os culpáveis enu
merados deveriani ser. presos e enviados a Espanha, a fim 
de serem julgados pelo Conselbo de fndias. 117 · 

A referencia a InquisiQáo merece urna aten<;;áo especial. 
Nao se tratava simplesmente de medidas inócuas para ate
morizar os paulistas, mas antes de urna decisao do mais 
alto significado. Até 1580, a InquisiQáo nao atuou no Brasil; 
com a influencia espanhola, porém, comeQou neste .campo 

-
114. A necessidade de traduzir uma lei do. Rei ~span.hol para a 

língua portuguesa e de faz6-la aprovar pela Chancelaria'' de Lisboa, 
antes de entrar em vigor em Portugal e nos seus dominios ultrama
rinos, era urna conseqüencia dos acordos ·feitos por Filipe II com 
as Cortes portuguesas, em 1582: cf. pp. 78s. 

ll5. Segundo Vasconcellos, o texto dessa complementa~ao (náo 
se coriserva o origirial; cf. nota 117) é ó seguinte: " .. . que nenhum 
ín.dio de. qualquer qualidade, ainda que seja infiel, possa ser cativo 
nem· posto em servidáo por nenhum modo, causa ou titulo, nem pos
sa ser privado do donúnio natural de seus bens, filhos ou mulher. · .. ": 
Chrónica, vol. 2, livro 3, § 44, p. 29. Esta cit~ao · de Vasconcellos pro
voca wna impr~ssáo falsa sobre as dete~óes da lei de 1611, por
gue náo reproduz passagens essenciais que continuaram a sustentar 
a liceidade da escravidáo. Cf. pp. lllss. 

116. Fradlque · de· Melo Coutinho, descendente do donatário do 
;Espirito Santo, parece qtie se destacou por crueldades terríveis du
rante a bandeira de 1628. Por isso, é de se maravilhar encontrar o 
seu nome na lei, pois quase nao aparece· como líder e ·promotor das 
bandeiras. Sobre ele, cf. Carvalho Franco, Dicionário, p: 127. 

117. Essas determinaQóes estao corítidas no texto da lei enviado 
ao Vice-reí do Peru. A interpi'etac;áo tem que basear-se rtesse texto, 
porque nao se conservam nem as adverténcias do Rei ao Conselho 
de Portugal nem o texto da reda~ao portuguesa. 
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urna nova política. Em 1580, Lisboa comunicou ao Bispo 
da Babia poderes inquisitoriais. De 1591 a 1595 e em 1618 
Heitor Fur~ado de MendonQa e Marcos Teixeira, respectiva~ 
mente, reallzaram, por encargo do Inquisidor Geral de Por
tugal, visitaQóes na Bahia e Pernambuco. As disposi~óes da 
lei de índios previrarn, para o futuro, urna autoridade in
quisitorial no Rio, cuja -instituiQáo f oi entregue as autorida
des centrais de Portugal. Parece lógico considerar os acon
tecimentos em torno a questao indigenista no Paraguai uni
camente como a ocasiao imediata para a introduQáo . da In
quisiQáo no Brasil. Mesmo que as instru~óes de Filipe IV 
sobre esta questáo nao tenham podido ser aplicadas, isso nao 
se deve atribuir, de jeito nenbum, as tarefas lá previstas 

' - . , mas 8:_separaQao que se segu1u, pouco depois, de Portugal 
da uruao de Estados espanhóis e que acabou com a influen
cia dos monarcas de Madri no Brasil. lls 

.Após longas indecisóes, cujas causas já foram explica
das em outro lugar, 119 a lei de índios de Filipe IV entrou, fi
nalmente, em vigor em Portugal e nos seus domínios ultra
marinos, aos 31 de marQo de 1640, mediante o seu regis
tro na Cbancelaria de Lisboa. No mesmo ano, foi anotada 
nos livros da Camara da Babia, no Brasil. 120 

Os acbntecimentos da colonia tornaram, porém, impos
sível a aplicaQáo da lei. Os índios arrastados pelos bandei
rantes encontravam-se, havia muito tempo, repartidos pelas 
capitanias do país. Igualmente, a política do Governador 

118. Hernández escreve que, como conseqüéncia dos aconteci
mentos desencadeados em Lisboa, a partir da restaurac;ao portugue
sa, fracassou a continuidade daquilo que f ora atingido por Monto
ya, no ano anterior, assim como a 'aplica<;áo de todas as determina
<;ó~s, entre ~l~s a ere<;áo da autoridad.e da Inquisi<;áo no Rio de Ja
neiro: Un misionero, p. 76; cf. também Cortesáo, Raposo Tavares p. 
253. ~oJ:>re a ativid~de da Inquisi~ao no tempo do domínio espanhol, 
cf. WJZIUtzer, Jews in Colonial Brazil .. pp. 12-42. 

119. Cf. pp. 147s. 
120. De novo, a única fonte para essas afirmac;óes é Vasconcel

los, Chrónica, livro 3, vol. 2, § 44, p. 29. No ANTI' nos livros da 
C.hancelaria de Filipe IV, na data citada, náo se encor:tra nenhum re
gistro correspond~nte. Ná~ é poss~vel nenhuma confirma<;áo dos 
da~os sobre o :eg1stro da le1 na Bah1a, porque náo se conservam os 
reg1str~s c_!a Camara daquele tempo. Náo conhecemos nada sobre 
a pub_licaQao da Iei em outras cidades do Brasil. Igualmente, faltam 
em Sao Paulo os registros da Camara para o tempo que vai de 1641 
a. 1645. Antes de 1641, náo se encontra nenhuma alusáo nem .nos re
gistros nem nas atas. 
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Geral da Babia Fernando de Mascarenhas, e do seu suces
sor protegera ¿5 paulistas e os seus cúmJ?lices contra um 
processo criminal. Num decreto de 8 de JUnho de 1639, o 
conde da Torre ofereceu aos paulistas que se declarassem 
dispostos a luta contra os holandeses, no Nordeste do Bra
sil o perdao das penas em que tivessem incorrido pelas 
su~s bandeiras ilegais, durante os anos anteriores. 121 Du
rante os meses seguintes, Salvador Correia de Sá, o Gover
nador das capitanias meridionais, promulgou diversos decre
tos de anistia para os habitantes de Sao Paulo. e Sao Vic~n
te. 122 A carta de perdao do Conde da Torre fo1 u:n.ª m~d1da 
pela qual esperava obt~: ~j~da das partes m~r1diona1s do 
país na defesa contra o in:~1go com~m. . Prec1sam~nt: nes
se tempo a Babia e as reg1oes setentr1ona1s do Brasil ivncon-

' d 12a M travam-se seriamente amea<;adas pelos holan eses. , e-
diante esses esfor<_;os, Sá conseguiu ganhar um c~rto num~
ro de paulistas para a guerra no Norte: os ~~ullstas part1-
ciparam decisivamente na fracassada exped1<_;ao naval em
preendida pelo Governador Geral no outono de 1639, pa~~ a 
expulsao dos holandeses de Pernambuco, e na f~mosa re
tirada do Cabo Sao Roque", urna marcha atraves de terra 
inimiga, do Rio Grande do Norte até o Rio Sao Francisco. 

1
"1

4 

Mais ou menos pelo mesmo tempo em que foi publica
da na colonia a lei de 16 de setembro de 1639, Raposo Ta-

121 . Carta de perdáo do Governador Geral Fern~ndo Mascare
nhas, conde da Torre, Babia, 8 de junho de 1639: Registro Geral da 
camara Municipal de Sáo Paulo, yol. ~· _pp. 103·~05. O decreto en
contra-se incluído em algumas dispos1c;oes particulares dadas por 
Correia de Sá aos habitantes de Sáo Paulo (cf. n<:>ta 122). O Gover
nador decidiu-se a promulgaQáo do decreto depo1s que os esf orc;os 
de Sá para ganhar voluntários das capitanias do Sul pa.r~ a luta con
t ra os holandeses quase náo tiveram sucesso. Para ma1ores porme
nores cf. Cortesáo, Raposo Tavares, pp. 254-256. 

122 . Detalhes destes decretos dirigidos, entre outros, a ~aulo Pe
reira e Francisco · Sotil encontram-se no Registro Geral da Camara de 
Sáo Paulo, vol. 2, pp. 99-106. Pode ver-se urna li~t!l dos nomes de ~o
dos os paulistas que receberam o decreto punit1~0 e~ J. E. Lelte 
Cordeiro, Sáo Paulo e a invasáo holandesa no Brasil, Sao Paulo, 1949, 
pp. 122-123. Falta o nome de R. Tavares. 

123 . Sobre a situac;áo da parte setentrional do país em 1639 e as 
medidas do Conde da Torre para conseguir a ajuda das capitanias 
do Sul, cf. Boxer, Salvador de Sá, pp. 116-120. 

124 . Sobre a primeira expediQáo paulista, de 1639, para a recon
quísta do Nordeste brasileiro, cf. Ellis Júnior, O bandeirismo paulista, 
pp. 183-189. Sobre a empresa contra Pernambuco e a retirada do 
Cabo Sáo Roque, cf. Boxer, Os holandeses, pp. 129-136 e Taunay HBP, 
vol. 1, pp. 95-96. 
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vares, o "maloqueiro máximo" 125 de todos os bandeirantes 
' cuja denúncia a Inquisi<;ao ou o aprisionamento e deporta-

<;ao a Espanha era exigido pela lei, recebeu, pelos seus :me
recimentos na luta contra os holandeses, o título de "mestre 
de campo". 126 Já anteriormente, fora nomeado pelo Vice
-rei D. Fernando de Mascarenhas, Conde da Torre, capitao 
d~ urna unidade de quinhentos homens, que ele próprio reu
n1ra para a luta no Nordeste. 121 

A lei de Filipe IV, de 16 de setembro de 1639 ou de ·21 de 
mar<;o de 1640 ficou tao ineficaz, na colonia, como acon
tecera pouco antes como Breve papal de Urbano VIII. Além 
d.a oposi<;ao dos súditos portugueses, na metrópole e no Bra
sil, a situa<;áo político-militar contribuiu substancialmente 
para condenar ao fracasso total a ·1egisla<;áo indigenista. As 
últimas tentativas para aplicar a lei do Monarca espanhol 
nas colonias portuguesas naufragaram nos acontecimentos 
e -confus6es da aclama<;áo~ de D. Joáo IV 128 pela popula<;ao 
do Brasil na primavera de 1641. 

125. Assim foi chamado no relatório da Junta de 1639. . 
126 . Sob esse título, aparece, por primeira vez num documen

to red~gido por ele mesmo em Santos, aos 10 de m~io de 1642. Cf. 
Cortesao, Raposo Tavares, pp. 272-273. 

. 127 . Registro da patente do capitáo Anh'.lnio Tavares· Raposo 
( sic ) : DH, vol. 17, pp. 418-420. 

128 . Sobre a restaurac;áo portuguesa no Brasil, cf. Boxer, Sal
vador de Sá, pp. 140-150. 

211 



\ 

8 

CONCLUSÁO 

. ~ 

A política indigenista portuguesa no Brasil esteve dirigi
da essencialmente a legislaQáo para a liberdade dos índios, 
ao seu assentamento em aldeias e a regulamentaºªº do seu 
trabalho. 

Na época anterior a colonizaºªº do Brasil, a Coroa es
f orQou-se por estabelecer relaQ6es amistosas com os indíge
nas, para subtraí-Ios da influencia dos rivais franceses . Com 
a ocupac;áo da terra, espalhou-se a escravidáo que a Coroa 
aprovou, em vista dos interesses de um desenvolvimento 
económico. Mais ou menos pelo mesmo tempo em que, na 
América espanhola, era decretada urna proibiºªº geral da 
escravidáo índia, comeºaram no Brasil os primeiros esf or
QOS em favor da liberdade dos indígenas: O Regimento de 
Tomé de Sousa marcou a futura política indigenista no Bra
sil. A escravid.áo dos índios nao foi abolida, mas apenas li
mitada a algumas motivaº6es consideradas justas. Esta ati
tude prosseguiu também com a primeira Iei portuguesa de 
índios, em 1570, que reconheceu, em primeiro lugar, a "guer
ra justa" e os costumes bárbaros dos índios como justifica
tiva para a escravidáo. Na época da uniáo pessoal hispano
-portuguesa, permaneceu em vigor a legislaºáo lusitana até. 
entáo existente. Mas, pelos fins do século XVIj acentuaram
-se os esforºos em favor da Iiberdade 'dos indígenas brasi~ 
leiros. As leis de 1587, 1595, 1596 e 1605 Iimitaram ainda mais 
a escravidáo, até que finalmente o decreto_ de índios de Fi-
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lipe III, de 1609, aplicou a legisla<;áo libertadora da Amé
rica espanhola ao Brasil e proibiu a escraviza<;áo dos índios 
brasileiros. A rea<;áo dos colonizadores do Brasil obrigou, 
porém, pouco tempo depois, a Coroa a derrogar o decreto. 
Com a lei de 1611, restabeleceu-se substancialmente a situa
Qáo jurídica da lei de 1570. Para o resto do. tempo do domí
nio espanhol sobre o Brasil, essa regulamenta<;áo permane
ceu em vigor. 

A legisla<;áo indigenista do Brasil diferencia-se, portan
to, significativamente, da da América espanhola. As medi
das legislativas da Coroa portuguesa em favor da liberdade 
dos índios brasileiros parecem insuficientes e indecisas. Do 
lado portugues faltam medidas e decretos da amplidáo ofe
recida, do lado espanhol, pelas leyes de Burgos ou pelas le
yes nuevas. A Coroa portuguesa mostrou-se muito pruden
te em face das exigencias dos colonos brasileiros em favor 
do trabalho escravo índio e até esteve disposta a tolerar abu
sos públicos que aconteciam na colonia. Em vista da situa
<;áo do Brasil, até os Reis espanhóis se viram for<;ados a 
concessóes na questáo indigenista, tal como aparece na fra
cassada tentativa de Filipe III de aplicar ao Brasil os mé
todos espanhóis da política indigenista. 

Urna das medidas mais significativas da política indi
genista portuguesa no Brasil foi, pelo contrário, a institui
<;áo das aldeias, com a qual a Coroa perseguiu tres finalida
des, quer dizer, a conversáo dos índios, a seguran<;a da ter
ra contra os ataques dos corsários ingleses e franceses e a 
disponibilidade de máo-de-obra para as planta<;óes dos co
lonos brancos. A administra<;áo das aldeias constituiu um 
motivo constante de fortes dissensóes entre os colonos e os 
jesuítas. Inicialmente, os padres exerceram a administra
<;áo das aldeias por encargo do Rei e com o apoio do Gover
nador. A oposic:;áo dos colonos induziu, pela primeira vez, 
o Governador Mem de Sá a entregar provísoriamente o cui
dado das aldeias a administradores leigos. Mais de urna vez, 
procuraram os colonos e, posteriormente, inclusive alguns Go
vernadores, afastar os jesuítas da administra<;áo dos povoa
dos índios. Esses assuntos foram também discutidos em 
Madri, na época da uniáo pessoal de ambos Estados ibé
ricos. Mas os organismos governamentais de Lisboa, que 
atuavam de modo amplamente autónomo na administra<;áo 
da colonia, conseguiram opor-se com sucesso a todas as na
vidades procedentes de Madri e do Brasil. Mediante a lei 
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de 1596, os jesuítas ficaram com o encargo exclusivo das 
aldeias de índios e do assentamento de indígenas no sertáo 
brasileiro nas regióes costeiras. A partir desse momento, 
f ortaleceu-se a oposi<;áo dos colonos, até o ponto de que o 
Rei teve que ceder fin~lmente aos desejos da popula<;áo, na lei 
de 1611 e dar urna participa<;áo aos administradores leigos 
no cuidado das aldeias. Dessa forma, a Coroa criou urna se
gunda organiza<;áo administrativa para os povoados índios, 
pois os jesuítas continuaram a tomar conta das aldei_as até 
entáo a eles confiadas. De acordo com os desejos da Coroa, 
os administradores leigos deveriam ser nomeados também 
pelo funcionário real da capitania correspondente ou pelo 
representante do Reino na Babia. Mas, como tempo> as Ca
maras de diversos lugares se apropriaram do direito de elas 
mesmas escolherem os administradores das aldeias. Este 
desenrolar dos acontecimentos pode ser considerado como 
um. aspecto das disputas entre o poder real - representado 
pelo Governador - e o· municipalismo crescente da popu
la<;áo colonizadora, a procura de autonomia. O prossegui
mento conseqüente desses esfor<;os levou ao "cuidado das 
aldeias" por particulares. Sobre essa forma de administra
<;áo dos índios, conhecemos muito pouco. 1 Deve, porém, 
supor-se, como coisa certa, que nao foi nem introduzido :11em 
aprovado pela Coroa, mas exercido pelos colonos do Bra
sil como um direito consuetudinário. 

Um dos assuntos mais importantes da legislac;ao indige
nista era a regulamenta<;ao dos métodos mediante os quais 
os indígenas poderiam ser recrutados para o trabalho. Co
mo a Coroa f oi proibindo progressivamente a escraviza<;ao 
de índios, procurou-se colocar a disposiQao, como mao-de
-obra, os habitantes livres das aldeias. O equilíbrio entre 
as exigencias da liberdade dos índios e a necessidade da 
máo-de-obra foi atingido mediante formas diversas de tra
balho for<;ado. ·A Coroa deu aos colonizadores brasileiros o 
direito de empregarem índios das aldeias para o trabalho 
nas suas planta<;óes, durante um período de, no máximo, 
tres meses. Quando foram encontrados metais preciosos 
nas capitanías meridionais, publicaram-se disposi<;óes legais 
para o emprego de máo-de-obra índia no trabalho das mi
nas. Essas regulamenta<;óes corresponderam, nos seus t:ra-, 

1 . No caso dessas aldeias, parece tratar-se pref erencialmente de 
estabelecimentos de menor significa~ao. 
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c;~s fundamentais, a instituic;ao de mita do Peru, mas quase 
nao f oram aplicadas na prática. 

Finalmente, ternos que apresentar-nos a questao da efi
cácia da legislac;ao indigenista no Brasil. A atitude sem dú
vi?~ alguma tímida sob r:iuitos aspectos, da Coroa,' que per
m1t1u, sob certas condic;oes, a escravizac;ao de indígenas e 
que colocou os habitantes das aldeias a disposic;ao para o 
trabalho nas plantac;6es, f oi considerada pelos colonos do 
Brasil como urna ameac;a aos seus interesses vitais. Nas ca
pitanias meridionais, onde os índios constituíam a única for
<;a de trabalho dos europeus, os colonos portugueses náo re
trocederam nem sequer perante o emprego da forc;a, para 
silenciar os jesuítas, pioneiros da liberdade dos índios. 
A oposi<;áo dos colonos a política da Coroa náo se manifes
tou, porém, mediante a rebeliao aberta. Urna outra forma 
de resistencia consistiu em falsificar o sentido originário 
das le is reais e em dar-lhes um significado que justificasse 
a atitude dos colonos. Um exemplo típico disso é a institui
c;áo da administra<;áo dos índios. Quando as leis reais de 
índios comec;aram proibir, a partir dos fins do século XVI 
em medida crescente, a escraviza<;áo, os colonos procura~ 
ram afastar do seu caminho os impedimentos legais, dando 
aos seus servos índios urna posic;áo que aparentemente pre
servava a liberdade, mas que, no fundo, conservava a cs
cravidao. Os "escravos negros da terra" foram transforma
dos em "indios administrados". Podemos seguir esse pro
cesso de transf ormac;ao, a partir dos meados do século XVII, 
baseando-nos nos documentos paulistas. 2 Os índios de admi
nistrac;ao foram considerados homens livres, mas, de fa
to, a sua sorte quase náo se diferenciava da dos escravos. 3 

A administrac;ao de índios pode ser considerada como urna 
forma brasileira do sistema do servicio personal encontra
do na América espanhola, sob as diversas formas das nabo
rías, nas Antilhas, ou das yanaconas, no Peru. 4 Em con-

2. Alcantara Machado expós esse processo, otimamente e do mo
do mais exato, em Vida e morte do bandeirante, Sáo Paulo, 1953. 

3 . " .. . Es~s sáo os índios administrados dos paulistas que na
quele .tempo tinham por seus administradores aos que no serta.o os 
conqwstavam e do centro da gentilidade os traziam ao gremio da 
Igreja, ficando os seus descendentes também sendo administrado
res": Taques, Nobiliarchia, vol. 1, p. 79. 

4 . Sobre as diversas formas do servicio personal na América es
panhola, cf. Konetzke, Die Indianerkulturen Altamerikas und die spa
nisch-portugiesische Kolonial Herrschaft, pp. 173ss. 
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traste com a América espanhola, a institui<;ao f oi parcial
mente legalizada no Brasil apenas nos fins do século XVII, 
embora já fosse anteriormente reconhecida de fato pelas au
torid~de~ da colonia. 5 • A ~ol~tica indigenista real só pode 
contr1bu1r de modo .mm to llm1tado para solucionar, de ma
neira justa e satisfatória, a questao indigenista no Brasil. 
Mesmo que ela tenha sido tao insuficiente e tímida nos ca
s9s particulares, nao se pode, porém, considerar a legisla
c;ao da Coroa como a máxima responsável dos abusos. Ao 
lado dela, é necessário levar em conta, na mesma medida 
a pequena influencia que a metrópole podia exercer sobr~ 
os acontecimentos da colonia, a oposic;ao dos colonos a ati
tude de muitos Governa~ores e finalmente a contradic;~o apa
rentemente insuperável entre as exigencias dos direitos hu
manos e as necessidades económicas que reclamavam a es
cravidao. A soluc;ao autentica do problema indigenista acon
teceu numa época posterior, em primeiro lugar mediante 
a substituic;ao total cta_·máo-de-obra pelos negros e, em se
gundo lugar, pela fusao da populac;áo índia com as rac;as 
branca e negra. A Coroa portuguesa dirigiu a sua atenc;ao 
par~ este f3:to~ a pa:tir do século XVII, na medida em que 
apo1ou a m1sc1genac;ao entre índios e brancos. 

5. Sirva como exemplo o "Registro de urna provisáo que o Go
yer?ador pass~? a ~anuel de Morgade sobre a administrac;áo de 1lns 
indios da terra , Bahia, 7 de dezembro de 1636: DH, vil. 16, pp. 407-408. 
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APE:N DICE 1 

1. A brevia9óes 

AMP 
ABNR 
ADE 
AGI 
AGS 
AHU 
ANR 
ANTI 
BA . 
BNL 
BNR 
IHGB 
RH 
RIHGB 

Anais do Museu Paulista, Sao Paulo 
Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
Arquivo Distrital de ~vora 
Archivo General de Indias, Sevilla 
Archivo General de Simancas 
Arquivo Hist6rico Ultramarino, Lissabon 
Arquivo Nacional, Rio de Janeiro 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lissabon 
Biblioteca da Ajuda, Liss..abori 
Biblioteca Nacional, Lissabon 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro 
Revista de Hist6ria, Sao Paulo 
Revista do Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
janeiro 

2. Os Governadores G erais do Brasil, até 1640 
1. Tomé de Sousa, 1549-1553 
2. D. Duarte da Costa, 1553-1557 
3. Mem de Sá, 1557-1572 
4. Luis de Brito de Almeida, 1573-1578 
5. Louren~o da Veiga, 1578-1581 
6. Manuel Teles Barreto, 1583-1587 
7. D. Francisco de Sousa, 1591-1602 
8. Diogo Botelho, 1602-1607 
9. D. Diogo de Meneses, 1608-1612 

10. Gaspar de Sousa, 1613-1617 
11. D. Luís de Sousa, 1618-1621 
12. Diogo de Mendon~a Furtado, 1621-1624 
13. D. Francisco de Moura Rolim, 1625-1626 
14. Diogo Luís de Oliveira, 1626·-1635 
15. Pedro da Silva, 1635-1638 
16. D. Femando de Mascarenhas, 1639-1640 
17. D. Jorge de Mascarenhas (Vice-Rei ), 1640- 1641 
(segundo Campo Bello : Governadores e Vit e-Reís do Brasil. Porto 
J 940, pp. 29 a 67 ). 
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APí?.NDlCE lI 

DOCUM ENTO N9 l 

15 de dezembro de 1548 
R egim ento de Tomé de Sousa (Sele~ao) 

Eu sao emformado que os jemtios que abitio ao longuo ·da costa da capitania 
de Jorge de figueiredo da villa de Sao Jorge ate'e a dita Bahia de Todolos . 
Samtos sao da linhajem dos Topynambaes e se alevantario ja per vezes contra 
os christios e lhes fizerao muitos danos e que ora estio ainda alevantados e 
f azem gerra e que seraa muito servis:o de Deus e meu serem lan~dos fora 
desa terra pera se poder povoar asy dos christios como dos jemtios da lin
hagem dos Topiniquins que dizem que he jemte pacifica e que se oferec~ a 
os ajudar a lans:ar fora e a povoar e defender a terra, pelo que vos mando 
que escrevaes aa pesoa que estiver por capitio na dita capitanía de Jol'.ge de 
Figueiredo e a Afonso Alluarez provedor de minha f azemda em ela e a 
alg(ias outras pesoas que vos bem parecer que venhio aa dita Bahia ~ tamto 
que nela forero praticareis com ele e com quaesquer outras pesoas que nisso 
bem entendáo a maneira que se teraa pera os ditos jemtios serem lans;ados da 
dita terra e o que sobre iso asentardes poreis em obra tamto que vos o tempo 
der luguar pera o poderdes fazer com os jentios das· terras Peraa~uy e de 
Totuapara e com quaesquer outras nas:óes de jemtios que"ouyer na dita capita
nía da Bahía asemtareis paz e trabalhareis porque se conserve e sostemte pera 
que nas terras que abitáo posáo seguramente estar christáos e aproveitallas e 
quoando sobceder algum alevamtamento acudireis a iso e trabalhareis por 
apacificar tudo o milhor que poderdes castiguando os culpados. 
Tanto que os neguocios que na dita Bahia aveis· de ffazer esteverem pera os 
poderdes deixar ireis visitar as outras capitanias e deixareis na dita Babia em 
voso luguar por capitio h(ia pesoa de tal calidade e recado que vos pare~ 
conviniente pera iso ao qual dareis per regimento o que deve fazer em vosa 
ausencia e vos com os navíos e jemte que vos bem parecer ireis visitar as 
outras capitanías e por que a do Espirito Santo que he de Vasco Femandez 
Coutinho esta alevantada ireis a ela com a maís brevidade que poderdes e 
tomareis emformas;io por o dito Vasquo Femandez e por quaesquer outras 
pesoas que vos díso saibio dar razio da maneira que estao com os ditos jen
tios e o que cumpre f azer pera se a dita capitania se tornar a reformar e 
povoar e o que asentardes poreis em obra trabalhando todo o que for em vos 
porque a terra se asegure e fique pacifica e de maneira que ao diante se nio 
alevantem mais os dítos jentíos e na dita capitanía do Espirito Santo estareis 
o tempo que vos parecer necesario pera fazerdes o que dito he. 
Porque a principal cousa que me moveo a mandar povoar as ditas terras do 
Brasil! foi pera que a jente dela se comvertese a nosa santa fee catolica vos 
encomendo muito que pratiques com os ditos capitaes e oficiaes a milhor 
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maneira qu~ pera iso se pode ter e de minha parte lhes direis que lhes aguar
decerei muyto terem espiciall cuidado de os provocar;a serem christios e pe;a 
eles mais folguarem de ho ser tratem bem todos os que forem de paz e os 
favores:am sempre e nio consymtio que lhes seja feíta opresio nem agravo 
allgum e fazendo se lhe lho fas:io correger e emmendar de maneira que 
fiquem satisfeitos e as pesoas que lhas fizerem sejio casteguados como for 
JUStl~a . 

Porque parece que será grande inconveniente os gemtios que se tornaram 
christios morarem na povoa~ao dos outros e andarem mesturados com elles 
e que será muito servis;o de Deus e meu apartarem nos de sua conversas:ao 
vos encomendo e mando que trabalheis muyto por dar ordem como- os que 
forem christios morem juntos perto das povoa~óes das ditas capitanías pera 
que conversem co¡n os christios e nao com os gentios e posam ser douttinados 
e ~nsinados nas cousas .de nosa santa fee e aos meninos porque nelles enpri
miram melhor a doutnna trabalhareis por dar ordem como se fa~ao chris
táos e que sejáo insinados e tirados da conversas;io dos gentíos e aos capitaes 
das outras capitanias direis de minha parte que lhe guardecereis muyto ter 
cada hum ccidado de asy o fazer em sua capitanía e os meninos estaráo na 
povoas:io dos portugueses e em seu ensino folguaria de se ter a maneira que 
vos dixe 
(HCP, Vol. III, pp. 347 a ~350) 

DOCUMENTO N<? 2 
20 de marc;o de 1570 
Lei de 20 de Marro de 1570 sobre a. liberdade dos gentios 
Domsebastiaó etc. fa~o saber aos que esta Ley ~rem que sendo eu emfar
~ado dos. modos ylicitos que se tem nas partes do Brasil em cativar os gen
t1os das. ditas .Partes e dos grandes ymconvenientes que disso nas:am assy pera 
as conc1enenc1as (!) das pessoas que os cativaó pelos ditos modos como pera o 
que toca a meu servis:o e bem e comserva~o do estado das ditas partes e·parc
cendo me que comvinha muyto a servi~o de nosso snór prover nisso em ma
neira que se atalhase aos ditos ymcomvenientes mandej ver o caso na meza 
da conciencia pellos deputados do despacho della e por outros letrados e con
formando me nisso <:om sua detreminas:io e pare~er def en do e mando que 
daqui em diante se naó use nas ditas partes do br.asil dos modos quesete ora
vsous emf azer ca ti vos os di tos gen ti os nem se possaó cativar por modo nem 
maneira A!güa salvo aquelles que forem tomados em guerra Justa q os por
tuguesses f1zerem aos ditos gentíos có autoridade e licen~a minha ou do mcu 
guovernador da~ ditas partes ou aquelles q custumaó saltear os purtuguesses 
ou a outros gent1os Pª os comerem assy como sao os que se chamáo aymures e 
outros semelhantes e aspas que pellas ditas maneiras licitas cativarem os ditos 
gentíos seraó obriguados dentro de dous meses primeiros seguintes que se co
mecaráo do tenpo em que os cativarem fazerc escrever os ditos gentíos cati
vo~ nos livr~s .das provedor~as d~s ditas parus pera se poder ver e saber quais 
sao os que hc1tamente forao cauvos e naó o comprindo assy no dito tempo 
de dous meses ey por bem que percáo a aans:aó dos ditos cativos e ~nhorio 
e que per ese mesmo feito seyaó forros e livres e os gentíos que por qualquer 
outro modo ou maneira forem cativos nas ditas partes declaro por livres e 
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que as pessoas que os cativarem na&;.tenhaó nelles direito..¡)em senhorio Al
gum. E mando ao Meu guovernador ·das ditas panes do Brasil e ao. ouvidor 
gcral dellas e aos capitacs das capitaniaa e aos ouvidores e a todas as Justi~as 
officiaes e pessoas d~ ditas partes que cunpraó e facaó muy lnteiramente con
prir e guardar esta ley como se nella contem, e ao chanceler moor que a 
publique na chancelaria e emvie o tresladO della sob seu ·sinal e meu sello por 
tres ou quatro vias as ditas partes do brasil. E mando ao guovernador das 
ditas que a fa~ pubricar em todas as capitanias e povoa~óes dellas, e Re
gistar no livro da c:hra· da ouvyqoria geral e nos livros das camaras dos lu
guares das ditas capitanías para que a todos seja notorio, e se cúpra lnteira
mente e úiy se Registara este no liuro da meza do despacho dos meus desem
bargua~ores do pa~ e nos Lo• :das R.ellas:óes das casas da suplicas:io e do 
civel em que se Registáo as semelhantes leys. dada cm acidadedevora a vinte 
dias do mes de mar~o Guaspar deseixas a fez ano do nacimento de nosso snor 
Jesu xpó de mil quinhentos e setenta. Jorge da costa a fez escrever. 
(AHU, Codice 112, fls. 45 a 45v, incorporado no documento 
n<? 3) 

DOCUMENTÓ N<? 3 
24 de fevereiro de 1587 
Lei q11t S.M. passou sobre os Indios do Brasil que nio podem ser 
captifJos t dtclara o que o podem ser 
Dom Phelippe pergra~a dedeos Rey deportugual etc. f a~o saber aos que esta 
ley virem que avendo Respeito ao Snof Rey dó Sebastiao meu sobrinho que 
deos tem fazer hua ley noano de quinhentos setenta, per que ouve por bem e 
mandou pellos Respeitos nella declarados que nas partes do Brasil se nao 
usase dos modos Ilicitos que ate o dito tempo se usarao em captivar os gentios 
dellas e que soomemte fossem captivos aquelles que fossem tomados em guerra 
Justa que se fezesse com autoridade e licen~a do meu governador das ditas 
panes como mais larguamente he declarado nadita ley de que o trelado heo 
seguinte: [Es folgt der Text des Gesetzes von 1570, vgl. Dokument Nr. 2.] 
E có formando-me com a dita ley e por evitar os exec~os ( !) de que meus · 
vasallos moradores nas ditas partes do brasil vsaó com os Indios dellas assy em 
os trazere do sertaó por for~a e com enguanos como pellos mal tratarem e 
venderem como cativos sendo livres e se serviré delles sen lhes paguarem seus 
servi~os e outras estra~óes e Iniurias que Recebem de que se assy pera a comser
va~aó dos mesmos Indfos, como pera aquieta~ao daquellas partes e dos ja con
venidos a nossa santa fee ey por bem e mando que daqui em diante nenhua Pª 
de qualquer calidade e condi~aó que seya va ao sertaó com arma~oes a buscar 
Indios sem licen~a do di to meu guovernador. Aqual lhe elle dar a preceden do 
primeiro o exame necessario da bondade e calidade da pessoa ou pessoas que 
forem fazer as tacs arma~oes e da comfianca dellas, có as quais J raó dous ou 
tres padres da companhia de Jesus que pello bom credito que tem entre os 
genuos os presuadiraó máis facilmente avirem servir aos ditos meus vasallos 
em seus emgenhos e fazendas sem for~a nem emguano declarando lhes que 
lhes paguaraó seus servi~os comforme a meu Regimento, e que quando se 
qui.seran tirar dos emgenhos ou fazendas onde estiver~ o poderaó fazer sem 
lhes ser feita for~a algua, e depois de vindos os ditos Indios do sertaó ey por 
bem que se naó Repartaó emtre os ditos moradores sem serem pressentes a Isso 
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o dito meu guovernador, o ouvidor geral e os padres que forao nas tais 
arma~óes ou outros da mesma companhia: os quais procurarao que a dita 
Reparti~aó se -f a~a mais a gosto e proveito dos Indios que das pessoas por 
quem se Repartirem naó os constrangendo a servirem contra suas vontades e 
o di to guovernador ou ouvidor geral lhes fara paguar seus trabalhos e 
sevj~os (!) segundo mere~ere~ e pera que com mais clareza se sajba, a todo 
~ tenP? os Indios que serve nos. tais engenhos e fazendas mando que aja hú 
hvro na camara de cada hua das capitanias das ditas partes em que se todos 
escrevaó com declara~aó das aldeas em que viverem e as pessoas que os 
tiverem seraó obriguados a ter hú Rol do numero delles con declara~aó dos 
nomes e jdades que sera assinado pellas Justi~as de cada húa das ditas capi
tanias, e o dito ouvidor geral sera obrigado a vizytar os taes Indios com o pro
curador delles duas vezes en cada hü anno tomando a cada húa das tacs 
pessoas conta dos que tivere no seu Rol. 
E se emformara particularmente se os vendem ou trataó mal e achando que nao 
tem dudado de os doutrinar nas cousas da nossa santa ~e como cóve o fara 
saber ao prellado daquellas partes pera nisso dar o Remedio necessario é lhes 
fara paguar todo o de vi do de seus servi~os e nas partes onde naó estiver o di to 
ouvjdor geral e for presente o provedor moor de minha ·{~zenda visitara os 
ditos Indios na maneira atras declarada. E querendo algus dos ditos Indios 
~r Recebere mao tratamento das taes pessoas ou por outro qualquer Respeito, 
tirarse das fazendas onde estivere o poderao livremente fazer como pessoas 
livres e naó o comprindo assy o dito ouvidor geral que ora he e ao diante for 
das ditas partes, se lhe dara em culpa na residencia que se tirar della na qual 
se perguntara ~llo sobredito e nas capitanias e povoa~ocs onde o dito 
guovernador nao for pressente ey por bem que f a~aó a mesma diligen~ia os 
tapi.taes das ditas capitanias ou as pesso~ que estiverem em seu lugar com os 
ouvidores dellas. E outrossy ey por bem que nas ditas partes do brasil naó aja 
Indio algú cativo e todos seyaó livres e como taes seyaó tratados excepto os 
que foren cativos em algua guerra Justa que per meu mandado ou do dito 
meu guovernador se fezese ou for conprado por naó ser comido dos outros 
Indios nao se podendo doutra maneira salvar da cruza desumana com que 
se comem hús aos outros. E o que assy for comprado ficara cativo ateé o 
t~mpo q~e tornar a seu snor o que deu por elle e pera que com mayor diligen
cia e cuidado se Requerer e proc.urar a ]tHti~a dos ditos Indios, Mando ao 
dito guovernador ordene em cada hua das ditas capitanias e povoa~ocs pessoas 
que terao carguo de a procurar e Requerer e de f azer ao di to guovernador e 
as Justi~as todas as lembran~as que lhe pare~erem ntcessarias, assy pera os 
conservar em suas liberdades como pera os defender das Injurias e maos 
tratamentos que se lhes fizer. E ey por bem que em todos os casos tocantes as 
liberdad~s dos ditos Yndios Jomaés e soldadas duvirdas ou avexa~oes que lhe 
foren feitas contra as provisoés que em seu favor sao passadas ou ao diante 
se lhes passarc o dito ouvidor geral e as mais Justi~as das outras capitanias e 
povoa~oés procedaó nelles sumariamente sem mais ordem nem figura de 
Jui~o que a que for necessaria para se saber a verdade sem embargo de 
qua1squer ordena~~s que emcontro aja, e de se nao f azer aqui expressa 
flen~aó e derrogua~aó da sustancia dellas que nestes casos ey por derrog\ladas, 
e da ordena~ao do Livro segundo, titulo -49 que diz que se nao emtenda 
nunqua ser deroguada a ordena~ao se da sustancia della senao fizer expressa 
men~ao notefico o assy ao meu guovernador, e ouvidor geral, e aos capitacs 
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das capitanias e ouvidores dellas, e a todas as mais Justi?S e offis:iaes e 
pessoas das ditas partes a que o conhecimtb desta ley p~nencer, e lhes mando 
que a cunpraó, e guardem, e fa~aó comprir e gardar inteiramente como se 
nella conthem semaisso ser posto duvida nen contradi~aó alguá porque assy 
ho ay por meu servis;o. E ao chanceler moor mando que a publique na chra e 
envie o trellado della sob seu sinal e meu sello por quatro ou cinco vias as 
ditas partes do brazil, E mando outro ssy ao· guovernador das ditas partes que 
a fas;a pubricar em todas as capitanías e povoas;oes dellas e Registar no Livro 
da casa da Relas;aó que ora emvio as ditas partes, e nos livros das camaras dos 
lugares das ditas capitanias pera que a todos seya notorio, e se compra Inteira
mente e assy se Registara no Livro da mesa do despacho dos meus desembargu
adores do Pas;o, e nos livros das Relacoes das casas da suplicas:aó e do porto 
em que se Registaó as semelhantes provisoes, Francisco de Barros a fez em 
madrjd a xxuij de fevo ano do nacimento de nosso senhor Jesu christo de 
M. B. Lxxx sete. Rog_ue vieira a fez escrever. 
(AHU, Códice 112, fls. 45 a 47) 

DOCUMENTO N<? 4 

11 de novembro de .J 595 
Lei sobre se náo poderem captivar os gentíos das partes do Brasil, e 
viverem em sua liberdade, salvo no caso i:J~~iat:ado na dita lei 
Dom Philippe etc. fas:o saber aos que esta lei virem que o snór Rej dom 
Scbastiaó meu sobrinho que deos tem fez hui lci na ~idade de~ora a xx de 
mars;o do ano de niil e b Lxxj ( !) na qual def fendeo que se naó podessem 
captivar os gentios das partes do brasil, senaó nos casos e pelo modo nella 
declarados, e os que de outra maneira fossem captivos declarou por livres 
como mais largamente na dita lei se contem, e porque sou informado que os 
moradores do estado do brasil usam de modos ilis;itos palleando causas para 
dizerem que conforme a dita lei os captivaó em justa guerra e pr~edem en 
tudo contra as pallavras e tens;aó da mesma lei captivando os imjustamente 
a huns por engano, a outros por for~a do que se segue grandes inconvenientes 
assj para as cons:iens;ias das p.•s que pela dita maneira os captivaó, como pelo 
qué toca a meu servis;o, e a bem da conserva~aó daquele estado, e querendo 
eu ora nisso prover com o pares;er dos do meu conselho, como convem a 
servis;o de deus e meu pelas ditas causas, e outros justos Respeitos que me a 
isso movem, e por atalhar as cantellas com que os moradores das ditas partes 
procuraó fraudar a dita lei, ey por bem de a Revogar como por esta Revogo, 
e mando que daqui em diante se naó use mais della, e que por nenhuü caso, 
nem modo algum os gentios das partes do brasil se possaó captivar salvo 
aquelles que se captivarem na guerra que contra elles eu ouver por bem que 
se fas:a, a qual se fara son;iente per provisaó minha pera isso panicullar por 
mim asinada, e os que de outra maneira forem captivos ey por livres, e ey por 
bem, e quero que aquelles contra quem eu naó mandar fazer guerra vivaó en 
qualquer das ditas partes en que estiverem em sua liberdade natural, como 
homens livres,. que saó sem poderem ser como captivos constrangidos a cousa 
alguma, e querendo os moradores das ditas partes do brasil servirse delles, lhe 
pagaraó seu servis;o, e trabalho como a homens livres, e contra os que da 
publicas:aó desta lei em diante per alguma outra maneira os captivarem 
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mandarei proceder como ouver por bef?, e for meu servis:o; e mando ao 
governador das ditas partes do brasil, e ao ouvidor geral dellas, e aos capitaes 
das capitanías e aos seus ouvidores, e a todas as justis:as, of ficiaes e pessoas 
das ditas partes que cumpraó e fas:aó muy inteiramente comprir e guardar 
esta lei como nella se contem, e ao doutor simaó geraldez preto do meu 
Conselho, chans:eller mor de meus Regnos e senhorios que a poblique na 
chancelaria e emvie o traslado della sob meu sello e seu sinal por tres ou quatro 
vias ao governador das ditas partes do Brasil, ao qual mando que a fas;a 
poblicar en todas as capitanias, e povoas:oes dellas, e registar no Livro de 
Chancellaria da ouvidoria geral, e nos Livros das camaras dos lugares das 
ditas capitanias pera que a todos seia notorio, e se compra inteiramente, e
assim se Registará no Livro da mesa do despacho dos meus desembargadores 
do pas;o e nos Livros das Rellas:oes das casas da supplicas:am e do pto en que as 
semelhantes leis se Registaó, dada en lixboa a onze de novembro. diogo de 
barros a fez ano do nas:imento de nosso senhor ihesü christo de mil e b 
Lxxxxb. Pedro de seixas a fez escrever. -

(ANTT, Livraria, Livros de Ieis, vol. JI, -fls. 26v a 27) 

DOCUMENTO N9 5 
26 de julho de_ 1596 ' ~ 
Lei de 26 de ]ulho de 1.596 sobre a liberdade dos Indios 
Eu el rej faco a saber aos que este meu aluara, e regimento uirem, q consi-

. derando eu o muito que emporta, p• a conuetsao do gentio do Brasil a nossa 
fee catholica, e Pª a conseruas:ao daquelle estado dar ordem, com q o gentio 
des:a do sertio Pª as partes uesinhas_ as poua~óes dos naturais deste Reyno, 
e se comuniquem com elles, e aia entre hüs, e outros a boa corespondens;ia, 
q convem para uiuerem em quietas:ao, e conformidade, me pareceo emca .. 
rregar por hora, em quanto eu nom ordenar outra cousa, aos religiosos da 
Comp.ª de Jesu o cuy dado de f azer des:er este gentio do sertao, e o enstruir 
nas cousas da religiao xpaa, e domesticar, emsinar, e encaminhar no q convem 
ao mesmo gentio, assi nas cousas de sua salvas:io, como na uiuenda comum~ 
e tratamento com os pouadores, e moradores daquellas partes, no q proce
derao polla maneyra seginte. 
Primeiramente os Religiosos procurario por todos os boñs meos encaminhar 
ao gentio Pª que uenha morar e comunicar com os moradores nos lugares, q 
o governador lhe asinara com pares:er dos Religiosos, p• terem suas pouoa
s:óes, e os Religiosos declararao ao gentio, q he· liure, e q na sua liberdade 
uiuira nas ditas pouoas;óes e sera sñor da sua fazenda, asi oomo o he na serra, 
por quanto eu o tenho declarado por liure, e mando que seia conseruado em 
sua liberdade e usarao os ditos religiosos de tal modo, q nom possa o gentio 
diser, que o fazem des:er da serra . por engano, nem contra a sua uona.de e 
nenhüa outra pessoa podera entender en trazer o gentio ·da _serra aos lugares, 
q se lhe hao de ordenar para sué\s pouoas:óes. · 
E. nenhüas pesoas iráo as ditas pouoas:óes sem licens:a do gouernador, e 
consentirnento dos Religiosos, q la estiuerem, nem· terao gentios, por nom se 
enganarem, parecendo lhes, q seruindo os moradores podem ficar catiuos, nem 
se poderao seruir delles por mais tempo q tee dous meses, nem lhe pagario 
dante mio so pena de o perderem; somente as justis:as da terra lbo fario com 
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e-ffeito pagar, a~abados o.s dous meses, o q merecerem, ou o em que estiue
rem concertados com elles por seu seruico, e os deixario livremente ir a suas 
pouoa~óes, e os porio em sua liberdade. . _ . 
E (nem) os Religiosos manda~ao de sua m~o ~c:_nuos a alguas pesoas paruc~
lares, para se siruirem delles, nem elles se siruuao delles em suas casas, se nao 
j,ollo tempo declarado neste _regiment~-e pagand~ lhes seu. salario, para que 
em tudo se aiio como homes hures, e se1ao como ta1s tratados. 
O gouernador elegera ·com o parecer dos Religiosos o procura?or ~o gentío 
de cada pouoa~áo que siruira atee t res anos, e tendo dado sat1sfa~ao de seu 
sirui~ o podera prouer por outro tanto tempo, e auera por seu trabalho o 
ordenado acustumado, e o governador e mais iusti~as fauore~erao as cousas, 
q,9 procurador do gentio requerer, no q com rezao, e iusti~a poder ser. _ 
Mera hum juiz particular, q sera portuges, o qual conhecera das causas q 
o gentio tiuer comos moradores, ou os moradore~ com .elle, e t~r~ dal~ada no 
'ivel ate dez cruzados, e no crime a coutes, atee tnnta dias de pnzao. . 
E o gouernador lhe asinara os lugares aonde ande de lau~ar e culuuar, e 

.. serio os que os Capitáes nom tiuerem aproueitado, e culuuado dentro no 
tempo q sao obrigados conforme as suas doas:óes, e o mesmo gouernador 
lhos demarcara, e confrontara mandando fazer disso autos. 
Este regimento se entendera nas pouoas:óes dos gentios q de nouo des:erem 
do sertáo por ordem dos Religiosos da Comp.• e nas ~a~s q por sua ordem 
sáo feítas, mas auendo q estero ordenadas por outros religiosos, e a seu cargo, 
se gardara a forma em que tee gora as gouernario. . 
E o ouuidor geral deuacara hüa ues no anno daque_lles, que cat1uarem os gen
tíos contra a forma da ley, q mandei passar nesta cidade de Lx.ª para se nom 
poderem catiuar a onze de nouembro do anno passado de 1595 e pro~edera 
contra elles como lhe pare~r. . . 
E mando ao Gouemador das ditas partes do Brasil, e ao ouu1do~ g~ral dell~s 
e aos capities das capitanías, e aos seus ouuidores, e a todas a~ JUStl~a~, of.f1-
s:iais e pesoas das ditas partes, q cumpram e f a~am cumpnr muy mte1ra 
mente, e guardar este meu aluara, e rcg~t~, como se nell.e contem, o qual 
se registara no liuro da dtancelaria da ouv1doria geral, e no huro ~as Ca~aras 
dos lugares das Capitanías das ditas partes, Pª que a todos se1a notorio, e 
saibio a forma em que os ditos Religiosos hio de pro~eder nos casos deste 
regimento e se cumpra inteira mente, e assi se registara no liuro da messa do 
despadto dos meos desembargadores do passo, e no~ liuros das rela~.óes das 
casas da suplica~io, e do porto, em que os semelhantes aluaras, e reg1mentos 
se registáo. Pero de Seixas o fez em Lx.1 26. de Julho de 96. Rey. 
(Leite : HCJ, vol. 2, Apendiée, pp: 623 a 624.) 

DOCUMENTO N<? 6 
30 de julho de 1609 
.Al'Vará, Gentios da terra sáo livres 
Eu El-Rei fa~ saber aos que esta ley virem, que sendo El-Rei D. ~bastii.o 
meu primo informado dos modos illicitos com que nas.partes do Brasil capn
vavam os gentíos e dos grandes inconvenientes que disso resultav~m, defen
deu per huma lei que fez em Evora a vinte de Mars:o de 1570, os ditos m?dos 
ilicitos e mandou que por modo nem maneira alguma os podessem captivar, 
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salvo aquelles que fossem tomados em justa guerra que · se fizesse com sua 
licen~a, ou do Governador das ditas partes e os que salteassem os Portugue
ses e a outros Gentios para os comerem, com declaras:ao que as pessoas que 
pellas ditas maneiras os captivassem dentro de dous meses primeiros seguintes 
os fizessem escrever nos livros das Provedorias das ditas partes pera se poder 
saber quaes erab os que licitamente foram cativos, e nao o fazendo escrever 
dentro do tempo dos ditos dous meses perdessem a auyao de os terem por 
cativos e os Gentíos ficassem livres e todos os mais que por qualquer mitro 
modo se cativarem. E El-Rei meu senhor (que santa gloria aja) por atalhar 
aos meios paleados de que os moradores do Brasil usavam, pera com pretexto 
de justa guerra os cativarem, ouve por bem de revogar a dita lei por outra 
que fez e.m 11 de Novembro de 1595 pela qual mandou que em nenhum caso 
os ditos Gentios fossem cativos, salvo aquelles que se cativassem na guerra, 
que per provisóes particulares por elle asinadas, mandasse que se lhe fizesse 
e os que por qualquer outra maneira fossem cativos, os havia tambem por 
livres e que como taes nao podessem ser constran·gidos a cousa alguma, como 
mais largamente se contero nas ditas leis. E por quanto fui informado que 
sem embargo das ditas declaras:óes da dita lei, nao cessam grandes inconve
nientes contra o servis:o de Deus, e meu, e consciencia dos que assim os capti
vavani com grande perda das fazendas daquelle estado; mandei por urna pro
visao de 5 de Junho de 1605, que em nenhum caso se podessem os ditos gen
tios captivar, porque posto que por algumas razóes justas de direito se possa 
em algums casos innroduzir o dito cativeiro, sao de tanta mayor condiyao as 
que ha em contrario, principalmente pello que toca a conversao dos Gent~os 
a nossa sancta Fé cat6lica, que se deve antepor a todas as mais e assim pello 
que convem ao bom governo e conservayaQ da paz daquelle Estado e para se 
atalharem os grandes excessos que podera aver se o dito cativeiro em alguns 
casos se permitir, pera de todo se serrar a porta a isto com o parecer dos do 
meu Conselho mandei fazei:' esta lei, pela qual declaro todos os Gentios da
quellas partes do Brasil por livres, conforme a direito e seu nascimento natu
ral, assi os que ja forem baptisados e redusidos a nossa sancta Fé Catholica, 
como os que inda servirem como Gentios, conforme a seus ritos e ceremonias 
os quaes todos serio tratados e avidos por pessoas livres (como sao) e nao 
serao constrangidos a serviyo, nem a cousa alguma contra sua livre vontade, 
e as pessoas que deles se servirem nas su as f azendas lhes pagarao seu trabalho 
assim e da maneira que sao abrigados a pagar a todas as mais pessoas livres 
de que se servem. 
E pelo muito que convem a conservayao dos ditos Gentios, e poderem com 
liberdade e segurans:a morar e comercear com os moradores das Capitariias 
e pera o mais que convier a meu serviyo e beneficio das fazendas de todo 
aquelle Estado, e cessem de todo os enganos; e violenyias com que os capitais 
e moradores os trasiam do sertao e pelo que convem ao servi~o de Deos e 
meu e por outros justos respeitos que a isso movem. Hey por bem que os reli
giosos da C. P. que hora estao nas ditas partes, ou adiante a ellas forem pos
sam ir ao sertáo pelo muito conhecimento e exercicio que desta materia tem, 
e pello c.redito e confians:a que os gentios deles fazem pera os domesticarem 
e segurarem em sua liberdade e os encaminharem no que convem ao mesmo 
gentio, assim nas cousas de sua salva~ao, como na vivenda comum e comer
cio comos moradores daquelas partes. Ey por bem que os ditos gentíos sejáo 
senhore9 de suas fazendas nas povoa~óes em que morarem, como o sao na serra, 
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sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe f azer molestia, nem in
justi~a alguma e o Governador com parecer dos ditos religiosos, aos que vie
rem da serra, assinalará lugares para neles lavrarem e cultivarem (nio sendo 
ja aproveitados pelos capities dentro no tempo) como por suas doa~óes sio 
obrigados e das capitanías e lugares que lhe forem ordenados nio poderio 
ser mudados pera outros contra sua vontade (salvo quando eles livremente 
quiserem fazer) . E ey por bem que nas povoa~óes em que estiverem onde 
nio ouver Ouvidor dos Capities, o Govemador lhe ordene hum juiz parti
cula.r que seja Portugues christio velho de satisfa~io, o qual conhecerá das 
causas que o Gentío tiver com os moradores, ou os moradores com elle, e terá 
de al~ada no civel até dez cruzados e no crime até trinta días de prisao, 
nio sendo o delito que mere~a mayor castigo, porque se o mere~er, em tal 
caso correrá no livramento pelas justis:as ordinárias e assim ordenará huma 
pessoa de confian~a ... para que com ordem dos ditos Religiosos possa re
querer o que for devido aos gentíos e na execus:io do que líquidamente se 
lhe dever de seu servi~o se procederá sumariamente conforme as minhas 
Ordenas:óes, aos quaes se fará o favor que a justis:a permitir, o que tudo 
he conforme o que El-Rei meu senhor, e pai mandou per huma sua provi
sio feita em vinte e s~is de Julho de 1596, como mais largamente nela se 
contem. 
E em quanto nas ditas povoas:óes estiverem os ditos Religiosos da C. os 
terio a seu cargo assim no que convem ao espiritual da Doutrina Christi, 
como para que quando forem necessários para meu servis:o os apresentem 
ao Governador ou Capitio geral a que tocar e para as pessoas que deles se 
ouverem de servir em suas fazendas os adtarem com mais facilidade e quando 
os ditos religiosos delles se servirem, tambero serio obrigados da mesma ma
neira pagar lhe seu trabalho, como pagio aos mais moradores daquellas parces 
e em quanto os ditos gentíos estiverem nas povoa~óes de quaesquer capita
nías, os capitaes nao terao sobre elles mais vassalagem, poder, nem jurisdi~io 
do que por seu Regimento e doa~es tem sobre as mais pessoas livres que 
nellas morio e nao lhe poderio lan~r tributos reais, nem pessoais e os tri
butos que lhe f orem lans:ados o Governador lhos tirará e lhe fará tornar logo 
o que tiverem injustamente pago, o que executará sem apela~io nem agravo 
e por quanto sou informado que em tempo de alguns Governadores passados 
se cativario muitos Gentíos con~ra forma das leis de Reí meu senhor a pai e 
do senhor Rei D. Sebastiio meu primo (que Deos tem) e principalmente nas 
terras de Juigadbe. E ei por bem e mando que todos sejio postos em sua 
liberdade e que se tirem logo de poder de quaesquer pessoas em cujo poder 
estiverem e os mande per.a suas terras sem embargo de que os que delles esti
verem de posse dizerem que os compraram e que por ca.tivos lhe foram jul
gados por senten~a, as quaes vendas e senten~as declaro por nullas por 
serem contra direito, ficando iresguardado aos compradores o que pretende
rem contra os que lhos venderam. E mando a.o govemador do Estado do Bra
sil e ao das tres capitanías de Sao Vicente, Porto Sancto, e Rio de Janeiro o 
cumprio e executem sem apelas:io, nem agravo sem admitirem embargos de 
qualquer qualidade que sejio. 
E os que contra forma desta ley trouxerem Gentíos da serra, ou se servirem 
deles como cativos ou os venderem encorrerio nas penas que por direito co
mum e minhas ordenas:óes encorrem os que cativam e vendem pessoas livres 
e por esta revogo todas as leis, Regimentos, provisóes que ategora sao feítas e 
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pas~das por mi e pellos Reis meus antecessores sobre.a liberdade dos Gentíos 
do Estado do Brasil e ora ei por bem e mando que somente tenha fors:a e 
vigor e se guarde inviolavelmente sem se poder dar declaras:io nem Jimi
tas:io ~ minha ~ontade, .que por ela declaro. O Chans:arel da Rola~io que 
ora vai ao Brasil e ao diante for tirará todos os anos devassa dos que fize
rem o contrari~ do que por es~ lei mando e procederá contra os culpados 
breve e . sumanamente sem mais ordem nem figura de juizo que a que for 
~ecessána pera saber a verdade e os despachará em Rolas:io como for jus
tt~a conforme a seu Regimento e mando ao Regedor da Casa da Suplica~io 
e. ao Governador .da casa do Porto e aos Governadores que hora sio e ao 
diante forem do dtto Estado e partes .do Brasil e a todos os Desembargadorés 
de ambas as Rola~óes e da do Brasil gua.rdem inteiramente esta leí e sem 
declara~io, nem interpreta~io alguma e a deem á sua devida execus:io e 
ao Chans:arel mor de meus Reinos a mande publicar na Chancelaria e envie 
sob . me~ selo e ~inal ~os Governadores do Brasil e a todos os capities das 
capitaruas das ditas pa_rtes e que se registe nos li!ros do Desembargo do Pa~o 
e ~e ambas ~s Rolas:oes aonde semelhantcs letS e ordenas:óes se costumio 
registar e assim se registará nos Livros da Rolas:io do Brasil e em todos os 
das Provedorias e capitanías daquelle estado e se enviará ao Sertio e terras 
onde .os ditos Gentíos moram pera vir a noticia de todos e como os ei e 
declaro a todos por livres, e senhores de suas fazendas, pera com mais facili
dade poderem comercear nas ditas capitanías. Ant6nio d ' Almeida a fez em 
Madrid a trinta dias de Julho de 1~09. Francisco Pereira de Betancor a fez 
escrever. - Foi publica~a _na Chancelaria .a lei de S. M. atras escrita por mim 
Gaspar Maldonado escnvao della per ante os of.iciies da dita Chancelaria e 
outra muita gente que vinha r.equerer seu despacho. Em Lisboa a.o derradeiro 
de Agosto de 1609. 
(BN, C. P. 474, fls. 20 a 21) 

DOCUMENTO NQ 7 

10 de setembro de 1611 
Carta de leí - declara a liberdade dos gentios do Brazil, exceptuando 
os tomados em guerra justa etc. · · 

Dom Fili~: etc. fa~o saber aos que esta leí virem; que sendo o senhor Rei 
D. Sebastiao, meu primo, que Deus tem, informado dos modos illicitos com 
que. nas partes d~ Brazil se captivam os Gentíos dellas, e dos grandes incon
venientes, que disso resultavam, mandou, por urna Lei feita em Evora em 
20 de Mar~o do anno de 1570, que se nao podessem captivar, por maneira 
alguma, s~lvo aquelles, que fossem tomados em guerra justa, que se fizesse 
com sua ltcen~a, ou do G?vernador das ditas partes, e os que salteassem os 
Portugueses e o~tros gen~ios para. ~s comerem; com declara~io que as pes
soas,. que pela. dita mane1ra os capt~vassem, dentro de dous meses primeiros 
segumtes, os fizessem escrever nos Livros das P.rovedor.ias das mesmas partes, 
para se poder saber quaes eram os que lícitamente foram captivos · e nio o 
f azendo assim,. perdessem a acs:ao de os terem por ta.es, e elles ficass;m livres, 
e tod~s os mais, que por qualquer ~utro .. modo se capiivassem. A quaf Lei, 
El-Rei, meu Senhor, que Santa gloria haJa, houve por bem de revogar, por 
outra, que fez em 11 de Novembro 1595, pelas causas nella declaradas; e 

229 



\ 

mandou que em .nenhum caso fossem captivos, salvo aquelles, que se capti
vassem na guerra, que, por suas provisóes particulares, assignadas por elle, 
mandasse que se lhes fizesse, havendo por livres aos que por qualquer outra 
maneira fossem captivos. 
E sendo eu informado que com tudo era necessario prover com differente 
remedio, mandei, por minha Provisio, passada em 5 de Junho de 1605, que em 
nenhum caso se podessem os ditos gentíos captivar. 
E por Lei feita em 30 de Julho de 1609, os declarei a todos por livres, con
forme a Direito, e seu nascimento natural, com outras declara~oes e cousas 
conteudas na dita Lei. · 
E tornando - a ora a mandar ver, e a considerar os inconvenientes, que se 
representaram, conforme a importancia dt1. materia; e querendo atalhar a 
elles, e aos que ao diante se podem seguir, e juntamente prover no que mais 
convem ao govemo dos ditos Gentios, e sua conversio á nossa Santa Fé 
Catholica, e á conserva~io da paz d'aquelle Estado, com parecer dos do 
meu conselho, mandei .ultimamente fazer esta lei; pela qual, pela dita manei
ra, declaro Os Gentios das ditas partes do Brazil por livres, conforme a Di
reito, e seu nascimento natural, assim os que forero já baptizados e reduzidos · 
á nossa Santa Fé Catholica, como os que ainda viverem como Gentios, con- ; 
forme os seus ritos e ceremonias, e que todos sejam tratados e havidos por 
pessoas livres, como sao, sem poderem ser constrangidos a servi~o, nem a 
cousa alguma, contra sua livre vontade; e as pessoas, que delles se servirem, 
lhes pagario seu trabalho, assim e da maneira que sao obrigados a pagar a 
todas as mais pessoas livres. 
Porém, sucedendo caso, que os ditos gentíos movam guerra, rebeliio e levan
tamento, fará o Govemador do dito Estado, Junta, com o Bispo, sendo 
presente, e com o Chanceler e Desembargadores da Rela~ao, e todos os Pre
lados das Ordens, que forem presentes no lugar, aonde se fizer a tal Junta, e 
nella se averiguará, se convem, e é necessário ao bem do Estado, fazer-se 
guerra ao dito gentío, e se ella é justa; e do assento, que se toinar, e me dará 
conta, com rela~ao das causas, que para isso ha, para eu as mandar ver; e 
aprovando, que se deve fazer a guerra, se fará; e serio captivos todos os Gen- : 
tios, que nella se captivarem. 
E porque poderá suceder, que na dila~io de se esperar minha resposta e 
aprova~ao, sobre se fazer a guerra, baja perigo: hei por bem, e mando, que, 
havendo-o na tardan~a, e sendo tOil)ado assento pela dita maneira, que se 
deve fazer guerra, se fa~a, e execute o que se assentar (dando-se-me contudo 
conta do assento, como fica referido); e os Gentíos, que se captivarem, se 
assentario em livro, que para isso se fará, por seus proprios nomes, e lugares 
donde sao, com declara~áo de suas idades, signaes e circumstancias que hou
ver em seu captiveiro; e as pessoas .que os captivarem, e a que pertencerem, 
os terio como captivos, sendo feítas as ditas diligencias; porque nao as fa
zendo, o nio serio;~ com ellas os nao poderio vender, até eu ter confirmado 
o assento que se tomar~ sobre se f azer a tal guerra; e confirmando-o eu, 
poderao fazer delles o que lhes bem estiver, como seus captivos, que ficarao 
sendo livremente; e nao o confirmando, se cumprirá o que sobre isso 
mandar. 
E porque tenho intendido que os ditos gentios .tem guerras uns comos outros, 
e costumam matar e comer todos os que nellas se captivam, o que nao f azem, 
acban<lo quem lh'os compre; desejando prover com remedio ao bem delles, e 
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salva~io de suas almas, que se deve antep6r a tudo; e considerando, como 
é certo, que nenhuma pessoa quererá dar por elles cousa alguma, nao lhe 
havendo de ficar sujeitos: hei por bem, que sejam captivos todos os gentíos, 
que, estando presos e captivos de outros para os comerem, forem comprados, 
justificando os compradores delles, pelas pessoas que, conforme a esta Lei; 
podem ir ao sertio com ordem do Governador, que os compraram, estando, 
como fica di to, presos de outros gentíos para os comerem; com declara~ao, 
que, nao passando o pre~o, por ' que os taes gentíos forem comprados, da 
quantia que o Governador com os adjunctos declarar, serio captivos 
s6mcnte por tempo de dez ano~, que se contario do dia da tal compra; pas
sados elles, ficario livres, e em sua liberdade; e os que forem comprados po_r 
mais, ficario captivos, comodito é. 
~ pelo muito que convém á conserva~ao dos ditos gentios, e poderem com 
hberdade e seguran? morar, e comerciar com os moradores das capitanias, 
e para o mais, que convier a meu servi~o, e beneficio das f azendas de todo 
aquelle Estado do Brazil, e cessarem os enganos e violencias, com que muitos 
eram trazidos do sertio: hei por bem, e mando·, que o Governador do dito 
Estado, com parecer do Chanceler da Rela~áo delle, e Provedor-mór 'dos 
defunctos, nella f a?m eleis:io das pessoas seculares, casados, de boa vida e 
costumes, que lhes parecerem mais convenientes para serem capitaes das 
ald~a.S dos ditos Gentíos, e que, podendo ser, sejam de boa gera~io e abasta
dos de bens, e que de nenhum modo sejam de na~áo; os quaes capitaes serio 
eleitos na quantidade de aldeas, que se houverem de fazer, e por tempo de 
tres anos, e o mais que eu houver por bem, em quanto nao mandar o con
trario - e sendo eleitos, lhes dario ordcm para irem ao sertao persuadir aos 
~itos gentíos descam abaixo, assim com boas palavras e brandura, como com ' 
promessas, sem lhes fazer for~a nem molestia alguma, em caso, que nao queí
ram vir; para o que levarao outro de qualqucr outra Religiao ou Clerigo, que 
saiba a lingua, para assim os poderem melhor persuadir. 
E vindo os ditos gentíos, o governador os repartirá em povoa~óes de ate 
trezentos casaes, pouco mais ou menos, limitando-lhes sitio cpnveniente, 
aonde possam edificar a seu modo, tio distantes dos engenhos e matas do 
pau do Brazil que nao possam prejudicar a urna cousa, nem a outra. 
E assim Jhes repartirá lugares para nelles lavrarem e cultivarem, nao sendo 
já aproveitados .pelos capities, dentro no tempo, como sao obrigados por 
suas doas:óes; as quaes reparti~oes fará o Governador, com parecer dos 
ditos Chanceler e Provedor-m6r. 
E os ditos Gentíos serio senhores de-suas fazendas nas povoa~oes, assim como 
o sio na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes f azer 
molestia ou injustis:a alguma; nem poderio ser mudados contra suas vonta
des das cap~tanias e lugares, que lhes forem ordenados, salvo quando elles 
livremente o quizerem fazer. 
Em cada urna das ditas aldeas haverá urna lgreja, e nella um Cura, ou Vi
gario, que seja Clerigo portugues, que saiba a lingua; e em falta delles, serio 
Religiosos da Companhia; e em sua falta, das outras Religioes; os quaes Curas 
ou Vigarios, serio apresentados por mim, ou pelo Governador do dito Estaoo 
do Brazil, em meu nome e confirmados pelo Bispo; e pelo dito Bispo poderio 
ser privados, quando das visita~óes resultarem contra elles culpas, por que o 
meres:am; e posto que os taes Vigarios e Curas sejam Regulares, ficario sub
ordinados ao Ordinário, no que toca a seu officio de Curas, conforme ao 
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Sagrado Concilio Tridentino; e assim se declarará nas Cartas, que se lhe> 
passarem. 
Nas aldeas que se fizerem dos ditos gentíos viverio j~ntamente os ditos 
Capelláes ou vigários, para os confessarem, sacramentarem, ensinarem, e 
doutrinarem nas cousas de sua Salva~áo. 
E assim vivera9 nelles os capitaes, cada um na sua, com sua mulher e familia, 
para os governarem em sua vivenda comua, e comercio com os moradores 
d'aquellas partes, assistírido muito particularmente a seu governo, e tratando 
de tudo o que convém, assim para cultivarem a terra, como para aprenderem 
as artes mechanicas; e quando forem necessarios para meu servi~o, os apre
sentarem ao Governador, ou Capitio Geral, a que tocar; e havendo pessoas, 
que váo buscar gente para seu servi~o, lh'a daráo, pelos pre~os, e conforme 
a táxa geral, que se fizer para todo o Estado - a qual fará o Governador, 
com· o Chanceler, e Rela~io d~lle, e lhes fario fazer bons pagamentos; aos 
quais serio presentes; e nio consentirio que sejam maltra.tados. E nem os 
ditos capities, nem os mais, a cujas Capitanías os ditos gentíos forem, e aonde 
estiverem, terio sobre elles mais vassalagem, poder, e jurisdi~io, do que por 
seus Regimentos, e doa~oes, tem sobre as mais pessoas livres, que nellas vi
vem; nem lhes poderio lan~ar tributos reais n.em pessoais; e lan~ando-lhes 
alguns, o Governador lh'os tirará; e lhes fará logo tornar tudo o que in
justamente tiverem pago, fazendo-o executar assim, sem apela~io, nem 
agravo. 
Os ditos capities, cada um em sua aldaa, será Juiz das causas dos ditos 
gentíos, a5sim das que elles moverem uns. contra outros, como das que move
rem contra outras quaisq~er pessoas, ou as taes pessoas contra elles; e•tratará 
sempre de os comp6r; e terá al~adas nos casos civeis até a quantia de dez 
cruzados, e nos crimes até 30 dias de prisio, em que poderá c-0ndemnar, e 
absolver; e no que exceder dará apela~io para o ouvidor da capitanía, em 
cujo distrito estiver a aldaa - e o dito ouvidor, nio cabendo a causa em sua 
al~ada, dará apela~áo para o Provedor-m6r dos defunctos da Rela~áo 
daquelle Estado; o qual hei por bem, que seja Juiz de t~as as apela~oes que 
se tirarem das causas dos ditos gentíos, dos casos que nio couberem na al~ada 
dos ditos capitaes, e ouvidores; e os despachará em Rela~io, com adjuntoS 
como se pespacham os mais f eitos. . 
O dito Governador, com parecer dos ditos Chanceler e Provedor-m6r dos 
def unctos, fará Regimento em que se declarará o tnodo, e ordem, que os 
ditos capitaes, Curas ou V.igarios, hio de guardar em seu governo temporal, 
e o que hio de haver de ordenado; que tudo ha de ser pago á custa dos 
gentíos, e nao de minha fazenda: o qual Regimento se fará, tanto que esta 
chegar áquellas partes; e se me enviará logo, para eu o mandar var, e éon
firmar, se me parecer: e enuetanto que nio f6r a detennin.a~io, que sobre 
isso tomar, se usará delle. 
E por quanto so~ informado, que, em tempo de alguns Governadores passa
dos daquele Estado se captivaram muitos Gentíos, contra a forma das leis del 
Rei, meu Senhor e pai, e do Senhor rei D. Sebastiio, meu Primo, que Deus 
tem, e principalmente nas terras de Jaguaribe - hei por bem, e mando, que, 
assim os ditos gentios, como outros quaisquer, que, até a publica~io desta 
Lei, forem captivos, sejam todos livres e postos em liberdade; e se tirem do 
poder de quaisquer pessoas, em cujo poder estiverem, sem replica, nem dila
~io, nem serem ouvidos com embargos nem ac~io alguma, de qualquer qua-
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lidade, e materia que sejam; e sem se lhes admitir apela~o, nem agravo, 
posto que alguem estarem delles de posse, e que os compraram, e por senten
~as lhes foram julgados por captivos: por quanto por esta declaro as ditas 
vendas, e senten~as, por nulas; ficando resguardada sua justi~a aos compra
dores, contra os que lh'os venderam: e dos ditos gentios se fario tambem as 
ald~as, que forem necessario$; e assim nellas, como nas mais, que já houver, 
e estio domesticas, se terá a mesma ordem e governo que por esta se ordena 
haja, na mais que de novo se fizerem. 
Hei por bem, que todas as pessoas, de qualquer qualidade e condi~io que 
sejam, que contra a forma desta Lei trouxerem gentios ·da serra, ou se servi
rem delles como captivos, ou os venderem, incorram nas penas, que por Direi
to comum, e minhas Ordena~oes, incorrem os que captivam, e vendem pes
soas livres: e para se saber se assim o cumprem, e como os di tos capities o 
fazem na obriga~io de seus cargos, mandará o dito Governador todos o~ 
anos tirar devassa por um Desembargador, ou pelos ouvidores das capitanías, 
que lhe parecer, e assim dos ditos capities, como das mais pessoas, que f,orem 
contra o que por esta mando; e as devassas, depois de tiradas, serio levada1 
á Rela~io; na qual se procederá contra os culpados, breve e sumariamente, 
sem. mais ordem ou figura de Juizo, que o que f6r necessario para se saber a 
verdade; e os f eitos se despacha rió nella, como f 6r justi~a. 
E por esta revogo todas as ditas Leis, e Provisoes atras declaradas, e todas e 
quaisquer outras Leis, Provisoes, e R.egimentos, que atégora sao feítas, e pas
sadas por mim, e pelos Reis, meus antecessores, sobre a liberdade dos ditos 
Gentíos do Estado do Brazil, e seu governo; e esta somente quero, que tenha 
for~a, e vigor, e se cumpra e guarde inviolavelrnente, sem se lhe poder dar 
declara~io, ou interpreta9io alguma, por assim ser minha ten~io, e von
tade. 
E mando ao Governa.dor do dito Estado do Brazil, e aos das tres capitanías 
de S. Vicente, Espirito Santo e Rio de Janeiro, que ora sao, e ao diante forem, 
e ao Regedor da Casa da Suplica~io, e Governa.dor da Casa do Porto, e a 
todos os Desembargadores das ditas Rela~Oes, e da do dito Estado do Brazil, 
e capitaes delle, e a todas as mais minhas Justi~as e Oficiaes, e pessoas, a 
que pertencer, cumpram, e fa~am inteiramente cumprir esta minha Lei, e a 
d~m, e fa9am dar á sua devida execu9áo, como nella se contem; a qual 
se registará no meu C.Onselho da India, e terras ultramarinas, e nas di~as 
Rela~aes, nos livros, aonde semelhantes Leis se costuma.m registar; e assim 
se registará nos livros das P.rovedorias e Camaras das Capitanías do dito 
Estado do Brazil; e ao Chanceler-mor de meus Reinos mando outrosim a 
fa~ publicar na Chancelaria, e imprimir, para se enviar ao dito Estado, e 
lá se publicar, e cumprir, e por ella se fazer o dito registo: a qual se enviará 
outrosim ao Sertio, e terras aonde os ditós Gentios morarem, para vir a noti
cia de todos; e se cumprirá esta outrosim, sem embargo da Ordena9io do 
liv·ro 2°, titulo 44, que diz se nao in~nda ser derogada Ordena~io alguma, 
se della se nio fizer expressa men~io. 
Simao Luiz a fez, em Lisboa, a 10 de Setembro. Anno do Nascimento do 
Nosso Senhor Jesu Christo de 1611. E.eu o Secretario Antonio Viles de Simao 
a fiz escrever = El Rei. 
(Andrade e Silva, Cole~ao cronológica, vol · l, 1 ~ . parte, pp. 
309 a 312) 
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DOCUMENTO N<? 8 

8 de agosto de 1618 
Registo do regimento que S.M. mandou passar sobre as minas (Auszug) 
Cap. 2 
E para que todos se possam empregar no descubrimento das minas hei por 
bem que gozem do previlegio de descubridor assim para o ef eito r~f erido 
como para as mais deste regimento, nao somente os portugueses que v1verem 
nas ditas capitanias, e estado do Brasil, e seus filhos que la nascerem, mas 
tambem todos os indios, e estrangeiros que com licen~a minha vivem de pre
sente nelle, e os que com ella forero lá viver, pelo teml>o adiante. 
Cap. 10 
E por que pera beneficío das ditas minas é necessário repartirem-se os indios 
pellos senhorios _dellas, o dito provedor fará a reparti~ao, d~ndo a ca~a 
pessoa os que lhe forem necessarios, pera o lavor dellas, os qua1s os tratarao 
bem, dando lhe todo o necessario pera sua sustenta~ao nao os obrigando a 
tribalhar mais que o ordenario, e quando fizer a entrega dos ditos indios lhe 
limitará os dias que hio de andar no dito trabalho, e ordenará o que se 
lhes ha de pagar por día que será conforme a taxa geral, que se fizer pera 
todo o Estado na forma que esta ordenado na ley que mandei passar nesta 
Cidade de Lisboa a dez de Setembro de mil e seissentos e honze, sobre a 
ordem que se ha de ter na reparti~áo das aldeas dos indios que vierem do 
sertáo, que se guardará cm todo o mais que nao estiver disposto por este 
capitulo. 
Cap. · 11 
E na reparti~áo que o dito provedor fizer dos indios quando os entregar 
pera trabalharem nas minas deixará sempre em cada aldea os que f orem 
necessarios pera f azerem r~as de mandioca e la vrarem f eijóes e out ros 
legumes com que se costumam sustentar; e trabalhará sempre de fazer a 
reparti~ao dos indios pera as minas que estiverem mais perto das aldeas 
cm que viverem, pera que com maior comodidade possam acudir a suas 
familias. 
Cap. 12 . . 
Visitará o dito provedor cada tres meses todos os assentos das minas e tirará 
informa~áo se se trabalha nellas com o numero dos indios que lhe assinou e 
achando que se nao trabal ha nellas procederá na forma q~e está de~posto 
oeste regimento. E assim se imformará se tratam mal os ditos senhonos os 
indios náo lhes dando o necessario per;J, sua sustenta~áo ou obrigando-os a 
trabalhar mais do ordenario e se lhes nao pagaráo seu salario, e tendo exce
dido procederá contra elles, condenando-os até cincoenta cruzados sem 
apela~áo nem agravo que serao aplicados pera os cativos. E est.ando lhes 
devendo algum de seu salario lho fará logo pagar, e nao consentirá que os 
indios a que se fizerem agravos trabalhem mais como dito senhorio, fazendo 
em todo guardar a leí que passei sobre a reparti~áo das ditas ald~as, no que 

' toca ao bom tratamento dos ditos indios, e assim proverá sobre a hmpeza das 
minas ordenando o estejam sempre e aia nellas pontes e escadas pera que 
com s~guran~a se poder trabalhar nellas, mandando pera o dito efeito noti
ficar aos senhorios dellas com as penas que lhe parecer se procederá contra 
os que cavarem dentro das demarca~óes assim nas ditas veías ou por fora 
dellas, com as penas da ordena~ao. 
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Cap. 13 
E como da conserva~ao dos ditos indios depende o beneficio das ditas minas 
pois sem elles se náo lavrao e beneficiam por lhes fazer favor e mercé bey 
por bem que nao possao ser presos em cadea por dividos civeis nem por ellas 
se possa f azer execu~ao em seus vestidos e de su as mol he res, cama e mais 
moveis da casa, · nem no ferramento e instrumentos que tem, com que bene
ficiam as ditas minas e fazem suas r~as e lavouras, e na mesma forma nao 
poderao tambem ser executados 'os senhorios das minas, e mineiro, nos escra
vos, fabrica, e instrumentos com que se lavram as ditas minas por dividas 
contrahidas despois de as possuir~ 
(BN, F.G. 6908, fl s. 15 a 18v) 

DOCUMENTO N<? 9 

12 de setemoro de 1628 · · 
Real C~d"la « Al Governador de las provincias del Río de la Plata que 
procur~ castigar_ con grandes demostraciones los portugueses qu~ de la 
villa de San Pablo del Brasil van á cautivar los indios de las rttluc
cionts de el Paraguay para venderlos». 
Madrid~ 12 de Septiembre de 1628 
El Rey. \ 
Don Francisco de Cespedes mi Gobernador y Capitan General de las Pro
vincias dfl Rio de la plata el padre Fray francisco Crespo de la Compañia 
de jesus y su Procurador General de las yndias a dado un memorial en que 
refiere le \escrive el padre nicolas duran· provincial <le la dicha conpañia en 
la provin'tia del paraguay en carta de veinte y quatro de septiem_bre de seis
cientos y 'veinte y siete que haviendo visitado las reducciones de yndios que 
los religi~os de la dicha compañia han hecho con el cuidado que acostum
bran poner en la educacion de los naturales y aprovechamiento de sus Almas 
reconocio jque muchos de los portugueses de la Villa de San Pablo que es el 
primer pueblo de el Brasil diez jornadas de las postreras reduciones contra 
toda pied~d christiana biene cada año á cautivar los yndios de ellas y los 
llevan y venden en el brasil como si fueran esclavos esto con tanta crueldad 
que á los ~ismos biejos que no pueden caminar los matan y dan de comer 
a sus perros y ultimamente estava previniendo en la dicha villa de San pablo 
quatro compañías de soldados para ir a despoblar segun lo clavan á entender 
las reducioncs que la compañia tiene en la dicha Provincia como loan ynte·n
tado otras veces y mas particularmente lo vereis por la copia inclusa de los 
Capítulos de la dicha carta y como quiera que por mi Consejo de Portugal se 
procurara f.Plicar el remedio combiniente para evitar y castigar estas desor
denes y daños considerando la gravedad dellos y lo mucho que conviene 
reprimir te>ao genero de atrevimiento desacatos y exesos particularmente los 
que se cometen como los referidos tan en de servicio de nuestro señor me ha 
parecido ordenaros y mandaros como lo hago procureis por todas las vias 
posibles aber á las manos y castigar con grandes de~ostraciones los delin
quentes y personas que se ocupan y entienden en las dichas crueldades y otras 
qualesquiera con qu~ se perturbe la paz y quietud de la republica y por el 
consiguiente cessa la propagacion del santo evangelio haciendo para la mejor 
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execucion de lo que se desea todas las diligencias que convengan sin perdonar 
ninguna de suerte que se consiga lo que se pretende sobre que os enéargo la 
conciencia y de lo que en esto fueredes haciendo y huviere pasado y pasa y 
Bieredes conviene prover de aca para que de una vez cesen estos excesos me 
ynviareis relacion con vuestro parecer en la primera ocacion fecha en madrid 
á doce días del mes de septiembre de mil y seiscientos y veinte y ocho años 
Yo el Rey por mandado de el Rey nuestro Señor Don femando ruiz de con· 
treras señalada de los del C.Onsejo; · 
(Campaña del Brasil. Antecedentes Coloniales, vol. T ( 1515 
a 1749 ), Buenos Aires, Archivo General de la Nacion 193 1. 
pp. 8 a 9 ). 

DOCUMENTO N9 10 
16 de setembro de 1638 
Real Cedula al Virrey del Peru, Marques de Mans~ra para remedio 
y castigo .Je los portugueses de San Pablo del Br.V.l 1638-9-16 
Al Virrey del peru avisandole lo que Vuestra Magestad ha resuelto para 
remedio y castigo de los daños que los portugueses de la villa de San Pablo 
del Brasil cometen y entraaas que hacen por aquella parte al peru encargan
dole que por su parte le procure evitar. - El Rey - Marques de Mansera 
pariente gentil hombre de mi Camara de mi C.Onsejo de Guerra Virrey Go
bernador y Capitan general de las Provincias del peru o a la persona o perso
nas a cuyo cargo fuere su gobierno por diferentes vías y relaciones ha llegado 
a mis noticias que los vecinos y moradores de la Villa de san Pablo y de otros 
lugares del mar del sur dista.ntes quince leguas de la costa del brasil han. 
hecho desde el año de seiscentos y catorce varias entradas asi por la tierra 
adentro del brasil como al puerto de patos y rio grande donde acava la de
marcacion de portugal con que por haberse acavado y estinguido los vecinos 
que había en ella pasan continuando sus delitos a la de castilla y entran en 
la Provincia del Paraguay donde han arruina.do no solos las reduciones en 
que los indios estaban juntos y eran doctrinados sino hecho despoblar tres 
ciudades de españoles Guayra jerez villarica trayendose de ella y de las redu
ciones y otros pueblos tan execivos numeros de indios que hay testigos que 
los llegan a otros cientas mil almas y por que ya no los hayan en mas de 
trescientas y cincuenta leguas que han destrui<lo dando la vuelta hasta el rio 
de la Plata comienzan a hacer .lo mismo en las reduciones del Urugay y tape 
en que han cometido tanta infinidad de delitos y atrocidades habiendo des
pachos y promulgandolos sin tener sin tener facultad y para ello y noml,,rado 
Capitanes mayores y ordinarios y otros oficiales de Guerra levantando ban
deras y conformando exercitos de cuatrocientos portugueses y ºdos mil indios 
mas o menos segun han querido y entrando con mano armada para ·el para
guay. Los efectos que estas entradas han resultado son que los indios que a 
costa de mi Real Hacienda y con tanto celo de su conservacion y dotrinas 
estavan reducidas bautizadas y enseñados han parecido con descredito de 
nuestra f ee y se hay an unos muertos otros heridos por los montes los demas 
cautivos acabandose de esta manera totalmente catorce reduciones del Para
guay sin guardar mas que dos por que sus moradores se bajaron habiendo .por 
el rio parana y las del rio de la Plata son infestadas y se meten no esten 
destruidas como las almas por que Antonio raposo Tavares capitan mayor 
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que se nombra de estas entradas las ocho y por el ytape y uruguay y sacado 
de aquellas provincias en que hay veinte reduciones mas de cuarenta mil 
almas y los que van a ella muchos son olandeses franceses y de otras naciones 
del norte a quien por este medio queda manifestado aquella tierra y se fa
cilita su entrada nos do a las del Paraguay y Tucuman si no a la costa del 
Peru y el año de seiscientos y treinta y ocho quedaba esta gente en la provin
cia del Ytatin tancercana a santa cruz de la sierra que solo dista de elle 
ochenta leguas y otras tantas de ·potosi daño en que se debe reparar mucho por 
los que puedan resultar y si los indios reducidos se dan la mano con los que 
entran por el ytatin y estos con los indios chiriguanes la provincia del Para
guay y esta ariesgada pues de cuatro ciudades que tenia le raltanlas tres y 
solo ha quedado la assumpcion a cuyos moradores apenas pueden defenderse 
de los guaycurus yndios de guerra de su contorno que se juntan, con los por
tugueses que van del Brasil se apoderaron absolutamente de todo y esa 
prouincia con tan peligroso cercania estavan riesgo por que demas de que 
algunos vecinos de las tres ciudades despobladas biendose sin indios casas ni 
haciendas se an juntado con los portugueses y les dan avisos y guian a ·otros 
pueblos y reduciones. Y habiendose visto por los ministros que mande juntar 
de mis Consejos de Portugal Indias todos los papeles y relaciones que sobre 
lo referido se me ha dado lo que. ~erca de ello para su remedio se les ofrecio 
consultandoserne he tenido por bien de resolver y mandar que por mi C.On
sejo de Portugal se despacho sobre cartas sobre cedulas y mandar de le que 
mando dar para aquella via el Rey nuestro señor y Padre que aya gloria en 
diez de setienbre de seiscientos y once y se promulgo en Lisboa para que se 
guardasse por la lo en ella contenido en trece de octubre del mismo año para 
la cual se dispone que ningun indio de cualquier calidad que sea infiel pueda 
ser captivo ni puesto en esclavitud por ningun inodo causa ni ra~n ni pueda 
ser privado del dominio natural que tuviere de sus bienes hixos ni muger y 
que se inserten las demas cedulas leyes y ordenan~as que hubiere sobré la 
libertad de los indios agravando las penas de modo que todos los que contra
vinieren a ello incurrian en pena de la vida y perdimiento de tocios sus bienes 
y en caso mayor. y crimen de lexa magestad y que estas penas fueren se es
tiendan y executen en todos lo que con mano armada o en otra forma fueren 
a captivar indio asi de la Corona de portugal como de la de Castill~ por que 
cualquiera causa titulo y razon que sea aunque digan que van a reducirlos a 
pueblos y baptizarlos para se los servirse de ellos en las cueles penas incerran 
no solo los que fueren cave~as de las tales jornadas· sino todos los capita'nes 
y oficiales y los que como salda.do o gastadores las acompañare o con otro 
cualquier titulo fueren y se hallaren en ellas y los que le ayudaren con dinero 
armas o municiones o se las dieren vendieren y prestaren o cualesquier basti
mento bajeles partechos carruages cavalgaduras negºros o indios de servicio o 
cualquier otra cosa que sea o pueda ser para las tales jornadas. Que en las 
demas pens incurran los que habiendo a ellas assi en lo passado como en lo 
futuro y traído algun indio o india . indios o indias de cuales quier edad o 
calidad o sin haber yclo a las tales jornadas los hubieren o tubieren por repar
ticion premio paga trueque compra o otro titulo o causa o lo vendieren otras 
personas o los trocarem o dieren en pagas prendas o ,pennutaciones o se sir
vieren de ellos a titulo de que asilos compraron o hubieron de los que fueron 
a las tales jornadas. Que todos los_ que de tercera persona compraren recibie
ren o administraren los tales indios aunque digan que inoran su ~alidad o que 
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no los tienen los tales indios aunque digan que tienen por esclavos como los 
tengan o se sirvan de el o con efecto en cualquier ocupacion que sea por el 
mismo caso sean condenados y desde luego se condenen en perdimiento de 
todos sus bienes para mi Camara y fisco y en destierro perpetuo del Brasil lo 
cual sea y se entiende asi por lo pasado como por lo futuro con que en cuanto 
a lo pasado incurran en estas penas manif estandole y exhibiendo los indios 
que asi tubieren dentro del termino que como se dira y señalare para ello por 
que manisf estando los y exhibiendolos dentro del 'dicho termino y no siendo 
los que asiendolos que asi los tubieren _de los que las trujeron o los hubieron 
compraron o alcans:aron de las tales jornadas solo incurran en la pena que 
se tasare para volver los indios a sus tierras como se dira. Que todos los que 
llevaren o conducieren los tales indios de unas partes a otras y unos lugares a 
otros para efecto de venderlos trocarlos darlos o alquilarlos o para otra cual
quier incurran en la misma pena de perdimiento de todos los bienes y · des
tierro perpetUo del Brasil y siendo esta conducion por tierra sean perdidas las 
cabalgaduras carros o recuas en· que los llevaren y siendo por la mar sean per
didos los navios fragatas carabelas barcos canoas o otros cuaJesquiera vaxeles 
o em1-rcaciones en que así se llevaren los tales indios o a cualquiera de ellos 
aunque sea solo uno o una india niño o niña como sea de los comprendidos 
en esta prohibicion y el tal baxel o embaracion sea pequeño o grande quede 
por el mismo caso perdido con todos sus aparejos armas y artillería si la 
tubiere que desde luego la aplico para mi camara con que si hubiere denun
ciador en este caso se le de y aplique la cuarta parte del vaxel o embarcacion 
o su valor sin que se pueda alegar ni decir que es ajeno y no del que le fal
tare o le trujere a su cargo por que por el mismo caso que lleve o traiga indio 
de esta calidad se ha de ejecutar la tal pena la cual se entienda no solo con 
los que navegaren en el Estado del Brasil de unos puertos y lugares a otros 
sino tanvien con los que salieren de cualquiera de ellos para Portugal Guinea 
indias de Castilla y otra partes. 
Que todos los que tubieren en su poder compraren o hendieren trocaren pres
taren dieren o arrendaren los tales indios o cualquiera de ellos despues de 
publicada esta provission demas de las penas arriva referidas por el mismo 
caso queden inhabiles e incapaces de poder pedir obtener ni alcansar premio 
alguno por__ sus servicios aun que sean muchos ni oficio publico mi merced 
alguna mia ni de los governadores ni demas ministros Reales que para dar 
oficios o hacer mercedes tengan facultad mia ni en los que fueren a prov.ision 
de las ciudades villas y lugares de todo el estado del Brasil pueden ser elegi
dos ni nombrados encargos ni oficio algunos publicos ni concejiles de 
gobierno justicia ni hacienda ni otro genero de administracion mayor ni 
menor de cuaquier calidad que sea so pena que las tales mercedes sean en si 
ningunas y los tales oficios y cargos elecciones y nombramientos se haran 
nulos y no puedan ni se les consientan usar de ello y si antes lo tubieren y 
usaren luego que sepa. que an caido o incurrido en los delitos y casos referidos 
o en cualquiera de ellos en el mismo caso perderan los tales cargos y oficios 
y queden inhabiles y incapaces de poderlo usar exercer ni obtenner otros y 
los que contra otra prohibicion teniendo boto y facultad para ello en las tales 
ciudades villas y lugares nombraren o eligieren solo den curso de otros o en 
cualquiera de los compreendidos en tales jornadas ventas o compras de indios 
incurran en perdiniento de los oficios que tubieren o poseyeren de cualquier 
calidad o condicion que sean. 
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Que si en cualquiera de estas jornadas o entradas compras o ;~ntas de indi~s 
o demas casos arriba referidos fuere o se hallare fuere participe algun reli
gioso o fraile de alguna religion regular o monacal o algun clerigo o persona 
eclesiastica demas de que ruego y en cargo a su prelado que luego proceda 
contra el y le castigue exemplarmente y sin escusa alguna le eche de t?dº. el 
estado del Brasil por el mismo ~aso el tal fraile o .monge ~ person~ ecles1ast.ica 
de las dos coronas pierda la naturaleza que tubiel'e y s1 ha habido y tenido 
por estraña de las dos coronas de portugal y de c~stilla y por tal se declare 
desde luego y por consiguiente pierda las temporalidades de que gozare en la 
corona de portugal o sea prelacia oficio o benefici~ o prision y co~o tal 
quede incapaz de poder tenner ni obtener en ella semeJantes mercedes ni otras 
cualesquier renta eclesiastica ni secular. . . 
Y por que en estas jornadas y entradas a sucedido y suceden muchos delitos 
que parece o pone a la f ee y religion cristia?a y a la pureza con que s~ debe 
guardar y mas en tierras tan remotas y peligrosas como queda abstenido de 
los cuales em santo oficio de la inquisicion quede y debe conocer y proceder 
contra los que en ellos se hallaren culpados le encargo que lo hagan con la 
entereza y autoridad que acostumbra y la meteria pide. . 
Y por lo que de mas de lo que propia y derechamente le toca me ha parecido 
que es muy necesario y conveniente y es el ~nico medio para que ~as penas 
arriba propuestas se puedan executar mas efic.azmente y con mas h~ertad Y 
por este modo se atajen estas en~ra.das y se ev~ten tantas otr~s .atrocidades Y 
delitos con efecto que el cumplmuento de todo y el co~~1miento ~e es.t~s 
causas se cometan privativamente al tribunal del santo oficio y a sus.inquisi
dores comisarios y ministros por la experiencia que de otros casos se tiene que 
por este medio sean castigados y remediado y por !os puntos que pertenecen 
al administrador del rio de genero . que queda mirando convendra que en 
aquella ciudad se ponga obispo propi~ y se e~cuse administrador para que 
toda esta prohibision y sus partes y penas se execute~ ~on ma~ te~ror 
autoridad y respecto y eficacia cometiendo todo su conocmuento prtv~t~va
mente a tal obispo como inquisidor apostolico o comisario del santo ofi.cio .Y 
si pareciere mas conveniente que en el rio de Genero se nombre co~1sa~o 
particular se le someterc juntamente al obispo en cuyo. lug~~ en el interm 
entrara el que fuere administrador y a los dos como inquisidores se dara 
y cometera mi jurisdicion Real para reconocer y proceder en estas causas 
aunque su naturaleza no sea de la inquisicion con que en cuanto. a la 
forma del juicio secreto ministros penas y editos y las demas circun
stancias procedan y guarden elestilo modo y platic~ q~ .e~ las ca~sas pro
prias del santo oficio se guarde encargando ~ la mquisi~ion 4e hsbpa de 
donde se ha de emanar el tribunal que se pusiere en el no de Genero que 
conferido y platicado el caso con la atencion que su impor~ncia pide lo 
disponga y '·orde!le como le pareciere mas ac~rtado en conf orm1dad de es.tas 
resoluciones de modo que todo tenga cumplido efecto.~ puntual execu~ion 
por mano del santo oficio. Que en caso. que las noticias d~ estos delitos 
llegue primero a la del Gobernador ~el no de Genero. o ~api.t~nes m~r:ores 
de san Pablo el espíritu santo san vicente o otra cualquier JUSticia o ~i~i~tro 
Real todos y cada uno de ellos sean obligados a dar luego al santo of ic10 o a 
los comisarios mas cercanos y no los habiendo hagen la, informacion p~é~tan 
los culpados y los secreten los bienes a vos y en nombre del santo oficio al 
cual remitan luego los autos presos y secretos sin hacer otra cosa para que se 
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proceda contra ellos so pena que el ministro o justicia que en esto anduviere 
omiso y no diere para ello y para lo ciernas que se ofreciere todo el favor y 
ay su ayuda que fuere necesaria y se le pidiere pierda el oficio y la mitad de 
sus bienes para mi camara y demas de esto incurra en las penas que estan 
impuestas a los que no dieren el favor y ayuda que por el santo oficio y sus 
ministros se pidiere. Que para remedio de los pasado se manda que luego se 
de libertad a todos los indios que hubiere en todo el estado del brasil y en 
sus ciudades y villas y lugares aldeas ingenios rocas y otraS haciendas casas 
y ministros asi de los que hubieren traido de la demarcacion de portugal 
como de la de castilla y provincias del paraguay y rio de la Plata declaran
dose haber sido y ser siempre libres y no poder ser esclavos y para descubrir 
los indios que hay de esta ciudad se publique luego un edicto por el santo 
oficio con termino competente dentro de lo cual ca-da uno manifieste y 
exhiba los que tubiere en su poder so las penas arriba puestas y las demas 
que parecieren convinientes en que pasado el termino quedaran incursos y se 
procedera contra ellos y contra todos los que encubrieren y ayudaren a 
encubrir o lo supieren y no lo manifestaren. Que habiendose reconocido los 
indios que hubiere de esta calidad y en poder de que personas cuantos son 
casados y cuantos solteros que edades o calidades que tierras o provincias los 
cuales tubieron y poseyeron sean obligados a entregarlos luego que se les 
mande por el santo oficio y juntamente con ellos todo lo que fuere necesario 
para que los tales indios sean 'vueltos y restituidos a sus tierras y naturales de 
donde hubieren sido traidos tasando esta costa y gasto el santo oficio oon 
comunic~cion del gobernador del rio de Genero que es o fuere regulandola 
por los indios y tierras de donde fueren naturales y en lo que asi el santos 
oficio tasaren desde luego se den por condenados los que los tubieren en su 
poder co solo haberlo manifestado o hallado en sus casas o haciendas que 
por cualquier titulo causa o ras:on que s~a y todo lo que esto montare con 
todos los indios que esta calidade se hallaren en todo el estado del brasil se 
entregaran con la cuenta y ajustamiento que el santo oficio juzgare por 
bastante a los religiosos de .la compañia de Jesus para que por su orden sean 
bueltos y restituidos a sus tierras y reducciones con distincion que el caso 
pidiere y si no se pudiere sacar toda la costa que para esto fuere necesario, 
lo que f ~ltare se supla las condenaciones que sobre estas entradas se hazieren. 
Y por que podra ser que los indios que asi se manifestaren algunos por no 
tener en sus tierras partes o por estar casados con indias o indios del brasil 
o por ser mui viejos o por otras justas causas no quieran volver al paraguay 
ni rio da la plata o por ser de pueblos gentiles y y ellos y crisiianos no con
vengan f ors:arlos ni aun dejarlos que se vuelvan a ello donde pierdan la fee 
que hubieren recibido estos tales con acuerdo paraccer y examen de los 
religiosos de la Campañia y dejandolos siempre en su libertad sin obligarlos 
amas de lo que la ley divinas y humanas permitan se reduciran a las aldeas 
del brasil que estubieren mas cerca o parecieren mas apropositos para que en 
ellas vivan y sean dotrinados como los que en ellos estubieren y sirban como 
los demas a quien quisieren y les pagare su trabajo. Y por que se entiende que 
en lisboa y otros lugares de portugal y las terzeras de la madera y cavo verde 
ay o puede haber algunos de estos indios se publicara el mismo edito por 
orden del santo oficio en todas estas partes y en las demas que pareciere y los 
indios que fu eran hallados seran llevados a costa de los quo les tuvieren al rio 
de Genero. para que desde alli se han vueltos a sus tierras o reducidos a las 
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aldeas. Y por que en esto de volverse los tales indios a sus tierras o reducirse 
a las al~eas no aya fraudes ni por los que los tuvieren se an atemorizados 0 
per~uadidos a que se queden se mandará en los editos que ninguno directa ni 
indirectamente se ~osado acerles semejantes presuaciones o temores para que 
se queden o red~c1dos o no ·s~ vayan so las penas referidas. Y por lo que a 
pas~do no q~e sin algun castigo aunque por ahor·a no puede ser igual a los 
delitos co~et1dos se ·da:a comision al santo oficio y juntamente al governador 
de la Bahia Y al del no de genero para que procedan a prevenccion co~tra 
todos los que hallaren haber sido o culpados en ·tales jornadas y particular
~ente los que hayan y han ido por capitanes y cabezas nombrandose a Anto
nio raposo tabares y a Federico del meto que en los papeles que se han visto 
se hallan ?1ªs culpados que por lo menos se han sacado de la tierra y enviados 
a estos remos presos. o como se pudiere usando de la maña y recato posible 
de ?1odo que se eviten escandalos y alborotos que semejantes prisiones y 
cas~igos suelen suceder Y. I?ºr el mism.o estilo se proc~re que venga fr. An
ton~o de san estevan ~eh~ioso carmelita y fray francisco valladares que se 
enti~nde es monge vemto JU~n de campo y medina clerigo castellano que 'fue 
clerigo ~ura de guyara francisco george y salvador de lima clerigos naturales 
de la . villa de san. pablo que son de los que han hallado con entradas y las 
fomentan Y tamb1en convend.ra que-salga del brasil todos los castellanos 0 
~ertugueses 9ue hubieren sido vecinos del paraguay y por que estos solos 
sirven. de guia para los. que van a las .entradas nombrando en particular a 
s~basuan de pe,ralta, Diego guillermo d. diego dorrego fulano ponce fran
cisco. sanchez f ernan~o ~~lgarejo Graviel brite Amador gons:alez y Pedro 
?o~mguez Y estos si vinieren presos vendran remitidos al consejo de las 
mdias. Y que se despache por la corona de. portugal Provision o se promulgue 
Y para q~e los portugueses del brasil no puedan pasar de la linea de la 
demarcacion que ay entre aquella corona y la de Castilla ni entre en ella 
a reducir ni sacar indios ni a contratar en genero alguno ni por otra razon ni 
causa que sea so pena de la vida y predimento. de vienes y que 1~ mismo se 
mande a los cavalleros por el sonsejo de indias como se lo mando. Que nin
guno pueda entrar a buscar ni reducir indios dentro de los limites de la 
c.oron~ de portugal en todo el estado del brasil sin particulair y espresa 
licencia del gobernador dada por escrito y el gobernador no la de sin conoci
mento de causa y a p~rsona de mucha satisfaccion señalandoles las partes y 
lugares donde han de ir y donde los han de reducir y dandoles instruccione5 
de lo que han de guardar conforme a lo que en la materia esta ordenado o se 
ordenare y si despues de estas diligencias los que fueren a estas reduciones 
exce~ieren en algo los castiguen con rigor y si fuere en delito de los arriba 
ref end~ se prozeda con ellos por el santo oficio y caigan e incurran en las 
penas impuestas. En cuya confon:iidad he mandado se den por mi consejo 
de port~gal los desp~chos necesanos de que me ha parecido avisaros _para 
que t~mendo entendi~o estas resoluciones procureis p<?r lo que tocare su 
cumplimento Y ex.eccion estando muy'. a la mira de todo lo que para su 
punt~al observ~nci~ fuere mas conveniente comunicando os para ello por 
las vias ~ue .tuviereis para aproposito con los gobernadores del brasil y mini
stros que asisten en aquel estado y que la.s entradas que se han hecho en la 
demarca~ion de e~tos reinos de Castilla acercandose a las procincias del Peru 
dan particular cuidado os encargo esteis muy a la mira de procurar no solo 
de que se eviten sino de que se echen fuera de ella todos los que hubieren 
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entrado· y .para que lo referido sea publico y notorio hareis que esta mi cedula 
publique en las ciudades y villas que os pareciere, fecha en Madrid a diez y 
seis de setiembre de mil y seiscientos y treinta y nueve años. Yo el Rey. Por 
manadado del Rey nuestro sefinor <ion f ernando ruiz de contreras. señalada 
del consejo. - Al Licenciado Don Juan de Licara~u, Presidente de la 
Audiencia de la Plata, Al Governador y Capitan General de las Prouincias 
del Rio de la Prata. A Don Francisco de Avendaño Governador de la 
Prouincia de Tucuman. - Al Governador y Capitan General de las Prouin
cia.s del Paraguay. 
( An a is do Museu Paulista, vol. 5, parte 2, Sao Paulo .. 193 1, 
pp. 13 1 a 138) 
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