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"Um último aviso, filho meu: 
fazer livros é um trabalho sem 
fim." 

Eclesiastes 12, 12 
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Pe. ANfÔNIO VIEIRA 
(1608-1697) 

Expoente máximo da eloqüência e clássico da língua 
portuguesa, nasceu Vieira a 6 de fevereiro de 1608, em 
Lisboa; aos seis anos veio com a família para o Brasil. 
Estudou com os jesuítas na Bahia, ingressando na Compa
nhia de Jesus em maio de 1623. Ordenou-se padre em 
1634, vindo a professar solenemente apenas em 1646. Co
meçou como pregador antes de ordenar-se (1633), no
meando-o mais tarde D. João IV pregador-régio. 

Ergueu-se Vieira como defensor dos judeus (cristãos
-novos), dos indígenas e escravos, combatendo ardorosa
mente os desmandos e cobiça dos colonizadores portu
gueses. Isso e sua ação política intensa granjearam-lhe 
inimigos, que acabaram por levá-lo às barras da Inquisição, 
da qual se viu livre em 1668, depois de três anos sob 
"custódia n . 

Esteve em Roma (1669), lá impressionando a corte 
com sermões e discursos notáveis. Em 1675 volta para 
Lisboa, munido de Breve papal isentando-o da Inquisição. 
Em 1681 embarca definitivamente para o Brasil, vivendo 
no Colégio da Bahia até sua morte, em 18 de julho de 
1697. 

"Diplomata, político, reformador social, apóstolo e 
protetor dos índios, administrador, pregador e literato" 
(Serafim Leite, S.j.), "Vieira não foi apenas um dos mestres 
da língua, um dos maiores oradores e epistológrafos da 
literatura portuguesa e brasileira; foi sobretudo uma das 
grandes figuras da cultura do século XVII, quer pela atua
ção pessoal nos grandes acontecimentos políticos, sociais 
e religiosos da sua época, quer pela inteligência e pro
fundidade com que, como escritor, discutiu esses proble
mas... Se coube a Camões definir a Língua portuguesa 
clássica no plano da expressão poética, coube sem dúvida 
a Vieira defini-la no plano da prosa". (A. Soares Amora) 

Obras: veja-se a bibliografia, neste volume. 
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APRESENTAÇÃO 

Não poderia faltar o Pe. Antônio Vieira na Coleção Me
mória e novos volumes ainda hão de ser incluídos com seleção 
de seus Sermões e outros escritos. Os textos ora reproduzidos, 
com exceção de dois,· têm recebido pouca divulgação, além da 
edição de onde os extraímos. 

Concretizamos este empreendimento por sugestão da EDUC, 
Editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
PUC/SP, no sentido de que apresentássemos obra cuja natureza 
se enquadrasse no espírito das comemorações dos quinhentos 
anos de América "descoberta". Efetivamente, a temática de todos 
estes escritos de Vieira é o indígena ou, mais precisamente, a 
relação colonizador - indígena. 

Se não traz novidade ao historiador, a leitura dos relatos de 
Vieira relembra-nos com mal-estar, para não dizer estarrecimento, 
o quão irracional e desumano foi o tratamento que os coloniza
dores civilizados deram às nações indígenas do Brasil. Os veí
culos noticiosos dos nossos dias chocam-nos frequentemente 
com altos índices de mortandade, devida a causas várias. Nem 
isso é novo; eis que registra o jesuíta, escudado em levantamento 
dos mesmos conquistadores: 

"Assim o tem mostrado a experiência, pois sendo o Maranhão 
conquistado no ano de 1615, havendo achado os portugueses desta 
cidade de S. Lu(s até o Gurupá mais de quinhenlas povoações de 
índios, todas muito numerosas e algumas delas tanJo, que deitavam 

• Trata-se de "Informação que por ordem do Conselho Ullrama
rino deu sobre as coisas do Maranhão ao mesmo Conselho o Pe. 
António Vieira" e "Relação da missão da Serra de lbiapaba", que 
constam no volume XXIV (último) da edição dos SERMÕES - de 
acordo com a edição seiscentista -, realizada pela Editora das Amé
ricas, (São Paulo, 1957), aos cuidados de Frederico Ozanam Pessoa de 
Barros. 
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quaJro a cinco mil arcos, quando eu cheguei ao Maranhão, que foi no 
ano de 1652, tudo isto estava despovoado, consumido, e reduzido a 
m.ui poucas aldeolas, de todas as quais não pôde André Vidal ajunlar 
oilocenlos mdios de armas, e toda aquela imensidade de genle se 
acabou ou nós a acabamos em pouco mais de trifila anos, sendo 
constanle estimação dos mesmos conquistadores que, depois de sua 
enlrada · alé aquele tempo, eram mortos dos dilos índios mais de dois 
milhões de almas, donde se devem notar muilo duas coisas. A primeira, 
que todos estes índios eram naturais daquelas mesmas terras onde os 
achamos, com que se não pode atribuir tanJa mortandade à mudança 
e diferença do clima, senão ao excessivo e desacostumado trabalho e 
à opressão com que eram tratados. A segunda, que neste mesmo tempo, 
estando os sertões abertos e fazendo-se conlínuas entradas neles, f o
ram também infinitos os cativos com que se enchiam as casas e as 
fazendas dos portugueses e tudo se consumiu em tão poucos anos." 

Basta essa referência para que se perceba a importância 
destes escritos do grande pregador, no que tange, de um lado, 
à política do Reino atinente ao tratamento a ser dado às nações 
indígenas, e de outro, ao tratamento efetivo praticado pelos 
colonizadores. 

Noutro aspecto, vejam-se estes apontamentos de Vieira, 
quando fala da rebeldia de certos selvícolas em aceitar a doutri
nação cristã: 

"Exortava o padre a certo gentio velho que se batizasse, e ele 
respondeu que o faria para quando Deus encarnasse a segunda vez; 
e dando o fundamento do seu dito, acrescentou que assim como Deus 
encarnara uma vez em uma donzela branca para remir os brancos, 
assim havia de encarnar outra vez em uma donzela índia para remir 
os índios - e então se batizaria. Consoante a esta profecia é outra que 
também acharam os padres entre eles; porque dizem os seus letrados 
que Deus quer dar uma volta a este mundo, fazendo que o céu fique 
para baixo e a terra para cima, e assim os índios hão de dominar os 
brancos, assim como agora os brancos dominam os índios. E com 
estas esperanças fantásticas e soberbas os traz o demônio tão cegos, 
tão desatinados e tão devotos seus, que chegou a lhes pedir adoração 
e eles a lha darem." 

"Outros chegaram a tanJo que blasfemaram de Deus como de 
tirano e injusto, por os haver de mandar a eles ao inferno. Mande ao 
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inferno - diziam - aos índios que o malaram, mas a nós, que lhe não 

fizemos nenhum mal, por que nos manda ao inferno sem razão?" 

A argúcia das observações indígenas era tal que só restava 
aos padres atribuí-las ao demónio, repugnando-lhes admitir que 
seres brutos pudessem ser capazes de semelhante inteligência: 
"Outras muitas coisas diziam, que é certo lhas não ensinaram 
os herejes, senão o demônio por si mesmo." 

Coisas da cultura da época, é certo, mas que nem por isso 
deixam de ter sua importância para uma reflexão nossa num 
presente marcado ainda, e quanto, pela cultura que nos impingiu 
a colonização. E à propriedade do assunto soma-se o estilo in
confundível do Pe. António Vieira que, se exige leitura mais 
atenta - pelos giros de frase e vocabulário algo insólito à lei
tura moderna - presenteia-nos com o prazer do retorno às 
origens da escrita estruturada da língua portuguesa. 

Como pórtico desta edição, o leitor encontra o ensaio 
profícuo do Prof. José Carlos Sebe Bom Meihy, estudioso 
pertinaz do padre inaciano, cuja vida e obra realça, alertando 
para que se faça leitura pertinente da produção imensa e 
diversificada de Vieira, sem o que não se lhe atinge o correto 
significado. Agradecemos à generosidade do Prof. Sebe Bom 
Meihy que, abrindo brecha em seus inúmeros compromissos 
universitários, de pesquisa e de escritor, preparou-nos a presente 
contribuição. E segunda vez lhe somos grato, pela oferta que 
nos fez para breve de outro volume instigante, envolvendo essa 
personagem gigante das letras luso-brasileiras, que é o Pe. 
António Vieira. 

Registramos nossa satisfação pela participação da EDUC 
nesta edição, o que atesta o reconhecimento da importância da 
Coleção Memória. Nossos agradecimentos ficam também para 
a Livraria Corrêa do Lago, que nos facilitou a obtenção dos 
textos aqui reproduzidos. 

Cláudio Giordano, editor. 
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José Carlos Sebe Bom Meihy 

Paulista de Guaratinguetá, doutorou-se em História Social 
pela USP, de cujo Depto. de História é professor de História 
Ibérica, trabalhando e fazendo pesquisas atualmente com o 
Período Colonial e História Oral. Em 1984 foi professor vi
sitante na Universidade de Stanford, Califórnia, USA.. No 
momento, dedica-se à edição da Clavts Prophetarum, o 
importante texto inédito de Vieira. Entre outras, publicou as 
seguintes obras: Os jesuítas, Brasiliense, SP, 1982; Introdu
ção ao Nactonaltsmo Acadêmtco, Brasiliense, SP, 1984; 
Carnaval, Carnavais, Ática, SP, 1986; A Colônta Brastltanista 
- História Oral de Vtda Acadêmtca, Nova Stella Editorial, 
SP, 1990; Canto de Morte Katowá - História oral de vida, 
Edições Loyola, SP, 1991. 

No momento o professor trabalha na edição da Clavts 
Prophetarum, texto inédito do padre Vieira. 

XIV 

VIEIRA: O MAPA DO HOMEM IMPOSSíVEL 

ªSe buscarmos com verdadeira consideração a 
causa de todas as ruínas e males do mundo, acha
remos que não só a principal, senão a total e a 
única, é não acabarem os homens de concordar o 
seu querer com o seu poder.• 
(Antônio Vieira - Sermão da Terceira Dominga) 

Sem dúvida, sobre o padre Antônio Vieira muito já 
foi dito. Na mesma medida é surpreendente o que ainda 
resta a dizer sobre esta figura admirável sob todos os 
pontos de vista. Crisóstomo Portuguls o chamavam na 
metrópole; Payassu, padre grande, o apelidaram os 
índios brasileiros. Pastor de palavras e de idéias foi um 
sonhador diferenciado: dimensionou a ilusão a ponto 
de confundi-la com a realidade. 

A respeito deste jesuíta dom Francisco Manuel de 
Melo referia-se como "o maior pregador de todos os 
tempos"; o padre Feijoo, ácido crítico dos exageros 
barrocos, o elogiava como "lúcido solitárion, e ao mes
mo tempo o padre Isla o assumia como "modelo". 
Fernando Pessoa reconhece em Vieira "o imperador da 
língua portuguesa" enquanto o historiador Charles 
Robert Boxer distingue nele "a mais importante figura 
do mundo luso-brasileiro no século XVII". João Fran
cisco Lisboa, dos escritos vieirenses diz "engenho novel 
de extraordinário fulgor", enquanto Hemani Cidade 
admirava-se com esse "mago e famigerado utopista". 
Alfredo Bosi reinventa sua imagem e o descreveu di-
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zendo que "seus olhos negros e vivíssimos, cercados 
de olheiras profundas, eram olhos postos no futuro", 
e , realísticamente, Anita Novinsky conclui que "não 
obstante o lutador, Vieira foi um perdedor". Acima do 
amor e do ódio freqüentes e exaltados, independente
mente de suas vitórias e insucessos, António Vieira foi 
aclamado por todos como grande, diria mesmo de 
imensidão vasta tanto quanto o Império. 

A obra escrita de Vieira ainda desafia leitores aten
tos ã compreensão de um dos mais completos pensa
dores cristãos do século XVII e quiçá de outros tem
pos. Dono de uma obra vastíssima, Antônio Vieira en
canta e assusta e assim perpetua-se. Monstro sagrado 
da literatura, sua obra povoa qualquer antologia da 
escrita portuguesa afetada pela sua prolífera temática e 
fascinante estilo, tendo escrito mais de 700 cartas, 207 
sermões, além de infinidade de relatórios e projetos. 

O exame da biografia do grande jesuíta revela-o 
uma pessoa em constante movimento. Em trânsito entre 
o mundo português e o colonial entre a mata tropical 
e os salões da "civilização'', os trajetos de Vieira ex
pressam um ativismo exagerado e desafiador de enten
dimentos. Seu mapa vivencial descreve rotas incríveis. 
Entre a Europa dividida pelo protestantismo e a cató
lica reformada, ele agitou o império português 
tensionado pelo jogo metropolitano europeu e colonial. 
Nessa medida, ao abordar questões atinentes aos 
africanos, ao papel dos investimentos de capitais judeus 
no ocidente, ao significado da igreja católica como ins
tituição redentora de um destino profético, integrava 
uma problemática universal que haveria de transf ormá
-lo em peça política de importância relevante. 

XVI 

Tendo vivido na selva brasileira passou também 
por importantes cortes, falou a reis, enfrentou a pla
téia papal romana e em certas cortes cativou teólogos 
e cultores do saber. Brigou com poderosos empresá
rios do tempo e não se intimidou em face da amedron
tadora Inquisição; acalentou favorecimentos aos fracos 
e oprimidos sem, contudo, ser precursor de qualquer 
revolução. Reformista - diga-se -, foi personagem 
de um Império que ele identificava com a rota divina 
na Terra, propondo a redenção da humanidade na luta 
por um mundo melhor. 

Confessando reis ou convertendo índios, falando 
aos negros ou escrevendo aos dirigentes religiosos da 
Companhia de Jesus de Roma e de Portugal, esse loyo
lano registrou uma infinidade de situações que para 
serem entendidas exigem racionalização, amplitude e 
enquadramento da historicidade de sua produção 
textual. 

Quando nos escritos vieirenses percebe-se a exclu-
sividade do teor estético ou apenas alguns fragmentos 
temáticos, quebra-se a oportunidade de identificar uma 
das mais perfeitas e complexas arquiteturas de idéias 
registradas através dos tempos. Quando se extrai de 
Vieira o sentido global e se reduz o alcance de seu 
sistema argumentativo, quando se vale de parcela de 
sua produção para abordá-la como exemplo histórico, 
o bom entendimento de sua obra conjunta, quase 
sempre, fica comprometido. Vieira corporifica um 
desses casos em que a boa compreensão não pode 
independer das referenciações biográficas. Como para 
Vieira nem toda sua produção foi sincrônica à 
finalização dos textos conforme hoje se vê, advoga-se 
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uma leitura atenta a detalhes da retomada, na velhice, 
do que escreveu desde a juventude. 

Aos nossos contemporâneos, aos le itores de Vieira 
das últimas décadas, tomou-se usual - principalmen
te depois da vulgarização do estruturalismo -, a 
aplicação de algumas propostas de Lucien Goldmann 
que identificam em certos intelectuais o acúmulo de 
saber e a melhor solução estética do conjunto de obras 
produzidas em um período. Assim, é comum perceber 
naquele jesuíta a "consciência possível" do tempo. 
Segundo esse sugestivo procedimento, transparece 
naquele representante da Companhia de Jesus a noção 
de "consciência limite" e justifica-se, com lucidez, sua 
farta obra como atestado de um momento em que o 
Império português se havia constituído e se colocava 
como dilemático, desafiando seus analistas. Dada a 
abrangência de sua produção, a articulação dos temas 
e a perfeição formal das soluções textuais, em Vieira 
fica mecânica a relação entre sua atuação político-re
l igiosa e o sentido estético de suas palavras. Por outra 
esfera essas qualidades dificultam a visão de conjunto 
de uma das mais difíceis obras da cultura ibérica. 

Tanto questões de prestígio diplomático quanto de 
argumentação e exegese bíblica se conflituavam no 
alvorecer do século XVII lusitano. No empenho de 
equacionar a polêmica gerada em tomo do convívio 
internacional com as soluções que arquitetava, Vieira 
gerou, nutriu e fomentou uma discussão complexa em 
termos das montagens causais, das justificativas mili
tantes individuais e das instituições. 

No caso específico de Antônio Vieira convém cele
brar, além da elaboração de uma obra monumental, a 
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construção de artimanhas que para dimensionar uma 
mensagem implicou um teatro de linguagem onde todos 
os sentidos estivessem envolvidos. Aliás, não seria 
errado ampliar o caráter cênico vieirense para o con
texto em que era apresentado. A encenação, pois, 
consta como pressuposto de leitura para seus textos. 

É nesse sentido que se toma essencial a valoriza
ção da circunstância da produção dos escritos. Sem 
entender porque alguns trabalhos de Vieira apenas 
foram publicados posteriomente a sua apresentação 
verbal e, sobretudo, sem o entendimento das razões 
que diferem os escritos práticos daqueles de sabores 
teóricos, detecta-se a inviabilidade de entendimento 
desses escritos como um sistema capaz de explicação 
da obra. Cabe lembrar que os constantes "esqueci
mentos" do intervalo entre a expressão verbal dos temas 
vieirenses e o momento de sua finalização (enquanto 
texto impresso de abrangência pública) têm provoca
do anacronismos, posto que muitos dos mais famosos 
Sermões, por exemplo, foram refeitos por Vieira, na 
Bahia, onde viu esgotarem-se seus últimos anos. Com 
isso, afirma-se que parte substancial da obra do padre 
Antônio Vieira foi refeita e, muitas vezes, a não consi
deração deste "detalhe" pode comprometer, como 
ocorre vulgarmente, certas versões analíticas sobre um 
dos maiores jesuítas. 

Em nível de viabilização analítica, face aos textos 
de Antônio Vieira, convém distingui-los entre "instru
mentais" e "proféticos". Tal categorização justifica-se 
menos pela necessidade didática e mais pelo sentido 
do enquadramento e da historicidade de cada escrito. 
Porque sabe-se que os Sermões foram refeitos na Bahia 
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onde também redigiu sua mais importante obra que 
estranhamente ainda permanece inédita (Ctavis 
Propbetarum ); depois de todos os percalços vivenciais 
do trajeto daquele jesuíta, houve a evidente reorgani
zação dos mesmos. Por lógico, ao rearranjá-los, em 
suas novas versões, foram operados lances de corre
ção das incoerências, atualizações das idéias e triagem 
e complementação de eventuais lapsos. Nesses casos a 
unidade e o sentido teórico conjunto foram arrumados 
a fim de evitar desvios incômodos e erros. 

Essa revisão provocou, como não poderia deixar 
de ser, um reflexo estético nas versões finais: esses 
escritos são muito bem acabados e constituem-se em 
peças onde a qualidade estética reina, ofuscando muitas 
vezes a aparência ideológica que contêm. Há um as
pecto importante na reflexão vieirense ligada aos tex
tos "instrumentais". Como a objetividade é o alvo bá
sico desses escritos "práticos" e como a doutrina e a 
exegese, portanto a subjetividade o são para os "pro
féticos", pode-se dizer que os primeiros são barrocos e 
os últimos maneiristas. 

UM VIEIRA BARROCO, OUTRO MANEIRISTA ... 

Os textos de utilidade imediata, "instrumentais", 
escritos, de regra, ao sabor do caos e de conflitos 
políticos pontuais, foram mantidos como estavam sem 
que fossem reexaminados, refeitos ou requalificados à 
luz de uma teoria integral. A sincronia aos casos a que 
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se remetiam impunha linguagem e argumentos óbvios. 
o imediatismo caracteriza a intenção dessas mensa
gens que se rendem às objetividades. Dessa safra ex
pressam-se as cartas, os textos de defesa dos índios e 
a sua "Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício". 

Os textos vieirenses barrocos, por excelência, são, 
como convém, modestos nas metáforas e povoados 
por lógicas mais simples e populares. Barrocos contudo 
porque além de coerentes com a expressão estética do 
tempo, são escritos de apelo fácil e de exemplificação 
elementar às propostas estilísticas. Constituindo-se em 
sugestões legais, quase sempre mais cuidam dos pro
cedimentos em face de algumas situações que de refle
xões teóricas. 

Os textos "proféticos" correm por outro caminho. 
Desenhando um roteiro muito mais sofisticado, de 
sutilíssima filigrana ideológica, de apurado refinamento 
teológico e trato político, tais escritos revestem-se de 
metáforas e fundamentações bíblicas complexas, pre
ferencialmente voltadas ao apelo ao Antigo Testamento. 
O uso da mitologia greco-romana mesclado com a 
aplicação de citações latinas expressa o labiríntico e o 
espelhismo pretendidos pelas mensagens. Não há, 
nestes casos, nada de elementar ou espontâneo. 
Transparece, isto sim, o avesso da pretensão dos textos 
"instrumentais". São "proféticos" e por isso implicam 
sofisticação no entendimento dos problemas. O enig
mático passa a percorrer os atalhos explicativos onde 
persiste o convite à exegese constante. Nesse jogo 
complicado exalta-se o papel do sábio, daquele que 
seria, mais que os comuns dos parceiros, capaz de 
distinguir o certo do errado, e , assim, conduzir o reba-
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nho de Cristo. Os textos "proféticos" são maneiristas e 
mesmo que contidos no circuito barroco dele se dis
tinguem pelo endereçamento a uma platéia espe
cialíssima. 

Redigidos e refeitos para um público seleto e 
principalmente para a posteridade - na medida em 
que foram reelaborados no final da vida do autor, su
gerindo que a obra humana ainda não se havia con
cluído -, os escritos "proféticos" trançam na visão 
religiosa o providencial ismo. Não se fala porém de um 
providencialismo qualquer. Existia uma visão de mundo 
que implicava a conduta humana no encaminhamento 
do destino comum aos mortais. Tudo, porém, extre
mamente atento ao móvel filosófico da época, 
consubstanciado na teoria das "causas segundas". 

Compreendem essas "causas segundas'' o princípio 
vigorado durante a colonização que regia a relação 
entre a vontade divina e as ações humanas. Segundo 
essa teoria Deus teria criado o mundo e, ao fazer suas 
criaturas a sua imagem e semelhança, teria também 
legado aos filhos o dever de atuar no próprio destino. 
Assim, Deus teria feito ao universo, mas o encaminha
mento da obra (do criador-criatura) haveria de con
cluir-se na continuidade da relação das partes. Caberia 
pois aos filhos a finalização da obra do Pai. É assim 
que se explicaria o ativismo da colonização, isso por
que a atividade missionária seria parte inerente do pro
cesso de transformação da humanidade. 

O princípio evangélico do "ide e ensinai as Escri
turas a todos os povos" seria o motor dos "novos 
tempos". A explicação para a exaustiva movimentação 
dos jesuítas e sua íntima conexão com o processo 
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expansion ista como um todo corre por esta via expli
cativa. Igualmente a atividade epistolar e exegética que 
implicava conflitos com mercadores, colonizadores e 
demais figuras que animaram os circuitos da monta
gem do cosmo imperial moderno. 

Sem a vinculação histórico-teológica entre a "teoria 
das causas segundas" e a militância político-religiosa 
será frustrado qualquer exame profundo das idéias de 
Vieira. Porque é chegado o momento de se pensar a 
superação das aborrecidas análises do discurso pelo 
discurso, e, por ser dado que a interpretação de Vieira 
tem que ser aliada a elementos externos a sua obra, 
torna-se imperativo, particularmente aos historiadores, 
que nutram os exames dos textos vieirenses com mais 
e maiores argumentos ambientadores. Que sejam, 
contudo, as justificativas do tempo vivencial que 
contextualizou a articulação do jesuíta maior com seu 
espaço vivencial. 

Comparando a variação de suas obras, o próprio 
Vieira se referia aos textos "instrumentais" como 
"pobres" e a sua produção profética com reconhe
cimento e certa "soberba''. Dizia ele referindo-se à 
História do Futuro e à Clavis Prophetarum que são 
"palácios altíssimos", se equiparados às demais 
"choupanas". 

Sendo reconhecido que a cultura ibérica não 
acalentou obras utópicas e sendo também certo que 
a proposta de Vieira distingue-se das ilhas de fanta
sia alimentadas pela imaginação de um More ou 
Campanella fica claro que a proposta do jesuíta não 
se equipara à literatura proposta por aqueles visio
nários. Pelo contrário, Vieira propugnava uma 
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construção e não seria errado supor que seu ''palácio 
altíssimo" apenas se concluiu, enquanto uma teoria, 
no final de seus dias. 

RETRAÇANDO UMA TRAJETÓRIA 

Muito se pode falar e escrever sobre a obra de 
Vieira, mas, pouco será dito se não for considerado o 
papel de sua biografia. Igualmente é válido afirmar 
que a relação existente entre o padre Vieira e a insti
tuição que o acolheu, a Companhia de Jesus, é tema 
básico para o entendimento deste homem que foi a 
um tempo levemente mulato, neto de africana, e 
membro de uma das mais rigorosas e elitistas institui
ções do Brasil colonial. 

Em face deste jesuíta formado no Brasil e tendo
-o como o mais completo teórico do império português, 
são de se desprezar as discussões que reivindicam de 
Vieira um enquadramento quer de português ou de 
brasileiro. Foi, antes e acima de tudo, um militante do 
Império. Por certo seria também empobrecedor e 
reducionista vê-lo como "homem de letras" ou, pior 
ainda, esgotar a análise de sua produção, limitando-se 
a esquematismos que o contemplam parceladamente 
como "político", "economista" ou simplesmente "reli
gioso". Na mesma medida, seria conveniente que se 
estabelecesse, ao se referir a Vieira, que sempre seja 
abraçada a pretensão da globalidade. Ainda que avas
tidão de seu universo temático seja ilimitada, deve-se 
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evitar o fracionamento temático per se que, de regra, 
tem sido a alternativa para a abordagem daquela pro
dução. Por certo pode-se trabalhar com aspectos de 
sua vasta obra mas não desenquadrá-la do eixo geral 
que a anima: a militância por um Império justo, segun
do os desígnos de Deus. 

Pensando que "uma teoria geral do padre Vieira" 
ainda está por ser feita, tem-se a dimensão do fantás
tico e formidável que representa essa figura no cenário 
dos ideólogos imperiais da modernidade. Legiões de 
desafios convidam a pensar que apenas depois de uma 
visão de conjunto e de um posicionamento assumido 
perante seus escritos, pode-se aventurar a um enten
dimento de aspectos fragmentados de sua produção. 
Caso contrário o que se tem, comumente, é um amon
toado de pequenos temas históricos ou detalhes esté
ticos que, infelizmente, mais tem servido de apanágio 
que de explicações. 

Afiança-se que sem um posicionamento definido, 
perante o conjunto dos escritos vieirenses, pode-se 
proceder leituras equivocadas. Eloqüente evidência 
disso pode-se, por exemplo, extrair das apressadas 
leituras sobre o vanguardismo desse jesuíta e do teor 
(aparentemente) libertário de suas expressões sobre a 
escravidão. Ao selecionar um desses aspectos dos es
critos de Vieira, ao ver a árvore esquecendo-se da flo
resta, muitos são os que confundem a intenção refor
mista do Império com uma pretensa ação revolucio
nária. É verdade que esses equívocos são facilmente 
explicáveis: diante da pluralidade dos temas e da 
polissemia das abordagens vieirenses, o fragmento pode 
parecer tábua segura. 
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Antônio Vieira nasceu na Lisboa imperial, aos 6 de 
fevereiro de 1608 e morreu na Bahia, aos 18 de julho 
de 1697 tendo vivido 89 anos. Filho de modesta família 
de funcionários públicos, sua avó, por parte de mãe, 
era africana. O avô de Vieira fora um dos criados dos 
Condes de Unhão e de seus amores com a mulata 
nasceu sua mãe e com ela deu-se a expulsão daquela 
casa. A marca amulatada presente em sua pele, por 
certo também, não deixou de se refletir em suas idéias, 
particularmente nas que advogavam causas dos ne
gros, dos índios e de outras categorias sociais 
injustiçadas. 

Em 1614, com a família, veio ao Brasil em com
panhia do pai que era "escrivão da devassa dos pecados 
públicos", nomeado para a Relação da Bahia. Cedo 
ingressou na escola dos jesuítas e aos 15 anos fugiu de 
casa para se entregar ã ordem de Santo Inácio. Pelas 
suas palavras lê-se que anuiu ao chamado ãs fil eiras 
religiosas depois de ouvir a pregação do padre Manuel 
do Carmo sobre as torturas do inferno. Mesmo medi
ante o protesto dos pais para que voltasse, insistiu em 
permanecer junto aos loyolanos. Da Companhia nunca 
se apartou ainda que fosse por ela ameaçado de ex
pulsão. 

Seu primeiro biógrafo importante, André de Barros, 
escreveu sobre ele em 1746, inaugurando uma lista de 
admiradores. Tentando enobrecer Vieira, Barros iden
tificou no biografado lances de nobilitação que mais 
tarde foram rechaçados como "achaques de parcialida
de" e que criaram para a posteridade certa "mitologia", 
como a lenda que conta do "estalo de Vieira". Segundo 
essa história, ele seria um estudante regular, pouco 
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mais que aluno médio, mas que certo dia, rezando a 
Virgem para que se superasse, mereceu a graça pre
tendida, que se seguiu a dores de cabeça e tontura. 
Anedótico ou não, o fato é que cedo aquele jesuíta 
ganhou notariedade pela inteligência e cultura. Aos 17 
anos era o redator da "Carta Ânua", documento cons
tante da rotina jesuítica que se comprometia a uma 
espécie de relatório anual, escrito em latim, para a sede 
metropolitana da Província dos padres da Sociedade 
de jesus. 

Tendo professado aos 6 de maio de 1625, Vieira 
aos 18 anos já ensinava Retórica no Colégio Marina da 
futura vila de Olinda. Ordenou-se em fins de 1634 e 
logo começou sua carreira de pregador com sucesso. 
As intenções iniciais de Vieira, contudo, implicavam o 
trabalho com os índios e com os negros e para isso, 
ainda estudante, aprendeu a língua geral dos brasilei
ros e o quimbundo da África. 

Fez, em sua primeira pregação, uma referência aos 
negros, abrindo assim uma carreira de polêmicas e lutas. 
Por que teria iniciado sua carreira pregando a favor 
dos negros? Tal questão redobra os interesses quando 
se percebe que, se favorável ã melhoria do trato aos 
negros, não propunha Vieira a libertação dos mesmos. 
Convém, aliás, lembrar que a Companhia de Jesus era 
uma das grandes agências colonizadoras e que detinha 
ela grandíssimo número de escravos africanos. 

As circunstâncias históricas que ambientaram a 
oratória e a ação de Vieira exigiam posicionamentos 
que extrapolavam os limites da opinião pessoal. Par
ticularmente porque se fala de um representante de 
uma ordem religiosa que se impunha como espinha 
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dorsal da moralidade e da política colonial, pensa-se 
em Vieira como uma voz que assumia o comando da 
opinião pública. Sob suas palavras consubstanciavam
-se os brados contra a Holanda invasora e a favor da 
unidade portuguesa que deveria, tanto na Bahia quan
to na Africa, igualmente invadida pelos holandeses, se rebelar 
em nome de um destino glorioso, desenhado pelos céus. 

Em abril de 1638, em vista de novo ataque holan
dês, Vieira fez dois sermões importantes, iniciando as
sim outra fase de sua carreira de brilhante orador. 
Começava também aí a desenvolver suas teses profé
ticas, insinuando a presença de Deus nos desígnos 
portugueses. Já figura de expressão no mundo colonial, 
em 1641 acompanha o filho do vice-rei, dom Fernando 
de Mascarenhas, a Lisboa, a fim de apresentar sudações 
ao novo rei dom João IV. Desde então a amizade e a 
proteção deste se estenderam sobre Vieira e pode-se 
dizer que as idéias do jesuíta desenvolveram-se em 
coerência e graças à política desse monarca. Tendo-se 
tomado amigo, conselheiro e pregador régio, foi dado 
a Vieira um cenário para elaborar suas interpretações 
sobre o destino português e nele as propostas para um 
tipo de cristianismo imperial readaptado. 

Sua flêugma o fez logo figura de realce nos quadros 
da corte. Tranformado em conselheiro particular do rei 
e pregador régio, Vieira era conhecido como alguém 
que tinha voz nova para velhos problemas. Por certo, 
sua condição de egresso de uma colônia lhe garantia 
certa sonoridade, posto que os problemas que revelava 
eram críveis porque fruto da vivência. O aval da Com
panhia aliava-se aos seus predicados de orador e sua 
fama se fazia. 
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Na abertura do ano de 1642, Vieira apresenta um 
de seus sermões mais importantes. Conhecido como 
"Sermão dos bons anos", este foi o primeiro texto em 
que expunha com sistematização alguns dos pressu
postos da ação reformista do império: 1) a necessidade 
de lutar; 2) os destinos messiânicos de Portugal e a 
premência em vencer os inimigos; 3) a superação dos 
problemas internos portugueses através da militância, 
no caso específico da luta contra Castela. De certo modo 
é interessante notar que a tese que Vieira apresentava 
neste sermão seria como que uma base de seu racio
cínio para toda a vida. Porque acreditava no ativismo, 
propunha sempre um estado de luta. A militância 
constante extrairia os portugueses do marasmo em que 
se encontravam e, na luta por melhores dias, far-se-ia 
o destino propugnado por Deus a Portugal. 

A proposta de Vieira era empolgante. Para lutar 
contra Castela, sua inimiga vizinha, os portugueses 
estariam se libertando de uma dependência que an
corava o seu destino de povo eleito. A marca do vínculo 
que prendia Portugal a Castela era assinalada pela his
tória do desaparecimento, em 1580, do rei dom Sebas
tião que na luta contra os árabes, teve seu corpo de
saparecido. Enquanto o rei não voltava, até 1640, Castela 
assumiu o comando peninsular, administrando tanto o 
Império espanhol quanto o português. A Restauração 
implicou uma nova fase e as lutas se multiplicaram, 
exigindo a reafirmação constante através de conflitos 
armados. Os espaços do reino, quer na Europa quer 
nas colônias, transformaram-se em cenários de lutas 
empolgadas onde se mesclavam as causas divinas e as 
políticas. 
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O discurso inflamado de Vieira era uma voz mais 
que alentadora. Nutrido de argumentos místicos, suas 
falas cumpriam a função de apologistas de um novo 
momento. Invocando a Deus como pai, guia e soldado, 
propugnava um exército invencível posto que dirigido 
por forças celestiais. Identificando em dom João IV o 
sonho factível de uma pátria predestinada, alicerçava 
suas idéias no princípio que autorizava a negociação 
com elementos capazes de contribuir para o sucesso 
das armas reais. Dessa artimanha extraía justificativas 
úteis para aproximações com os judeus. Porque via 
nos capitais judaicos um lastro possível para o finan
ciamento das renovações pretendidas, Vieira atuou de 
forma a amainar as tensões criadas no pretérito em 
relação áquele grupo perseguido pela Inquisição. Neste 
sentido fez petições ao rei e lutou para a limitação das 
forças inquisitoriais. Seu plano se consubstanciava na 
atração dos judeus e dos cristãos novos no sentido de 
criar lastros para a Companhia de Comércio das Índias. 

Desde então, o padre Vieira desenvolveu uma in
tensa atividade diplomática entre a França, Holanda, 
Itália, colônias e Portugal. Apesar do trabalho monu
mental que exercia , não se pode dizer que Vieira te
nha tido sucessos. Pelo contrário. Seu prestígio como 
orador era tão grande quanto as ganas de seus contrários. 
Sua vitória maior - e quiçá a única nessa fase -, foi a 
criação da Companhia de Comércio do Brasil, em 1649. 

Por essa época também sofreu sérias perseguições 
desde dentro da própria Companhia de Jesus. Vieira 
pretendia a divisão administrativa das Províncias da 
Ordem e isso atraiu olhares contrários que o ameaça
ram de expulsão. 
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Desiludido com a Europa e cansado da atividade 
diplomática, em 1652 partiu de volta às colônias, desta 
feita para o Maranhão que era independente do Brasil. 
Sua vocação de missionário, outra vez, foi exercida 
com entusiasmo e datam desta época suas atitudes mais 
expressivas em favor dos índios e dos escravos. Como 
seria conveniente aos seus propósitos, desenvolveu uma 
série de conceitos instrumentais sobre o sentido da 
escravidão. Definições e normas eram materializadas 
em palavras que ganhavam força e atraíam antipatias 
dos inimigos. 

Integrado a uma outra realidade, Vieira tratou, no 
Brasil, de empenhar-se no reordenamento da legislação 
sobre os índios. Até então a escravidão dos nativos 
assentava-se no princípio do direito de conquista. Assim, 
na medida da necessidade ou do interesse indis
criminado, os colonos podiam apresar índios. Essa 
prerrogativa lhes garantia mão de obra barata e aqui
sição quase imediata. A proteção aos nativos arrebatou 
Vieira, possibilitando-lhe a reafinação com sua Ordem 
religiosa. Recuperando certos preceitos fundamentais 
e algumas táticas já desenvolvidas pelos padres da 
Companhia no sul, Vieira apregoava o valor dos 
aldeiamentos e assim propunha um projeto que cui
dasse dos direitos dos nativos. Nesse empenho Vieira 
desenvolveu investidas mata adentro, vivendo uma fase 
de trabalho prático de conversão. Ao mesmo tempo, 
nas florestas e nas missões, lia com intensidade a Bí
blia. 

A ira dos colonos logo se manifestou contra os 
propósitos vieirenses. Como toda a Companhia, sofreu 
misérias em termos de tratamento com os colonos 
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portugueses, e a fúria contra os loyolanos, a partir daí, 
iria se dimensionar até o insuportável. Por volta de 
1653, duas atitudes foram vivenciadas por Vieira: uma 
de militância a favor dos índios e outra de intensifica
ção das idéias de um novo Império na face da terra. 
Portugal seria o artífice desta nova fase da história, 
consumada naquele que seria o Quinto Império da 
Humanidade, depois dos pretéritos Assírio, Persa, Grego 
e Romano. Investindo os portugueses de novo povo 
eleito, Vieira baseava suas afirmações na Bíblia e nas 
trovas de Bandarra. 

Nova viagem a Portugal em 1654 colocou Vieira na 
mira dos inimigos metropolitanos, agora, porém, com 
mais visibilidade, posto que o estoque de seus 
opositores havia se ampliado. A morte de seu rei e 
protetor, dom João IV, em 1656, tornava aquele 
loyolano ainda mais vulnerável. 

De volta ao Brasil, a situação de convívio entre os 
colonos e os padres da Companhia tornava-se insupor
tável. Em 1661 dá-se a revolta dos portugueses do 
Maranhão , e a expulsão dos jesuítas foi um fato 
invevitável. Vieira é enviado a cidade do Porto onde se 
torna vizinho dos inquisidores. 

Pouco depois, com base nas idéias "heréticas" que 
havia desenvolvido, Vieira é convidado a prestar de
poimento e em seguida, em 1665, após um julgamento 
humilhante, caiu vítima da Inquis ição. Apesar de bri
lhante defesa redigida no cárcere, Vieira foi condenado, 
e na prisão apenas pôde ler os textos sagrados e o 
breviário. Essa situação só se amenizou quando, em 
1668, o rei foi deposto pelas cortes, dando-se o induto 
a Vieira. A indiferença de dom Pedro II, novo rei, mo-
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tivou-o a sair de Portugal: percorreu assim, com seus 
dotes de orador, importantes cortes da Europa, arreba
tando, inclusive, Cristina da Suécia e seus assessores. 
Ainda que não haja provas concretas, é aceito como 
seguro que Vieira tenha, por esse tempo, colaborado 
no texto "Notícias recônditas do modo de proceder da 
Inquis ição", violento libelo conspirador contra o Tri
bunal do Santo Ofício". 

Em outubro de 1674, graças a um breve do papa 
Clemente X, foi liberado do processo inquisitorial por
tuguês. É provável que tal prerrogativa tenha irado o 
monarca que interferiu negativamente no eventual bom 
resultado das negociações para implantar uma "Com
panhia Geral de Comércio do Brasil". Os mecanismos 
que atuavam na organização desta Companhia, por sua 
vez, eram também implicados na sistemática vieirense 
que articulava os capitais judáicos com a maior mo
bilidade e tolerância dos mesmos no reino. Segundo a 
proposta de Vieira, os judeus que colaborassem com a 
Companhia teriam liberdade de pagamento dos im
postos. Logicamente em face disto, atraiu, novamente, 
os olhos raivosos da Inquisição, e foi nesse contexto 
que escreveu Causa da gente da nação hebréia. De 
novo em Roma, durante seis meses, lutou para voltar 
com outro breve que, finalmente, lhe garantia ficar, 
desde aquele 1675, para sempre, livre das malhas da 
Inquisição portuguesa. 

Velho e desgastado, em 1681, decide voltar para a 
Bahia, sob pretexto de tratamento de saúde. Nessa cir
cunstância, na Quinta do Tanque, refez seus "Sermões" 
para publicação conjunta. Nem só dos deveres inte
lectuais, contudo, vive Vieira esse período. Aos 80 anos 
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de idade, ainda se investiu do cargo de Visitador das 
Missões. Iniciou também aí a redação de sua obra mais 
importante a "Clavis Prophetarum" que ainda perma
nece inédita desafiando editores e homens de inteli
gência a investimentos em sua tradução e edição. 

São Paulo, 12 de maio de 1992. 

José Carlos Sebe Bom Meiby 
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Escritos instrumentais 
/ 

sobre os Indios 



INFORMAÇÃO 
QUE DEU O PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

SOBRE O MODO COM QUE 
FORAM TOMADOS E SENTENCIADOS 

POR CATIVOS OS ÍNDIOS DO ANO DE 1655. 

O intento deste papel é mostrar a pouca justiça 
com que foram julgados por cativos setecentos e 
setenta e dois índios do Maranhão, que neste ano 
de 1655 se trouxeram entre muitos outros do Rio 
das Amazonas. E para que esta informação proceda 
com toda a distinção e clareza, se dividirá em 
quatro capítulos. No primeiro se relatarão as leis e 
ordens de sua majestade> acerca da liberdade e 
cativeiro dos índios do Maranhão. No segundo se 
dirá a forma em que se fizeram as entradas, em 
que se compraram ou cativaram estes índios. No 
terceiro o exame que se fez suas liberdades e 
cativeiros. No quarto o modo com que foram 
julgados e sentenciados. 
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CAPÍTULO I 
REFEREM-SE AS LEIS E ORDENS DE SUA 

MAJESTADE, SOBRE A LIBERDADE E 
CATIVEIRO DOS ÍNDIOS DO MARANHÃO. 

Para acudir às injustiças que em todo o estado 
do Brasil se usavam no cativeiro dos índios naturais 
da terra, tomaram por último remédio os senhores 
reis destes reinos declarar a todos por forros e 
livres, proibindo que dali em diante nenhum se 
pudesse cativar por nenhuma causa, e que todos 
os que até então houvessem sido cativos, se 
pusessem em sua liberdade. Assim se executou e 
se observa desde o ano de 1595, em que se passou 
a primeira lei em tempo del-rei Filipe II, a qual lei 
depois foi confirmada por todos os reis que lhe 
sucederam. 

E porque o estado do Maranhão e Pará foi a 
parte do Brasil, em que os índios experimentaram 
maiores violências, e padeceram mais extraor
dinários rigores dos portugueses, cativando-os, não 
só contra as leis reais, mas contra todo o direito 
natural, e das gentes, e servindo-se deles em tra
balhos excessivos, com que os matavam e con
sumiam, mais ainda que com as guerras: querendo 
sua majestade, que Deus guarde, acudir por sua 
justiça e clemência a estes danos dos índios, e 
consciência de seus vassalos, mandou no ano de 
1652, que no estado do Maranhão e Pará se ob-
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servassem e executassem as sobreditas leis, e se 
publicassem de novo, sendo declarados todos os 
índios por forros e livres, sem exceção alguma, e 
assim se fez. 

Depois da renovação e publicação desta lei, 
mandaram as duas câmaras do Maranhão e Pará 
seus procuradores a sua majestade; e porque houve 
pessoas a quem sua majestade deu crédito, que 
representaram a impossibilidade em que este esta
do ficaria, se a dita lei se executasse sem modera
ção alguma, foi servido sua majestade de mandar 
por uma nova lei, que os cativeiros feitos até aquele 
tempo fossem de novo examinados e julgados por 
pessoas que para isso nomeou, e que dali por 
diante se não fizessem os resgates senão com certas 
cláusulas, de que abaixo se fará menção, esperando 
sua majestade que, examinando-se e aprovando
-se os cativeiros, na forma em que o mandava 
dispor, não se fariam senão os escravos que justa 
e legitimamente o fossem. 

Chegou esta nova lei ao Maranhão e Pará no 
ano de 1654, e foi recebida com tanto conten
tamento e aplauso de todos, e tão estimada por 
larga e favorável, que mal se podia esperar que a 
não guardassem, como depois em nenhuma coisa 
a guardaram. 

No ano seguinte de 1655, sendo presente a sua 
majestade que na dita lei estavam insertas algumas 
coisas contra a mente e tenção de sua majestade, 
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mandou logo sua majestade revogar e declarar por 
nula a dita lei, e que tudo o que se tivesse obrado 
por ela, se repusesse outra vez no primeiro estado; 
e assim se deu por ordem mui apertada ao novo 
governador do Maranhão, que estava para partir. 
E para sua majestade tomar a última resolução 
sobre esta matéria, mandou fazer uma Junta de 
letrados, a que presidiu D. Pedro de Alencastre, 
arcebispo eleito de Braga, e presidente do paço. 
Foram os da junta o doutor Marçal Casado, lente 
de prima de leis, e o bispo eleito de Elvas, ambos 
do conselho de sua majestade, e seus de
sembargadores do paço; o doutor Gonçalo Álva
res, lente de prima de cânones, e deputado da 
mesa da consciência; o bispo eleito de Portalegre, 
o doutor Fr. Ricardo, lente de prima de teologia, 
o padre Fr. Fernando Sueiro, de S. Domingos, 
o padre Fr. João de Andrade, da ordem da Santís
sima Trindade, o padre Miguel Tinoco, e o padre 
Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, e os 
dois provinciais do Carmo, e de Santo Antônio, 
por serem os prelados das duas religiões deste 
reino, que há no Maranhão, para que assistindo 
na Junta, e tendo voto nela, melhor pudessem 
ordenar aos seus súditos as opiniões que nesta 
matéria devem seguir, por ser certo que, dos 
confessores e pregadores falarem por diferentes 
linguagens, se seguem grandes inquietações e er
ros naquelas partes. 
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A primeira coisa que se fez na Junta, foi ler o 
presidente todas as leis antigas e modernas, que 
há sobre a liberdade e cativeiro dos índios do 
Brasil; as propostas e respostas dos procuradores 
do Maranhão e Pará, a que se deu vista; as con
sultas do conselho ultramarino, e alguns breves 
dos sumos pontífices, e todos os mais documen
tos que podiam servir para melhor inteligência da 
matéria. E dando-se a todos o translado da lei, e 
de alguns casos particulares sobre que se havia de 
votar, depois de oito dias em que se viram os 
sobreditos pontos, votaram todos uniformemente: 
fez-se consulta a sua majestade, lançada pelo dou
tor Marçal Casado, e conformando-se sua majesta
de com o parecer da Junta, mandou fazer uma 
nova e última lei na qual, pelas causas nela 
alegadas, resolve sua majestade, que no estado do 
Maranhão se não possam cativar índios, salvo nos 
quatro casos seguintes: primeiro, em guerra de
fensiva ou ofensiva que nós dermos aos ditos ín
dios; segundo, se eles impedirem a pregação do 
sagrado evangelho; terceiro, se estiverem presos à 
corda para ser comidos; quarto, s~ forem tomados 
em guerra justa, que uns tiverem com os outros. E 
quando constasse que foram tomados em guerra 
injusta os ditos índios, ainda no tal caso concede 
sua majestade, que se possam resgatar e comprar 
aos gentios que os tiverem por escravos, não para 
ficarem cativos, mas para servirem cinco anos em 
satisfação do preço que se tiver dado por eles. 
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Esta é a substância desta última lei de sua majes
tade, na qual dispõe, e manda outrossim sua 
majestade, que sejam também julgados por ela 
todos os índios que se tiverem resgatado por vir
tude da lei de 1652. 

Chegou esta última lei ao Maranhão, com uma 
carta de sua majestade, em que muito encarregava 
a execução dela ao governador e capitão general 
André Vidal de Negreiros, o qual havia poucos 
dias que era chegado, e conforme as ordens que 
trouxera, tinha já mandado recolher do sertão as 
tropas, e que tudo o que por elas se tivesse obrado, 
se repusesse outra vez no que pudesse ser, e no 
demais se suspendesse. E porque a execução da 
nova lei se não podia fazer no Maranhão 
comodamente, por estar distante do Pará mais de 
cento e vinte léguas, e serem número de dois mil 
índios os que se tinham resgatado, e se deviam de 
julgar por ela, partiu logo o dito governador para 
o Pará, onde primeiro que tudo mandou lançar 
um bando com graves penas, que todos os que 
tivessem índios resgatados nas sobreditas entradas, 
os viessem apresentar, e se cometeu o exame e 
informação dos cativeiros ao ouvidor deste estado, 
e auditor da gente de guerra, o doutor Antônio 
Coelho Gasco, com o escrivão de seu juízo; e para 
intérprete da língua, se nomeou o padre Fr. João 
das Chagas, prior do Carmo, e para procurador dos 
índios, conforme a lei de sua majestade, o sargento-
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mor Luís Pimenta de Moraes, por concorrerem nele 
as partes que se requerem para matéria tão escru
pulosa; e por esta causa também se escolheu pes
soa do reino, e não morador da terra. 

; 

CAPITULO II 

DA FORMA COM QUE SE FIZERAM 
AS ESTRADAS AO RIO DAS AMAZONAS AO 

RESGATE DOS ÍNDIOS. 

Sendo a lei do ano de 1653 tão larga e favorável 
para os moradores deste estado, como testemu
nham as festas públicas com que foi recebida, os 
mesmos moradores a não guardaram em coisa 
alguma, antes a quebraram em tudo nas entradas, 
que logo fizeram, como agora se dirá. 

Primeiramente, mandava a lei, que as entradas 
que se fizessem ao sertão, levassem um cabo que 
as governasse, e que esse fosse eleito pelos 
capitães-mores, pelas câmaras, pelo prelado do 
eclesiástico, e pelos das religiões. E esta cláusula 
de tanta importância se executou tanto pelo 
contrário, que logo começaram a partir para o 
sertão do Rio das Amazonas muitas canoas ã des
filada, em que iam pessoas particulares com licença 
de quem lha podia dar, ou de quem lha dava sem 
poder; e cada um tomava pela parte que melhor 
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lhe parecia, cativando ou comprando quantos 
achavam, e voltando-se outra vez de público ou 
de secreto com canoas carregadas de índios. E o 
primeiro que deu exemplo a esta desordem tão 
prejudicial, foi quem tinha obrigação de fazer 
guardar a lei de sua majestade, e o pudera fazer 
com tcxia a pontualidade e inteireza, por ser grande 
a autoridade que tinha neste estado. Só um João 
de Betancor foi eleito por votos para cabo de uma 
tropa; mas também a esta eleição faltaram muitas 
solenidades. E sendo o intento de sua majestade, 
que por esta forma de eleição de tantos votos se 
viesse a eleger pessoa, qual convinha para sua 
majestade descarregar nela a sua consciência e de 
seus vassalos, em matéria tão escrupulosa e ar
riscada, como a dos cativeiros, bem se deixa ver 
a nulidade clara de tudo o que nestas entradas se 
obrou, pois foi feito e executado por pessoas 
inábeis e proibidas na lei, e contra toda a forma e 
disposição dela. 

A segunda cláusula era que para o exame dos 
cativeiros fossem em companhia das tropas os 
religiosos que vão à conversão dos gentios; e 
também esta se não guardou, porque todas as 
canoas e pessoas particulares acima ditas, foram 
sem religiosos. E posto que nesta ocasião se 
acharam dois de Nossa Senhora do Carmo no dito 
Rio das Amazonas, andavam ao resgate de escra
vos na mesma forma que os demais. Só com o 
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capitão João de Betancor foi o padre Fr. Antônio 
Nolasco, o qual sendo religioso mercenário, cuja 
profissão é reunir cativos, ia nesta tropa a fazer, 
como fez, grande quantidade de escravos; porque 
só à sua parte trouxe trinta e cinco, e os vendeu 
publicamente e outros jogou e ganhou aos oficiais 
e soldados da tropa, sobre que anda pleito em 
juízo. E sendo o dito religioso tão interessado em 
que os ditos escravos o fossem, e em que houvesse 
muitos, bem se presume em direito, quão ilegítimo 
poderia ser o exame que ele fizesse dos cativeiros. 
Além destas causas de nulidade, e outras de maior 
violência, que se calam, o dito Fr. Antônio não 
sabe a língua geral da terra, a qual era necessária 
para entender os intérpretes; nem tem (têm, na edição 

que usamos) letras algumas para fazer a inquirição, 
como convém em matéria tão grave e tão intrin
cada, porque é totalmente idiota; e se fosse neces
sário também se pcxieria provar, ou duvidar se era 
religioso, como requer a lei; porque ele mesmo 
confessa que a sua profissão foi nula, e atualmen
te trazia este pleito com a sua religião; porque de 
soldado desta fortaleza foi levado por força a ser 
frade. Este é o juiz que levou uma tropa, em que 
se fizeram mais de seiscentos escravos, e se fariam 
muitos mais, se o governador a não mandara re
colher tanto que chegou. 

A terceira cláusula da lei mandava que pelos 
ditos religiosos mercenários se examinassem e 
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julgassem os cativeiros, e os que eles aprovassem 
por cativos esses se comprassem e houvessem por 
tais. Em todas as canoas em que não foi religioso, 
não houve nenhum gênero de exame, e basta que 
o não houvesse, para todas as compras que assim - , 
se fizeram serem injustas, e se nao possuirem os 
chamados escravos em boa consciência, e se lhes 
dever restituição, ainda quando não houvera na 
matéria mais lei que a natural. Onde se deve ad
vertir que o maior número dos escravos se fez 
nestas canoas particulares. E quanto à tropa de 
João de Betancor, primeiramente se há de consi
derar que sua majestade na dita lei manda que 
sejam religiosos, e não religioso, o que fizer o 
sobredito juízo; porque não quer sua majestade 
deixar uma matéria tão importante no voto e de
cisão de um só homem. E além desta nulidade, 
que é tão notória, consta que o dito Fr. Antônio 
Nolasco passou muitas certidões de cativeiros que 
não examinou; porque ele ficava ordinariamente 
no arraial, e os línguas ou pombeiros iam comprar 
as peças por diferentes rios, em distâncias de 
muitas léguas; e sem o dito Fr. Antônio ver nem 
ouvir os senhores dos chamados escravos, nem 
saber se o eram, ou o tinham sido, ou se acaso os 
mesmos línguas os tinham tomado, ou comprado, 
sendo livres, como muitas vezes acontece, ele lhes 
passava certidão de verdadeiros cativos, jurada in 
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verbo sacerdotis. Também esteve o dito religioso 
muito gravemente doente, e se fez no mesmo tem
po grande parte dos cativeiros; e assim nestes, 
como em outros muitos da mesma tropa, não 
houve espécie alguma de exame ou averiguação. 
E dado que o dito Fr. Antônio examinasse todos 
os índios, que se tomaram e compraram na sua 
tropa (o que não se fez) os ditos exames se não 
deviam julgar de nenhum modo por legítimos; 
porque, como fica dito, este religioso é totalmente 
falto de letras, e não podia fazer o exame como 
convinha, e muito menos se o fizesse conforme as 
opiniões que correm no Maranhão em matéria dos 
cativeiros, as quais são tão largas, ou exorbitantes, 
que, segundo elas, raro índio haverá que não seja 
cativo, como é público e notório neste estado, e 
constará melhor quando referirmos os votos dos 
prelados maiores das ditas religiões. Assim que, 
toda a verdade e justiça destes cativeiros ficou na 
fé dos línguas ou pombeiros, os quais todos são 
mamalucos, mulatos, gente vilíssima, e sem alma, 
nem consciência, criados nesta camiceria de sangue 
e liberdades, e perpétuos instrumentos, ou algozes 
das infinitas crueldades e tiranias, que a cobiça 
dos maiores tem executado naquele rio. 

De tudo o dito se colhe que, estando proibidos 
todos os resgates do sertão por tantas leis antigas, 
e ultimamente por sua majestade, e tendo depois 
desta proibição dado licença sua majestade para 
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que houvesse os ditos resgates, na forma e debai
xo das condições referidas, uma vez que as ditas 
condições se não guardaram, não só se fizeram 
ilícitos mas totalmente inválidos e nulos todos os 

' contratos e resgates que nestas entradas se fize-
ram, ainda, caso negado, que em tudo o mais foram 
justos. 

CAPÍTULO III 

DO EXAME QUE SE FEZ NO PARÁ SOBRE A 
LIBERDADE OU CATIVEIRO DOS ÍNDIOS 

QUE VIERAM DO RESGATE. 

Para se haver de julgar a liberdade ou cativeiro 
dos ditos índios, foram primeiro ouvidos seus 
chamados senhores, debaixo de juramento, e 
depois foram perguntados os mesmos índios, e 
em muitos destes exames não foram perguntadas 
mais pessoas, por serem as terras de onde foram 
trazidos os ditos índios, muito distantes, e não 
poder cá haver as notícias que lá se deixaram de 
tomar contra a disposição da lei. 

Fez o exame o ouvidor, e mais pessoas 
nomeadas, e porque sucederam nele muitas coisas 
particulares, sem cuja notícia se não poderá formar 
inteiro juízo dos casos, que adiante se julgarão, 
porei aqui alguns mais notáveis, pedindo a quem 
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ler este papel, faça deles o reparo que merecem. 
Os primeiros índios que vieram ao exame fo

ram vinte e oito de um Antônio Lameira da Fran
ca, capitão que foi neste tempo da fortaleza do 
Gurupá, que é na boca do Rio das Amazonas, 
onde se fazem os cativeiros. Quis o governador 
por si mesmo ouvir a estes índios antes de irem ao 
juízo do ouvidor, e mandando-lhes fazer perguntas 
pelos línguas da sua nação, responderam todos 
que eles eram cativos, e estavam presos de corda 
para ser comidos, e que já tinham comido a ou
tros companheiros. Espantado o governador desta 
resposta tão conforme, por ser contra o que é 
notório neste estado, de serem os índios de corda 
muito raros, entrou para um aposentado, e 
mandando chamar os índios um por um, lhes disse 
pelos intérpretes, que ele era o governador, e o 
maior de todos os portugueses, que falassem 
verdade, e não temessem, porque todo o que fosse 
forro, o mandaria logo pôr em sua liberdade, e 
todos, um por um, tornaram a ratificar o que ti
nham dito, respondendo outra vez, que eram 
cativos, e que estavam atados à corda para ser 
comidos de seus senhores. Com isto foram re
metidos os índios ao juízo ordinário do ouvidor, 
onde o sobredito Antônio Lameira jurou em seu 
depoimento, que tinha por cativos aqueles índios, 
e eles o tomaram a confessar terceira vez na mesma 
forma sobredita. O que agora se segue, é coisa 
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quase indigna de crédito, se não fôra pública nes
ta cidade, e vista por olhos de todos. Passados 
oito dias, vieram do Rio das Amazonas alguns 
principais ou cabeças de aldeias de índios nossos 
amigos, e pediram ao governador, que lhes 
mandasse restituir os índios de suas aldeias, que 
os portugueses lhes foram tomar a elas, e lhos 
tinham trazido e vendido por cativos. Respondeu
-lhes o governador, que os fossem buscar onde 
quer que estivessem, e os trouxessem à sua pre
sença. Feito assim, trouxeram os principais os 
mesmos índios, que tinha apresentado o sobredito 
Antônio Lameira, e para prova da verdade, ale
garam com os mesmos portugueses, que diziam 
os tinham ido tomar, e os repartiram entre si. 
Chamados os ditos portugueses, confessaram to
dos, que assim fôra, e constou que os tais índios 
não só eram forros e livres, mas vassalos de sua 
majestade, e tão amigos dos portugueses, que 
vieram ao Maranhão ajudar-nos a lançar fora os 
holandeses, distando as suas terras mais de du
zentas léguas daquela cidade, e os mesmos aju
daram a fazer a fortaleza e igreja do Gurupá; e a 
estes foram os portugueses tomar, e os repartiram 
entre si, e venderam como escravos. E perguntado 
o cabo desta entrada por que o fizera, respondeu: 
Se outrem o havia de fazer, que o quisera fazer ele 
primeiro. Provada tão claramente a liberdade destes 
índios, tornou o governador a mandá-los chamar, 
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e perguntou-lhes, suposto que eram forros , qual 
fôra a causa porque todos lhe tinham dito que 
eram cativos; e responderam que o disseram assim, 
porque o seu senhor que os tinha lhes mandara 
ensinar que dessem aquela resposta, e os ameaçara, 
que se dissessem outra coisa, os havia de matar a 
açoites. 

Esta foi a primeira experiência deste exame, da 
qual se devem tirar duas advertências mui ne
cessárias ao juízo destes cativeiros. A primeira é, 
que os homens que vão a estas entradas, tomam 
tudo o que acham, ou o que podem, e fazem 
pouca diferença de livres ou cativos. E para maior 
prova desta verdade se deve considerar neste 
mesmo caso, que o cabo que fez esta entrada, e 
o capitão que a mandou fazer, são duas pessoas 
das mais principais deste estado, e que têm 
ocupado os melhores postos dele, de onde se colhe 
o que farão os demais. Neste mesmo exame se 
averiguou, que chegaram os portugueses das tropas 
a algumas aldeias de gente livre e amiga, e pedindo 
alguns índios para lhes ajudarem a remar as canoas, 
tanto que os tiveram dentro, os cativaram e 
trouxeram por escravos. Assim mais acharam em 
um braço de um rio um índio que ali vivia retirado 
com sua família, que constava de oito pessoas, e 
tinha um cartaz dos portugueses, para que o 
conhecessem por amigo; e apresentando o índio 
o seu papel, lho rasgaram, e o trouxeram a ele e 
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a todos os seus por cativos. Tudo o referido cons
ta por autos. Neste mesmo tempo se começou a 
dar à execução uma ordem particular de sua ma
jestade sobre os índios poquiguaras, que no ano 
de 1654 fez descer o padre Antônio Vieira; e sendo 
todos estes índios de uma nação, e todos livres, 
muitos deles se acham agora escravos; porque os 
venderam seus próprios parentes, induzidos dos 
portugueses. E se dentro do Pará, no rosto dos 
capitães-mores, e das justiças de sua majestade, 
cometem estes homens tais maldades, que farão 
nos matos e sertões, onde os vê só Deus, a quem 
eles não temem.? 

A segunda advertência que se tira do caso acima 
referido, é a pouca prova que deve fazer contra os 
índios a sua própria confissão; pois é certo que 
todos ou quase todos vêm induzidos. A este mesmo 
exame trouxe um Amaro de Mendonça alguns 
índios, que declararam vir induzidos: e porque 
outros que ele apresentou, disseram que eram 
forros, o dito Amaro de Mendonça, diante do 
mesmo ouvidor, escrivão, e mais pessoas do tri
bunal, mandou a um negrinho seu, que fosse 
dissimuladamente persuadir ao intérprete, que 
dissesse que os índios eram cativos; e advertindo
-se no recado, e perguntado o intérprete, confes
sou que assim lho dissera o negrinho. E para que 
se conheça melhor o sujeito deste homem, e se 
admirem os que lerem este papel, quando adiante 
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virem que os índios deste mesmo Mendonça, e do 
sobredito Lameira, foram julgados por escravos, 
só pela confissão dos mesmos índios, sem outra 
prova alguma, porei aqui um caso que sucedeu 
nestes mesmos dias com este mesmo homem, que 
é um dos mais principais da terra. 

Demandou sua liberdade um moço, a quem o 
dito Amaro de Mendonça queria fazer cativo, e se 
servia dele, como de tal; e chamado a juízo o dito 
Mendonça, jurou que aquele moço era seu cativo, 
por ser filho de uma sua escrava já morta; e logo 
fazendo-se diligência, sem a morta ressuscitar, 
apareceu diante do ouvidor a verdadeira mãe do 
dito moço, que era uma índia forra da aldeia de 
Mortigura, conhecida notoriamente por sua mãe. 
Foi preso o dito Amaro de Mendonça por este 
crime, e disse a quem o foi prender: a verdade é 
que o moço era forro, e que trouxe Deus ao senhor 
governador a esta terra para salvação de nossas 
almas: e estas são as almas desta terra. 

E para que não cause admiração ver que os 
índios se deixem tão facilmente induzir, e que 
confessem cativeiro, sendo livres, há se de adver
tir que procede isto da grande ignorância desta 
pobre gente, e da miséria do mesmo cativeiro, 
que lhe quebra totalmente os ânimos; e sobretudo 
dos ameaços que lhes fazem seus chamados se
nhores, e do grande medo que têm cobrado aos 
portugueses, pelas grandes crueldades que neste 
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estado têm executado; das quais baste por prova, 
que em menos de quarenta anos consumiram os 
portugueses mais de dois milhões de índios, e mais 
de quatrocentos povoações, tão populosas, como 
grandes cidades, de que hoje se não vê nem o 
rasto onde estiveram. E por que ajuntemos a estas 
causas de temor algum exemplo, referir-se-á um 
moderno, provado em autos públicos. Sucedeu o 
ano passado, que um capitão da fortaleza do 
Gurupá quis fazer cativo um índio forro das aldei
as; e porque o índio não quis confessar cativeiro, 
o meteu em uns grilhões, e o prendeu em um 
aposento de sua casa, e lhe deu na prisão tal 
tratamento, que o índio desesperado se enforcou. 
E nos mesmos autos se prova que deu o mesmo 
homem tantos e tais açoites a uma índia, que 
ficando deles quase morta, dentro de três dias 
expirou. Deste trato e outros semelhantes, têm os 
índios cobrado tal medo aos brancos, que fazem 
e dizem tudo o que eles querem, ainda que seja 
contra si mesmos, sem haver nenhum, princi
palmente dos boçais, que se atreva ao contrário. E 
posto que os índios se puderam animar com o 
exemplo dos que ao presente mandou pôr em 
liberdade o governador André Vidal, como os 
exemplos em contrário são tantos, e tão antigos, e 
tão arraigados nos ânimos da triste gente, preva
lece o medo contra estas razões de confiança, 
ajudando muito a isso os mesmos portugueses, os 
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quais ameaçam aos índios com lhes dizerem, que 
este tempo não há de durar muito, e que o go
vernador se há de ir logo, e depois dele hão de vir 
outros, como os do tempo passado; e alguns di
zem que eles mesmos hão de ser os governadores 
e capitães-mores, com que tiram todo o ânimo e 
confiança, ainda aos índios vassalos antigos de sua 
majestade, os quais não acabam de crer que há de 
durar a liberdade e tratamento que sua majestade 
lhes manda fazer. 

Os índios acima referidos, de que constou 
notoriamente serem das aldeias livres, e vassalos 
de sua majestade (posto que se não puderam 
descobrir todos) foram logo postos em sua 
liberdade, e mandados para suas terras com suas 
mulheres e filhos; mas no tempo em que se 
detiveram na cidade do Pará, e na mesma partida, 
sucederam algumas coisas que importa muito se 
saibam para conhecimento de toda esta causa. 

A primeira foi que, depois de assim declarados 
por livres os ditos índios, e entregues aos seus 
principais, que os vieram buscar, houve pessoas 
que dentro do mesmo Pará trataram de induzir e 
subornar aos mesmos principais, para que lhos 
vendessem; e ainda que se não provou a venda, 
de que houve grandes indícios, é certo que do 
poder de um principal destes, o mais indiciado, 
faltaram dois índios e duas índias, e totalmente 
desapareceram. Também faltou uma menina de 
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dez anos, que se achou em mão de um João 
Coelho, ao qual o donatário da capitania do Cabo 
do Norte tinha nomeado por capitão dela, e com 

,, 
efeito está servindo o dito cargo. E esta capitania 
do Cabo do Norte dentro na boca do Rio das 
Amazonas, que, como está dito, foi sempre a feira 
destes cativeiros; e de quem se atreveu a fazer 
esta presa no tempo e lugar em que semelhantes 
ações se estavam devassando e castigando, bem 
se vê o que fará onde não há devassa, nem cas
tigo, nem outra lei mais que a vontade de quem 
manda. Na mesma hora em que estes índios se 
foram embarcar, estando já todos juntos na praia, 
furtaram de entre eles uma índia, mulher de um 
principal, e a esconderam de maneira que ne
nhuma diligência bastou para ser descoberta. 
Também veio na mesma hora um mercador a pedir 
uma daquelas índias, por ser casada com um seu 
escravo, e dando-se-lhe licença para que a levasse 
para sua casa, em vez de levar a que verdadeira
mente era mulher do índio, escolheu entre todas 
as índias a que era mais valente e bem disposta, 
e essa levou. De maneira, que o escrúpulo do 
matrimônio era somente pretexto do furto, havendo 
na mesma ação duas ou três maldades enor
rrússimas: uma de cativar a índia livre, outra de 
deixar a casada sem marido e terceira de haver de 
casar ou amigar com o índio já casado a que não 
era sua mulher; e pode ser que também esta fosse 
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casada na sua terra, o que então se não averiguou. 
Tais são as consciências e os modos de cativar 
destes homens. 

E pois tocamos esta matéria dos casamentos, é 
de saber que um dos modos ou instrumentos de 
cativar, que nestas partes se usam, é o sacramento 
do matrimônio, casando os portugueses os índios 
forros com as escravas, e metendo-os por esta via 
em suas casas, e servindo-se deles, como de 
cativos, sem lhes pagarem. E disto estão as casas 
cheias, intervindo nestes casamentos grandes do
los, violências e nulidades, e outras muitas ofen
sas de Deus, chamando-se depois ao engano os 
tristes índios, sem lhes valer, porque o não podem 
provar, o que os brancos lhes disseram e lhes 
prometeram E em particular nesta mesma tropa, 
em que se tomaram os índios das aldeias livres 
acima referidas, que foram duas, houve homem, 
que com um matrimônio cativou três e quatro 
pessoas, porque casou os seus escravos com mães 
que tinham dois e três filhos; e podendo estes 
filhos ter sido de verdadeiro matrimônio, e suas 
mães casadas nas suas terras por contrato natural, 
como são os casamentos dos gentios, o pároco 
desta igreja do Pará as batizou e casou com os 
ditos escravos sem se correrem banhos, nem ha
ver as outras informações necessárias em matéria 
tão arriscada, e de tão cegas notícias, seguindo em 
tudo só o dito de um homem que teve tão pouca 
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consciência, que sendo aqueles índios notoria
mente livres, os tinha cativado. 

Estes são os casos mais particulares, que suce
deram neste exame, considerado cada testemunho 
por si; mas considerando-se todo o exame por 
junto, se descobriram nele muitas coisas notáveis, 
as quais também se devem advertir, porque delas 
depende em grande parte a verdade e justiça desta 
causa. 

Primeiramente, este exame durou por mais de 
sessenta dias e ao princípio dele respondiam os 
índios por diferentes linguagens, uns dizendo que 
eram livres, outros que eram tomados em guerra, 
outros que não sabiam a origem de seu cativeiro, 
e que somente viram pagar o preço a seus 
principais, e outras respostas semelhantes, pelas 
quais respostas, uns destes índios eram logo postos 
em sua liberdade, outros se entregavam aos 
mesmos senhores que os apresentavam. E como 
isto se visse publicamente, e se começasse a 
entender na cidade, que só índios de corda, e os 
tomados em guerra eram os que ficavam para 
serem julgados por cativos daí por diante (que 
foram as duas partes do exame) todos quantos 
índios vieram a ele disseram que estavam de corda 
para serem comidos, ou que foram tomados em 
guerra, e viram pagar seus resgates. E só nos índios 
de dois ou três homens reputados por mais 
timoratos houve variedade. Donde se colhe clara-
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mente, que todos estes índios vinham induzidos e 
intimidados, por ser coisa moralmente impossível 
que, sendo os ditos índios de diferentes nações, e 
tomados em mui diferentes partes, e comprados a 
mui diferentes senhores, todos os que se ajunta
vam na mão do mesmo homem tivessem o mes
mo título de cativeiro, e todos respondessem pela 
mesma linguagem, sem discrepância alguma, e que 
isto sucedesse em vinte ou trinta exames a fio; e 
que sendo coisa certa e averiguada serem rarís
simos os índios que estão presos à corda, disses
sem todos estes que estavam assim presos e para 
serem comidos. E foi coisa tão manifesta e patente 
o virem todos estes índios induzidos por seus 
senhores, que quando se liam os autos, os juízes 
o estavam vendo claramente, e rindo-se das con
fissões dos índios, e da malícia dos senhores, e 
em alguns dos exames, tanto os juízes ouviam 
nomear o senhor que apresentava os índios, logo 
diziam: "Estes hão de ser todos de corda"; e assim 
era. E sobre este conhecimento, e entre risos 
condenaram os mesmos juízes a todos estes índios 
por cativos, só por sua confissão, sem outra alguma 
prova, como adiante se verá. 

Outra coisa que muito se notou, e deve notar 
em todo este exame, é que sendo os índios que 
vieram destas entradas mais de mil e seiscentos e 
segundo se escreve, do Rio das Amazonas, dois 
mil, de todo este número não chegaram a ser 
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apresentados no exame mais que setecentos e 
setenta e dois índios; donde se colige com evi
dência, que houve grande quantidade de índios 
sonegados contra a lei de sua majestade, e bando 
do governador, e que juraram falso os que os 
vieram apresentar, porque todos declararam 
debaixo de juramento, que não tinham trazido, 
nem recebido do sertão mais índios que aqueles 
que ali apresentavam. E houve muitos casos em 
que estes juramentos falsos foram logo convenci
dos; porque referindo-se uns índios a outros, eram 
descobertos e achados em poder dos mesmos que 
acabaram de jurar que não tinham mais. E aqui se 
deve advertir que os índios que foram escolhidos 
e sonegados, eram sem dúvida os de mais co
nhecida liberdade; pois se presume que escon
dendo uns, e apresentando outros, os que tivessem 
mais aparência de cativeiro, ou aqueles de cuja 
ignorância e pusilanimidade mais confiados esti
vessem, que diriam somente o que lhes tinham 
ensinado. 

Também é· muito de notar o tempo que a tropa 
e os demais gastaram no sertão; porque só Be
tancor andou lá perto de onze meses, e foi a cau
sa, a que é ordinária nestas entradas, e é esta: 
chegam os portugueses ãs aldeias dos índios que 
moram por aqueles rios, e compram-lhes logo os 
escravos que têm, que ordinariamente são muito 
poucos, e algumas vezes nenhuns. Mostram-lhes 
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depois disto a quantidade de resgates que trazem, 
e dizem-lhes que não se hão de ir sem aquele 
número de escravos, por ser essa a ordem que 
levam de seus maiores, e isto estando os cabos 
que fazem estas propostas rodeados de espingardas 
e arcabuzes, e os línguas exortando e ameaçando. 
Então os pobres índios, pela cobiça das foices e 
dos machados para as suas lavouras, e muito mais 
por medo que os não levem cativos a eles, se não 
trouxeram outros, como muitas vezes tem acon
tecido, vão-se ás aldeolas dos que podem pouco, 
e ás roças dos que andam lavrando, e ás paragens 
por onde passam as canoas dos que navegam, e 
tomando-os por força de armas, trazem-nos aos 
portugueses, e vendem-lhos por cativos, dizendo 
que eram seus escravos que tinham em outra parte. 
E este mesmo dizerem que os tinham em outra 
parte, é a maior prova de não serem, nem poderem 
ser escravos; porque se verdadeiramente o foram, 
tiveram-nos sem dúvida nas suas casas e aldeias, 
e quando muito nas suas roças, que distam deles 
até uma légua, e não em terras alheias, e tão re
motas, que gastam um, e dois meses no caminho 
os que os vão buscar. Tudo isto vêem, e sabem os 
que vão a estes resgates, e tudo dissimulam e tra
gam suas consciências, e por isso muitas canoas 
das que trouxeram os índios de que se trata, se 
detiveram tanto no sertão. E estes miseráveis assim 
tomados e roubados por nossa causa, são os que 
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abaixo hão de ser julgados por cativos em guerra 
justa, e por estarem presos à corda para serem 
comidos. 

Houve também nestas entradas muitas pessoas 
que levaram poucos resgates, e trouxeram muitos 
escravos, que é indício manifesto de serem mal 
havidos. Chamam-se nesta terra resgates certo 
número de foices e machados, que fazem o preço 
de um escravo; e houve homens que levando 
somente vinte e trinta resgates, trouxeram quarenta 
e cinqüenta escravos; donde se segue que, ou os 
roubaram, ou os não pagaram. 

Enfim, o exame se fez na forma que consta dos 
autos, em todos os quais se não acha cativeiro 
algum legitimamente provado, e contudo foram 
quase todos estes índios julgados por cativos, como 

,, 
agora se vera. 

CAPÍTULO IV 

DE COMO FORAM JULGADOS E 
SENTENCIADOS OS SOBREDITOS ÍNDIOS. 

Conforme a lei de sua majestade, haviam de 
ser juízes nestas causas o governador geral do 
estado, o ou vi dor e provedor, o prelado do 
eclesiãstico, e os das religiões, e assim se fez; e 
juntos em casa do governador, o capitão-general 
André Vidal de Negreiros; o ouvidor e provedor 
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Antônio Coelho Gasco; o vigãrio da matriz, o li
cenciado Pedro Vidal; o padre Antônio Vieira, da 
Companhia de Jesus, superior das missões deste 
estado; o padre Fr. Estevão da Natividade, pro
vincial do Carmo; o padre Fr. Bartolomeu Ramos, 
comissãrio das mercês; o padre Fr. Francisco de 
Alcântara, custódio de Santo Antônio: e depois de 
lidos os autos em presença de todos, julgaram cada 
um dos casos, em que houve diversidade, na forma 
seguinte: 

Primeiro caso 

J ã fica contado acima, como um Antônio 
Lameira apresentou vinte e oito índios, os quais 
todos em geral, e cada um em particular, disseram 
que eram cativos, e que estavam presos à corda 
para serem comidos. Também se disse, como 
depois constou, serem estes índios conhecidamente 
livres, e de aldeias amigas dos portugueses, e que 
os tinha tomado uma das nossas tropas, mandada 
pelo mesmo Antônio Lameira, que naquele tempo 
era capitão da fortaleza do Gurupã, o qual Antônio 
Lameira em seu depoimento jurou também que 
tinha aos ditos índios. E depois de se conhecer 
notoriamente a liberdade dos índios, sendo 
perguntados da causa por que tinham dito ser 
cativos, e estar presos à corda para ser comidos, 
sendo uma e outra falsa, responderam que o dis-
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seram assim, porque o dito Lameira os ensinara e 
induzira, e os ameaçara que os havia de matar a 
açoites, se assim o não dissessem. 

Este mesmo Antônio Lameira mandou depois 
ao exame outra quantidade de índios, e 
perguntados estes segundos índios, responderam 
na mesma forma dos primeiros, que eles eram 
cativos, e estavam presos à corda para ser comidos, 
e assim se escreveu nos autos, sem mais outro 
testemunho nem averiguação, por se não poder 
fazer. 

Posto este segundo caso em juízo, votou o 
padre Antônio Vieira que estes índios não se 
podiam julgar absolutamente por cativos. Primeiro, 
por ser coisa notória, que não há tanta quantidade 
de índios de corda, como acima fica mostrado. 
Segundo, porque ainda que os houvesse, não era 
verossímil, nem moralmente possível, que todos 
se fossem ajuntar na mão daquele homem, sendo 
tomados em diferentes lugares, e que não houvesse 
entre eles nenhum de outra condição. Terceiro, 
por serem aqueles índios tomados em canoas 
particulares, mandadas pelo dito Antônio Lameira, 
sem ter poder para isso, e sem se fazer inquirição 
e exame, conforme a lei de sua majestade, com 
que se presumia ser dolosa e injustamente 
tomados. Último, e principalmente, porque o caso 
acima referido dos primeiros índios fazia evidente 
presunção de serem também induzidos estes se-
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gundos, pois todos falavam pela mesma lingua
gem, e todos eram do mesmo dono: Et qui semel 
est malus, semper presumitur malus in eadem 
specie. Antes crescia mais a presunção com outra 
circunstância que se devia muito advertir no caso, 
e é que aqueles primeiros índios eram amigos e 
vizinhos dos portugueses, conhecidos no 
Maranhão, onde tinham ido a ajudar-nos contra os 
holandeses, e muito mais conhecidos no Gurupá, 
onde tinham ajudado a fazer a fortaleza e igreja; e 
pelo contrário estes segundos índios, de que se 
trata, eram de nações remotas, e de nenhuma 
maneira conhecidos dos portugueses. Pois se o 
mesmo Antônio Lameira foi tão temerário, que se 
atreveu a induzir uns índios amigos e vizinhos, e 
que de todos eram conhecidos por livres, a que 
dissessem que eram cativos, e estavam presos à 
corda para ser comidos, e o mesmo Lameira teve 
tão pouca consciência, que jurou em juízo os tinha 
por cativos, quanto mais razão há para se presu
mir que faria o mesmo com estes segundos índios, 
de que se trata, sendo índios de nações remotas, 
em que nunca se podia averiguar a verdade como 
nos outros! 

Pelas quais razões de presunção votou o pa
dre Antônio Vieira que os ditos índios só podiam 
ser julgados, por de cativeiro duvidoso, e que como 
tais, constando que verdadeiramente foram com
prados, servissem cinco anos, para satisfação do 
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preço, e depois ficassem livres, na forma da lei de 
sua majestade. 

Com este voto se conformou o governador e 
ouvidor geral; mas os prelados das três religiões, 
e o vigário, votaram que fossem absolutamente 
cativos, sem mais fundamento que por eles 
haverem confessado que o eram. 

Desta mesma forma foram julgados por cativos 
todos os índios que disseram estar presos ã corda, 
sem embargo de haver tantas presunções de virem 
induzidos, como acima fica dito, e sem terem outra 
prova de seu cativeiro mais que a sua confissão, 
sendo eles gente timidíssima e ignorantíssima, e 
que quando fossem homens de polícia e valor, 
bastava estarem em estado de cativeiro para o 
testemunho dado em favor de seus chamados 
senhores ter pouco vigor e autoridade em direito, 
como abaixo mais largamente se alegará. 

Segundo caso 

Houve grande número de índios, dos quais 
disseram seus chamados senhores, indo apresentá
-los ao exame, que os tinham por escravos e lhe[s] 
haviam custado seu resgate; e não disseram mais. 
Estes mesmos índios disseram também que eram 
cativos, por serem tomados em guerra; mas nem 
disseram se a guerra f ôra justa ou injusta, nem 
assinaram circunstâncias, de onde se pudesse co-
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lher; nem [se] fez, nem é possível fazer-se nova 
averiguação, por serem mui distantes as terras de 
onde foram trazidos. 

Posto em juízo este caso, votou o padre Antônio 
Vieira que estes índios não eram absolutamente 
cativos, conforme a lei de sua majestade. Primei
ro, porque a lei proíbe todo o gênero de cativeiro, 
tirando em quatro casos, um dos quais é se forem 
tomados em guerra justa: estes índios não se prova 
que fossem tomados em guerra justa, porque eles 
só disseram que foram tomados em guerra, e nem 
eles, nem outra alguma pessoa disse se a tal guerra 
fôra justa: logo, conforme a lei, nem são, nem se 
podem julgar por cativos os tais índios. 

Segundo, porque nas materiais duvidosas jul
ga-se pela presunção, e as guerras dos bárbaros, 
como são estes gentios do Maranhão, quando se 
duvida se foram justas ou injustas, presume-se que 
foram injustas, por serem dadas por gente que 
não se governa nas suas guerras por razão, nem 
por consciência. Assim o resolve Molina tratando 
este ponto ex professo. A qual doutrina tem ainda 
mais lugar nestes bárbaros do Maranhão, dos quais 
consta que as suas guerras são mais latrocínios 
que guerras; porque os que mais podem vão cativar 
os menos poderosos, para os venderem aos 
portugueses, e as mais vezes fazem isto os 
particulares, sem autoridade do principal nem da 
república ou aldeia em que vivem. 
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Terceiro, porque, ainda que quiséramos seguir 
a opinião menos provável, que propõe e não segue 
o dito Molina, esta opinião não pode ter lugar no 
nosso caso, porque nas guerras destes índios não 
há contrato tácito nem expresso de cada um haver 
por bem os danos que se fizerem de parte a parte. 
E quando em algumas entrasse o dito contrato, 
era necessário constar particularmente que o houve 
nestas guerras, em as quais foram tomados os 
índios de que se trata; e quando isto se não 
averigua, ou está em dúvida (como está no nosso 
caso) os cativos tomados nas tais guerras são in
justos e ilícitos, como diz o mesmo Molina, o qual 
expressamente confessa que ainda que os escra
vos tomados nas guerras feitas com a sobredita 
condição, sejam lícitos e justos, contudo as mes
mas guerras em si sempre são injustas; donde se 
segue claramente, que esta opinião, quando o 
fosse, de nenhum modo se pode aplicar ao nosso 
caso; porque a lei de sua majestade, ainda que 
admite escravos de guerra, são só os de guerra 
justa, qual esta não é. 

Quarto, porque in dúbio melior est conditio 
possidentis: e neste caso não se duvida se os ín
dios são de Pedro ou de Paulo; mas duvida-se se 
os índios são livres ou cativos; e nesta dúvida está 
a posse pela liberdade. E ainda que estivera a posse 
pelo chamado senhor que tem o índio em seu 
poder, não pedia neste caso gozar o privilégio de 
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possuidor; porque a posse não favorece senão o 
possuidor de boa fé, e os ditos chamados senho
res consta serem possuidores de má fé; e basta 

' para se presumir e julgar assim irem aos sert~~s 
contra a lei de sua majestade, sem cabos leg1tt
mamente eleitos, sem religiosos, que examinassem 
os cativeiros nas mesmas terras dos índios onde se 
podiam averiguar, e sem se fazer inquirição alguma 
da justiça das ditas guerras, em caso que houvesse 
as tais guerras, e que os índios fossem tomados 
nelas, de que também se pode duvidar. 

Quinto, porque in dúbio tutior est eligenda. E 
de serem estes homens julgados por cativos, se 
segue a eles um dano tão grave e irreparável, como 
é ficarem por cativos toda a vida, eles e seus 
descendentes. E pelo contrário, de serem julgados 
por livres, só se podia perderem os compradores 
o preço que deram por eles; quanto mais que nem 
esse preço se perde, porque por ele hão de servir 
os ditos índios cinco anos na forma da lei: e assim 
votou o dito padre Antônio Vieira que se fizesse. 

o provincial do Carmo e o comissário das 
mercês votaram que todos estes índios fossem 
cativos. E o fundamento do seu voto foi porque 
todas as guerras que há entre estes índios do 
Maranhão eram justas; e sendo justas as guerras, 
todos os tomados nelas ficavam cativos, conforme 
a lei de sua majestade. Em prova de serem justas . , . 
todas as ditas guerras, acrescentou o comissario 
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que ele o sabia por informação de religiosos da 
sua ordem e de outros dignos de fé. 

O pouco fundamento deste voto, não é neces
sário mostrar-se; pois quando as guerras destes 
índios não foram injustas por tantos títulos, como 
acima fica dito, é certo que nenhuma guerra pode 
ser justa de ambas as partes, com que ao menos 
metade de todas as guerras, é força que sejam 
injustas; quanto mais as de uns homens bárbaros, 
sem lume de fé, nem exercício de razão. Podem 
os príncipes cristãos fazer guerras injustas; podem 
fazer guerras injustas os sumos pontífices; e até os 
anjos no princípio de sua criação puderam fazer 
guerras injustas: e dizem estes padres que não pode 
haver guerras injustas entre os índios do Mara
nhão? Se assim fôra, seguia-se que estes bárbaros 
na matéria da justiça das guerras, ou não tinham 
alvedrio, ou eram impecáveis, e ambas as conse
qüências são heréticas. Com isto se propor na 
conferência não bastou para se reduzirem os dois 
prelados, nem para cederem de suposição tão 
errada. Também se lhes disse que esta suposição 
era contra a mesma lei, na qual sua majestade 
dispõe o que se há de fazer no caso da guerra 
justa, e no da injusta; mas a isso disseram que 
estava sua majestade mal informado, como se fos
sem necessárias informações para saber que as 
guerras podem ser justas, ou injustas. 
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o custódio de Santo Antônio, havendo de votar 
no caso, disse que tomara que Deus lhe mandasse 
revelar por um anjo se aquelas guerras tinham sido 
justas ou injustas. Este foi o prólogo da sua 
sentença, na qual disse que se inclinava a que 
todas aquelas guerras eram justas; porque as causas 
da guerra justa, que assinam os doutores, eram 
doze; e era impossível que de tantas causas, não 
tivessem aqueles homens alguma. Houve quem 
lhe respondeu que, se as causas da guerra justa 
eram doze, as causas da guerra injusta eram vinte 
e quatro; e que se havia razão para se ruidar que 
teriam alguma causa das primeiras, por serem mui
tas, por que a não haveria também para se cuidar 
que teriam alguma causa das outras, pois eram 
mais? Enfim, o padre custódio se resolveu, e disse 
que fossem cativos todos os sobreditos índios; mas 
que os filhos que deles nascessem ficassem livres! 
Se teve razão para cativar os pais, que razão teve 
para tirar os filhos a seus donos? E se teve razão 
para não cativar os filhos, como cativou os pais? 

O vigário, assim neste caso como nos demais, 
cerrava-se e só quando lhe tocava votar, não se 
lhe ouvia outra palavra, senão cativos, cativos. Este 
era sempre o seu voto, e modo de votar; e apertado 
alguma vez pela razão, respondia que aqueles 
homens que foram ao resgate, eram cristãos, e 
que se não havia de presumir que fizessem coisa 
mal feita: que fôra sempre o costume deste estado, 
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e que se déssemos os índios por livres, que fica
riam os homens com o seu trabalho baldado, e 
que haveria motins no povo; e não faltou dos 
religiosos quem ajudava estas razões do vigário 
com outras semelhantes, dizendo que os índios 
não perdiam nada em ser cativos, e que o direito 
introduzira o cativeiro por piedade; como se fôra 
o mesmo comutar a morte em cativeiro que tirar 
a liberdade a quem se deve dar. 

Estes foram os votos que deram neste caso os 
quatro prelados eclesiásticos. O governador e o 
ouvidor conformaram-se com o voto do padre 
Antônio Vieira; e só o governador acrescentou que, 
em lugar dos cinco anos, servissem os índios sete. 
A sua razão foi esta: Os índios que forem tomados 
em guerra justa, diz a lei que fiquem cativos para 
sempre; os que forem tomados em guerra injusta, 
diz a mesma lei que sirvam cinco anos: logo os 
que foram tomados em guerra duvidosa, é bem 
que sirvam mais algum tempo; e também porque 
os índios novos, nos primeiros dois anos, por serem 
boçais, e por virem maltratados, não fazem serviço 
considerável. 

Não há duvida que estas razões têm sua 
eqüidade, e assim se deveria julgar, onde o preço 
dos escravos fosse aquele que supõe o direito, 
quando assinala cinco anos para a satisfação do 
dito preço; mas o preço com que se compra um 
deste escravos são onze tostões somente, e por 
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pouco que sirva um escravo, sempre deve de 
merecer duzentos e vinte réis, que tanto sai a cada 
ano, e quando servisse só três anos, parece que 
ficava bem pago o preço. E quanto à primeira 
razão da guerra duvidosa, que parece dar maior 
direito que a guerra injusta, não há dúvida que 
assim é; mas não em ordem ao serviço da pessoa 
resgatada, porque aquele serviço não se concede 
a título da guerra injusta ou duvidosa, senão a 
título somente do preço que se deu pelo resgate; 

,,. 
e como o preço em um e outro caso sempre e o 
mesmo, sempre deve ser também o mesmo serviço. 

Terceiro caso 

Chegando a tropa principal a umas aldeias de 
índios, pediram estes aos portugueses que os fos
sem ajudar em uma guerra contra seus inimigos. 
Foram os nossos, deram a guerra próprio nomine, 
oferecendo primeiro pazes; venceram, tomaram os 
rendidos por cativos. Foi um destes apresentado 
ao exame, e confessou, além do que fica referido, 
que ele era escravo de um dos vencidos. 

O vigário da matriz, o comissário, o provincial 
e o custódio votaram que fosse cativo o dito índio, 
por ser tomado naquela guerra que os portugueses 
foram dar, a qual julgaram por justa. 

O padre Antônio Vieira neste caso deu dois 
votos. No primeiro disse assim: Se esta guerra era 
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justa da parte dos índios, a quem os nossos foram 
ajudar, segue-se que da parte dos outros índios 
era injusta; e se da parte dos outros era injusta, 
segue-se que entre estes também há guerras 
injustas. Donde se colhe evidentemente que neste 
nosso juízo não guardamos igualdade, nem 
coerência, pois para fazer cativos a uns, supomos 
que algumas guerras dos índios são injustas; e para 
fazer cativos a outros, dizemos que todas as guerras 
dos índios são justas. Não fez fruto a conseqüência, 
com ser tão clara. 

Votou pois o padre Antônio Vieira segunda vez 
e disse que a guerra que os portugueses foram fa
zer era injusta, quando menos por ser guerra 
ofensiva, feita sem autoridade do príncipe; e su
posto ser injusta a guerra, que o índio não ficara 
cativo de quem o tomara, nem menos obrigado a 
servir cinco anos, porque se não dera o preço por 
ele. 

Quarto caso 

Um pai vendeu a seu filho; assim o disse o que 
o comprara, e assim o confessou o moço; e nem 
um nem outro souberam dizer mais. 

O padre vigário, o comissário, o provincial, e 
o custódio julgaram que fosse cativo porque os 
pais podem vender seus filhos. 

O padre Antônio Vieira votou primeiramente 
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que, segundo o que se devia presumir em direito, 
aquele moço não era cativo, porque os pais só 
podem vender seus filhos em caso de muito grande 
necessidade e nestes índios (não se provando o 
contrário) não se pode presumir semelhante 
necessidade; porque esta, ou é de honra, e entre 
eles não há honra, ou é de vestido, e eles andam 
nus, ou é do sustento, e eles nunca padecem fome, 
porque se sustentam das frutas e caça do mato e 
o que têm é comum de todos. Assim que, se o pai 
vendeu o filho, ou foi por cobiça do pai, ou por 
violência de quem lho comprou, e esta segunda é 
mais certa. 

Mas, dado caso que a necessidade po pai fôra 
verdadeira, e a venda por este título fôra legítima, 
neste juízo não se podia julgar nem aprovar tal 
cativeiro, por ser contra a lei de sua majestade, a 
qual proíbe absolutamente todo o gênero de 
cativeiros, exceto nos quatro casos acima referidos, 
em nenhum dos quais se compreende o filho que 
é vendido pelo pai. Antes, a razão de sua majestade 
proibir estes e semelhantes títulos de cativeiro, é 
por serem ocasionados a muitas violências e 
injustiças, as quais sua majestade pretendeu evitar 
nesta lei, conformando-se com as antigas, que pelas 
mesmas causas proibiam todos. 

Estes são os casos que se julgaram; e não se 
referem mais, porque todos os que vieram a este 
juízo se reduziram aos quatro que ficam referidos, 
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sem diversidade que mudasse a substância. E 
porque no Pará se não puderam julgar todos os 
índios destes resgates, por serem muitos já 
passados ao Maranhão, depois de voltar o 
governador se fez no Maranhão outro juízo, em 
que foram sentenciados, achando-se nele os 
mesmos juízes, exceto o ouvidor e vigário do Pará, 
em cujo lugar sucederam o ouvidor geral e vigário 
geral do Maranhão. Estes dois se conformaram em 
quase tudo com o voto do governador e do padre 
Antônio Vieira, que foram os mesmos, por serem 
os casos os mesmos. Os três prelados das reli
giões, a saber: o provincial do Carmo, o custódio 
de Santo Antônio, e o comissário das mercês 

' 
porque se viram vencidos em votos, não quiseram 
assinar a sentença, a qual, e a do Pará, com uns e 
outro autos vão remetidos a sua majestade, para 
mandar julgar o que for justiça. E por que não 
faltem as notícias necessárias a quem alegar pelo 
desamparo dos índios, quero acrescentar ás deste 
papel as advertências seguintes. 

Advertências 

Primeiramente se há de advertir que estes índios 
não deviam ser sentenciados nem julgados; porque 
sua majestade, na lei última de 655, diz que serão 
julgados por ela os índios que forem resgatados, 
conforme a lei de 652, e estes índios não foram 
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resgatados conforme a dita lei, senão totalmente 
contra ela, e por todos os modos nela proibidos; 
e o juízo que o governador André Vidal fez, reco
nhecendo esta razão de nulidade, não foi absoluto, 
senão condicional, em suposição, como ele mes
mo disse, que sua majestade o houvesse por bem. 
E neste ponto se deve advertir e ponderar muito 
quão prejudicial exemplo seria em todo este es
tado, que índios feitos expressamente contra uma 
lei de sua majestade ficassem cativos. 

Também se há de advertir que, dos três juízes 
prelados das religiões, que na primeira e segunda 
sentença votaram contra a liberdade dos índios, 
os dois, quando menos, são notoriamente suspeitos 
e ilegítimos. O primeiro porque tinha muitos índios 
seus, que foram julgados no mesmo juízo entre os 
demais. O segundo porque, ainda que não tinha 
índios em seu nome, muitos dos que se julgaram, 
tinha-os ele vendido, e tenebatur de evictione. 

Mais se há de advertir que em todos estes 
chamados cativeiros não houve prova alguma, mais 
que a confissão dos mesmos índios, a qual não é 
bastante para serem julgados por cativos: ex 
multiplici capitulo. 

Primeiro, porque a confissão própria não pro
va contra o confitente, senão quando o dito 
confitente é maior: Ut videre est apud Tancred. de 
ordine judiciali. E estes índios por todos os mo
dos, por todos os títulos são menores. 
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Segundo, porque a confissão feita per metum, 
vel fraudem, vel vim non potest nocere confitenti; 
Ulpian. in l. 1. § 1. ff de qucestionibus, et capitulo 
1. extra quod metus causa: imo basta somente, 
suspicio fraudis, ut dieta confessio nihil probet, 
vel operetur; ut probant DD. in l. per diversas, 
apud Mascard . Cone/. 305 num. 4. E a razão é 
porque o dolo e a fraude de sua natureza são 
coisas que se fazem ocultamente: Et ideo non 
possunt directe probari, sufficitque ut probentur 
per conjecturas l. dolum ff de dolo. E do que acima 
fica referido, bem se presume em todas as confis
sões destes índios, e bem se vê claramente em 
muitas esse extortas per fraudem, metum et vim. 

Terceiro, porque confessio non verisimilis non 
prcejudicat confitenti, ut inquit Baldus in l. siquis 
in hoc gen. capitulo de episcop. et cleric. et ratio 
est, quia verisimilitudo continet in se imaginem 
veritatis, et quod verisimile non est, f alsum esse 
prcesumitur, l. non est verisimile ff quod metus 
causal. peculium § 1. ff de peculio, et multis aliis. 
Et prorsus nullo modo é verossímil que nos ser
tões aonde estes homens foram, houvesse tantos 
centos de cativos, e muito menos dos que estão 
atados ã corda para ser comidos, os quais consta 
serem raríssimos; assim que, o que neste caso é 
verosímil, é serem tomados injustamente pelos 
nossos ou pelos índios, na forma que acima fica 
dito. 
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Quarto, porque a confissão em que se não 
declara a causa do que se confessa é totalmente 
nula e inútil; e o mesmo é quando confessio est 
certa, causa vero incerta, ut docet Mascard. cone/. 
387 num. 3. ex Barthol. in l. ornamentoramff. de 
aur. et argent. E nenhum destes índios, confes
sando o cativeiro, explicou a causa dele, e os que 
deram alguma, foi comum, vaga e incerta. 

Quinto, porque o servo todas as vezes que faz 
alguma coisa, que resulte em cômodo de seu 
senhor, se presume que foi mandado ou induzido 
por ele: Ut communiter DD. in l. de pupilo§ si quis 
ipsi pra!tori ff. de nov. oper. nunt. quos refert, et 
sequitur Menochius consil. 53 num. 3 et 4. 

Finalmente se deve advertir que, para os 
sobreditos índios serem condenados a cinco anos 
de serviço, para satisfação do preço que se deu 
por eles, conforme a lei de sua majestade, são 
necessárias duas coisas: Uma que conste que se 
deu o tal preço, porque este em muitos dos ditos 
índios não se prova mais que pelo dito da parte; 
e noutros só por confissão dos mesmos índios, 
sendo certo que muitos foram furtados e tomados, 
sendo livre, e não se deu preço por eles. A outra 
coisa que deve constar, de que os ditos índios 
fossem antecedentemente cativos, o que não consta 
dos autos, mais que na forma sobredita; e em 
muitos é também certo que não pode constar, 
porque é ordinário irem-nos cativar os mais pode-
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rosos para os vender aos portugueses, como fica 
dito: e neste caso tão fora estão os ditos índios de 
deverem aos portugueses os cinco anos de serviço, 
pelo benefício e preço de os haverem resgatado, 
que antes os portugueses lhes devem a eles os 
danos de seu cativeiro e desterro, pois foram oca
sião de os outros os irem cativar e tirar de suas 
terras, sendo livres. 

Não falo nas nulidades da sentença que se fez 
no Pará, nem nas falsidades que nela se dizem, 
alegando as leis de sua majestade, contra tudo o 
que elas dispõem, porque suponho que da dita 
sentença se não há de fazer caso nenhum, e basta 
esta lembrança para que se advirtam. 
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RESPOSTA QUE DEU 
O PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

~ , 
AO SENADO DA CAMARA DO PARA SOBRE 

O RESGATE DOS ÍNDIOS DO SERTÃO. 

Li o papel de vossas mercês, com o sentimen
to que deve quem é parte da mesma república, e 
quem sempre lhe desejou e procurou o seu maior 
bem, não só espiritual, mas ainda temporal: con
forme este zelo direi a vossas mercês tudo o que 
sinto e posso. 

Primeiramente: vossas mercês atribuem as ne
cessidades que padecem à falta somente de escra
vos; e segundo as notícias e experiências que 
tenho desta terra, é a primeira causa ser ela toda 
cortada e alagada de rios, com que o comércio 
humano fica dificultoso, e de grande despesa ha
vendo de ser por mar. 

A segunda: irem faltando no mesmo sítio os 
mantimentos naturais que, com a continuação do 
tempo sempre vão a menos, como é pesca e a 

. , 
caça, de que este povo se sustenta, coisa que e 
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impossível durar nem permanecer, e que sempre 
vai sendo mais custosa. 

A terceira: a falta de governo político, não 
havendo praça, nem açougue, nem outra coisa de 
venda, ou aluguel, com o que necessariamente 
cada fanúlia há de ter o que tem uma república; 
porque para a carne há de haver caçador; para o 
peixe pescador; para o pano fiandeiras e tecelão; 
para o pão lavradores; e para os caminhos 
embarcações e remeiros; fora todos os outros 
serviços domésticos. 

A quarta: a mudança e guerras do reino, com 
que necessariamente cresceram os preços a todas 
as mercadorias de fora, e deram em grande baixa 
os açúcares e tabacos. 

A quinta, e muito notável: a variedade, que 
cresceu grandemente nestes últimos tempos, não 
se medindo os gastos, como antigamente, com as 
despesas, senão com o apetite. 

E fora destas causas públicas, deve de haver 
também outras secretas em alguns particulares, 
reservadas à ciência e providência divina, pois as 
necessidades que vossas mercês representam, não 
são gerais em todos; e vemos que alguns que não 
tinham escravos, têm hoje muitos, e outros que 
tinham muitos, carecem totalmente deles, porque 
lhes morreram por justos juízos secretos daquele 
Senhor, que o é da vida e da morte. 

Assim que as necessidades que se apontam têm 
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também outras causas, que vossas mercês podem 
e devem remediar, como aqueles a quem pertence 
o bom governo da república, e a emenda dos 
abusos dela, e as outras indústrias por onde se 
conseguem e facilitam as utilidades do comum. 

E vindo ao remédio que se aponta dos escravos 
do sertão, posto que eu o aprovo muito, e o 
solicitei com el-rei, insistindo sua majestade em 
que todos fossem livres, vejo, porém, que o dito 
remédio por si só não é suficiente; porque por 
mais que sejam os escravos que se fazem, muitos 
mais são sempre os que morrem, como mostra a 
experiência de cada dia neste estado, e o mostrou 
no do Brasil, onde os moradores nunca tiveram 
remédio, senão depois que se serviram com 
escravos de Angola, por serem os índios da terra 
menos capazes do trabalho e de menos resistência 
contra as doenças, e que por estarem perto das 
suas terras, mais facilmente ou fogem ou os matam 
as saudades delas. 

Isto digo a vossas mercês, como parte que 
também sou desta república, e desejoso do seu 
bem. Respondendo, como quem tem a seu cargo 
as missões, digo que ordena o regimento de sua 
majestade que, no ano em que houver de ir missão 
ao sertão, os escravos que se acharem legitima
mente cativos, conforme os casos da lei, depois 
de examinados, se resgatem; e neste particular, se 
vossas mercês bem lançarem as contas, acharão 
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que não só alguns anos, como supõe o regimento, 
houve missões, mas que foram mais as missões 
que os anos; porque desde o ano de 1655, em que 
veio o dito regimento, se fez a missão dos 
tupinambás pelo padre Francisco Veloso; a dos 
nheengaíbas pelo padre João de Sotomaior; a dos 
pacajás pelo mesmo padre; a dos arvaguizes pelo 
padre Francisco Veloso; a do Rio Negro pelo padre 
Francisco Gonçalves; a dos carajás pelo padre 
Tomé Ribeiro; a dos pagüís pelo padre Manoel 
Nunes; e a de Ibiapaba pelo padre Antônio Vieira; 
e agora atualmente está outra no Rio das Amazo
nas, em que morreu o padre Manoel de Sousa, e 
ficou o padre Manoel Pires; nas quais missões, e 
em outras de menos empenho, se têm descido 
mais de três mil almas de índios forros, e mais de 
mil e oitocentas de escravos. 

A isto responde o papel de vossas mercês que, 
ainda que houve este número de escravos, que 
não foram para o povo do Pará, e que se venderam 
por tão grande preço, que não têm os moradores 
cabedal para os comprar. 

Nisto direi também o que tenho obrado no 
serviço de vossas mercês, e foi que, vindo a este 
estado o governador D. Pedro de Melo, e pelo 
zelo que tinha de que se acudisse ao remédio dos 
povos, se informou de mim do modo que podia 
haver para que os escravos que se fizessem che
gassem a todos; e o que eu lhe respondi foi que 
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os escravos se repartissem pro rata, por todas as 
capitanias do estado, conforme o número de seus 
moradores, e que o preço por que lhos dessem, 
fosse o mesmo que custam no sertão, que na maior 
carestia do ferro não chega a quatro mil réis; e 
sendo esta a repartição, e este o preço, vossas 
mercês foram os que lhes descontentou este modo, 
e o não quiseram aceitar, nem executar; e como 
os missionários nos não metemos na repartição 
dos escravos, nem nos preços deles, vossas mer
cês, parecendo-lhes, podem recorrer neste parti
cular a quem a decisão dele pertencer, que sem 
dúvida deferirá à necessidade desta república, e à 
justiça com que requer se lhe apliquem os ditos 
escravos, pois ordinariamente se fazem nos rios 
que são próprios desta capitania, e com os índios, 
canoas, soldados e mantimentos dela, e por todas 
as outras razões que vossas mercês costumam 
alegar. E quanto à missão em que se hajam de 
fazer os ditos escravos, estimarei eu muito que 
seja a primeira que houver, que eu procurarei 
dispor com a maior brevidade possível; porquanto 
neste ano está já intentado o descobrimento do 
Rio Iguaçu, em que há fama está a nação dos 
tupinambás, o qual descobrimento se há de fazer 
pelo Rio dos Tocantins; e quando vossas mercês 
no mesmo rio queiram entrar pelo braço de 
Araguaia, onde estão várias nações, que se diz 
têm muitos escravos e a dos pirapés, que se po-
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dem trazer para o grêmio da igreja, e serviço da 
república, também se disporá a missão nesta forma; 
porque em tudo nos desejamos acomodar, quanto 
pode ser, ao bem, ainda temporal, de todos. 

Pará, 12 de fevereiro de 1661. 
Antônio Vieira. 
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REPRESENTAÇÃO QUE FEZ O 
PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

AO SENADO DA CÂMARA DO PARÁ. 

Presentes são a vossas mercês os grandes da
nos que nestas capitanias fizeram de vinte anos a 
esta parte as nações dos nheengaíbas, tão vizinhas 
e tão inimigas; e quanto mais perigosa seria ainda 
para todo o estado a união destas nações com os 
holandeses, como vossas mercês mandaram repre
sentar tão eficazmente ao governador D. Pedro de 
Melo, de que resultou tratar-se da paz não espe
rada, que Deus quis se concluísse e assentasse na 
forma em que hoje está. Tem-se já saído para cima 
dos rios nove aldeias de índios, em cumprimento 
do que prometeram; residem com eles o padre 
Manoel Nunes e o padre João Maria, pessoas de 
tantos talentos, experiência, e prudência, por ser 
necessária muita para saber granjear aquela gente, 
e tirar-lhe todas as desconfianças do tempo passa
do, as quais não há dúvida que renovaram e acres
centaram muito com qualquer mudança que haja 
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na observância das leis e condições que lhe foram 
juradas e prometidas em nome de sua majestade, 
de que se mandaram os papéis autênticos ao dito 
senhor; e no caso (o que Deus não permita) que 
esta gente se torne a meter nos matos, e fazer-nos 
guerra, bem se vê quanto mais se deve temer agora 
os danos, que de antes se temiam, e quão perdi
das ficarão as esperanças de se reconciliarem ja
mais por nenhuma via. 

Os índios da Serra de Ibiapaba também é no
tório quanto importa a sua amizade e sujeição, 
para conservação da fortaleza do Ceará, prin
cipalmente em tempo que os holandeses, com 
quem tiveram tão comprido trato, têm guerras 
apregoadas com Portugal, por ocasião das quais 
guerras, fazendo conselho no Maranhão o 
governador D. Pedro de Melo, lhe foi respondido 
por todos os cabos de maior experiência, que só 
tendo por si os holandeses aos ditos índios do 
Ceará, poderia a campanha daquela cidade ser 
conquistada, em que consiste toda a sua defesa. 
Assistem com os ditos índios o padre Pedro 
Pedrosa e o padre Gonçalo de Veras: juraram todos 
em mãos do padre Antônio Vieira vassalagem a 
sua majestade, debaixo das ditas leis que lhes foram 
mostradas e lidas; a passagem de Pernambuco por 
este meio desimpedida, o mar seguro, e o comércio 
corrente; e tudo isto se perderá faltando-se aos 
ditos índios com o prometido: lembrando a vossas 
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mercês que há alguns entre eles que sabem ler as 
ditas leis e entendê-las como nós. 

Os tu pinambás, nação de quem os conquis
tadores deste estado fizeram sempre tanto caso, 
foram trazidos do sertão pelo padre Francisco 
Veloso e depois pelo padre Manoel Nunes e são 
os melhores companheiros que tem esta conquista 
para dominar com eles as outras nações, pela fama 
de valorosos que têm entre elas. Ao presente tra
tamos não de descer aos que ainda ficaram no Rio 
dos Tocantins, mas de descobrir o Rio Iguaçu, em 
que está toda esta nação que é muito poderosa e 
será de grande utilidade para todo o estado; e se 
os descobridores, que estão para partir, levarem 
novas de se terem quebrado as leis com que fo
ram descidos os primeiros, julguem vossas mercês 
os efeitos que esta mudança obrará nos ânimos 
dos que estão no mato e ainda dos que vivem 
entre nós, por ser a gente entre todas de menos 
discurso e de mais bárbaras resoluções. 

Os poquiguaras, descidos há pouco tempo pelo 
padre Manoel Nunes e pelo padre Tomé Ribeiro, 
estão juntos e quietos com o padre Francisco da 
Veiga e o padre Manoel Monteiro, que os assistem 
e vigiam. Vossas mercês conhecem quão impa
ciente é esta nação de viverem fora das suas terras, 
quão fácil têm o caminho para elas, e quão ma
goados estão dos parentes que lhes foram 
cativados na guerra passada; vieram todos debaixo 
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das mesmas condições e promessa de se lhes 
guardarem as leis de sua majestade. Se as virem 
quebradas, quem os há de ter mão? E que conta 
dará a Deus de tantas almas batizadas quem for 
causa destes danos, ou quem os não impedir? 

O que se tem dito dos poquiguaras se entende 
também dos catingas, e com muita maior razão, 
porque estão acima dos tocantins, não só perto 
das suas terras, mas quase dentro nelas. 

Os bóseas, novamente descidos pelo padre 
Salvador do Vale, com estarem uma só jornada 
distante desta cidade, em dois dias se podem passar 
ás suas terras, como já o fizeram alguns, só com 
um rumor que se espalhou em certa carta, e de 
que os padres do Maranhão haviam de ser lançados 
das aldeias dos índios; e depois de se publicar a 
verdade do caso, se nesta república se não fizerem 
demonstrações muito contrárias a ele, quem terá 
mão no resto dos bóseas e nos nheengaíbas que 
vivem entre nós? 

Deixo a consideração dos escravos, que é re
paro que, como mais doméstico, não deve dar 
menos cuidado a toda a república que a cada um 
dos membros dela. 

No Rio Parnaíba está o padre Tomé Ribeiro e 
o padre Gaspar Mesel, continuando ambos a 
conversão dos jurunas, que começou o padre 
Manoel de Sousa, e a dos pazaís, que começou o 
padre Salvador do Vale, e dando princípio à dos 
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Nondanas, que são vinte aldeias de língua geral, 
que têm prometido descerem-se este ano, e para 
que se está dispondo missão, tanto em utilidade 
desta república, como a vossas mercês é notório, 
e o padre João Filipe, estender que reside nova
mente entre os topios, para os instruir e batizar, e 
para visitar todas as aldeias vizinhas, e ir adiantan
do a fé, quanto lhe for possível, por aquele gran
de Rio das Amazonas. O modo de pregar destes 
missionários é com o evangelho em uma mão e 
com as leis de sua majestade em outra; porque 
tem mostrando a experiência que só na confiança 
do bom trata~ento, que nas ditas leis se lhes 
promete, e na fé e crédito que dão aos religiosos 
da Companhia, se atrevem as ditas nações a sair 
dos matos, onde geralmente os tem retirado a 
lembrança e temor das operações passadas, crendo 
até agora que o patrimônio das ditas leis e dos 
ditos padres os defenderiam das ditas opressões; 
mas quando agora virem que nem as leis nem os 
padres se defendem a si, como crerão que os 
podem defender a eles? 

Finalmente, os arnaquizes, que é uma das mais 
numerosos nações de que há notícia nestas 
conquistas, já admitiu a igreja, que deixou edificada 
entre eles o padre Manoel de Sousa antes de 
morrer; e o maior principal daquela nação mandou 
cá um seu irmão, que atualmente reside na aldeia 
de Mortigueira, só com o intento de aprender a 
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língua e de notar se é verdadeiro o trato que lá 
publicavam os padres que davam os portugueses 
aos índios, depois das novas leis de sua majestade. 
E entre os nheengaíbas está um filho do maior dos 
tricujus, nação igualmente dilatada, o qual em 
nome de seu pai jurou vassalagem a sua majestade 
com os mesmos nheengaíbas, e debaixo das 
mesmas condições, e é hoje o medianeiro, assim 
da dita vassalagem, como de todas as outras 
práticas necessárias a se introduzir a fé na dita 
nação: e se estes espias da gentilidade, que traze
mos entre nós, depois de ouvirem o caso do Mara
nhão, tão alheio da reverência e respeito que os 
gentios têm concebido se deve aos sacerdotes e ás 
leis do rei, não virem na república do Pará umas 
demonstrações igualmente extraordinárias pela 
parte da dita recorrência, obediência, e obser
vância, que novas levarão ás suas terras? Que cré
dito se dará jamais aos pregadores da fé? Que caso 
farão das palavras do rei, nem dos juramentos dos 
seus ministros? E finalmente, fechada por esta via 
a porta do evangelho, quem jamais a poderá abrir? 

De tudo o referido, que é patente e notório, 
assim como se vê o grande fruto da fé, que nestas 
gentilidades se vai colhendo com grande aumento, 
que pode crescer e dilatar-se brevemente a 
cristandade, continuando e confirmando-se entre 
os índios a opinião e crédito em que estão, de se 
lhes haver de guardar o prometido na lei de sua 
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majestade, assim se •conhece claramente também 
a total e irremediávell ruína que se seguirá, não só 
ã cristandade e fé ctas ditas nações, ainda mal 
confirmadas nela, mas ao mesmo estado e a todos 
seus interesses, se com a notícia deste caso se 
acabarem de desconfiar e desenganar os índios de 
que por nenhuma vi a se lhes guarda, nem há de 
guardar o que tantas vezes, e por tantos modos se 
lhes tem jurado e pnometido; sendo certo que os 
índios gentios, que estão nos sertões, hão de querer 
sair deles, e que mui tos dos já batizados que têm 
saído se hão de voltar para as suas terras; e que os 
que vivem nas mais vizinhas a esta cidade e suas 
capitanias hão de justificar a guerra, e continuar 
com mais justificada vingança as hostilidades e 
danos, que antes sem esta nova ocasião faziam, 
que são conseqüênc.ias de grandíssimo peso em 
que muito se deve reparar; além de se impedir de 
presente e para o futuro a salvação de tantos 
milhares de almas, que na balanç'3. do juízo cristão 
deve pesar mais que tudo, e a paz e comércio e 
o sossego doméstico, porque não haverá morador 
que esteja seguro em sua casa ou fazenda, e ainda 
se estorvará o resgate das peças, tão desejado e 
importante ao maneio de todo o estado, e se 
seguirão outros infinitos danos temporais e 
espirituais, que são manifestos. 

Pelo que da parte de Deus e do sangue de 
Jesus Cristo derramado por estas almas e da parte 
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de sua majestade, cuja consciência está obrigada à 
conversão delas, e pela qual encomenda a dita 
conversão aos religiosos da Companhia; e da parte 
dos ditos índios gentios e cristãos, como pro
curador e curador que é de todos; e da parte da 
mesma república e de todo o estado, requer ele, 
dito padre Antônio Vieira, e mais religiosos, a 
vossas mercês, que com os olhos postos somente 
em Deus, e em seu serviço, e na conta estreitíssima 
que vossas mercês lhes hão de dar muito cedo e 
com os corações muito limpos de qualquer afeto 
ou respeito particular, considerem todas e cada 
uma das coisas que neste papel se lhes represen
tam e acudam logo ao remédio de tantos e tão 
irreparáveis danos, com o zelo, prontidão, e efi
cácia que pede a qualidade deles; lembrando a 
vossas mercês, que este caso está ainda em segredo 
e se não tem divulgado e chegado à notícia de 
pessoa alguma, com o que será fácil dispor todas 
as coisas e preveni-las, como for mais convenien
te, removendo todos e quaisquer impedimentos, 
que de algum modo possam obstar à paz e 
quietação da república e à inteira observância e 
respeito das leis de sua majestade; pois a terra e 
o povo é pequeno e são muito conhecidas as pes
soas e os ânimos e os interesses de cada uma, 
havendo muitas por outra parte de zelo, valor e 
prudência, de quem vossas mercês se podem 
ajudar para qualquer execução necessária a este 
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efeito. E porque é certo que os moradores do 
Maranhão têm procurado, procuram e hão de 
procurar fazer cúmplices do mesmo delito aos do 
Pará, mandando a esse efeito cartas e pessoas que 
ocultamente os corrompam e persuadam, importa 

. ~ 

e assim o requerem a vossas merces que, enquanto 
durar a ocasião deste perigo, mandem vossas 
mercês impedir com toda a vigilância a comuni
cação e passagem das.capitanias do Maranhão para 
estas, assim como se faz com os lugares apertados, 
para que por meio da dita comunicação se não 
possa pegar o contágio; protestando a vossas 
mercês que qualquer falta, descuido ou dissimula
ção, que neste caso houvesse, se atribuiria justa
mente aos maiores, cujo consentimento foi sempre 
neste estado a causa de todas as inquietações que 
nele têm havido, como vossas mercês têm visto, e 
a sua majestade é muito patente. 

Espera ele, dito padre Antônio Vieira, e mais 
religiosos, do zelo e cristandade de vossas mercês, 
e da grande autoridade que têm com o povo destas 
capitanias, e da obediência com que o mesmo 
povo se assinalou sempre em respeitar e venerar 
as ordens de sua majestade, que nesta ocasião se 
conheça em toda esta república sua grande 
cristandade e lealdade, de modo que o escândalo 
do Maranhão se restaure na opinião dos índios e 
do mundo, pelo exemplo do Pará, e tenha sua 
majestade muito que agradecer e premiar nestes 
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vassalos e Deus nosso Senhor maiores ocasiões 
de lhes fazer mercês; aliás da parte do mesmo 
Deus e de sua majestade, protestam por todos os 
danos e ruínas irreparáveis, temporais e espirituais, 
que do contrário se seguirem. 

Ultimamente, pedem e requerem a vossas 
mercês, façam vossas mercês constar de todo este 
caso, requerimento e protesto ao senhor capitão-

,, ' ,, -mor Marçal Nunes da Costa, por ser negocio pu-
blico e de tão grande importância; e de tudo o 
conteúdo neste papel, e dos mais que oferecem, 
lhes mandarão vossas mercês passar certidão, para 
que conste de assim o haverem requerido e pro
testado. 

Cidade de Belém, 21 de junho de 1661. 
António Vieira. 
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RESPOSTA A UMA CONSULTA 

Respondendo a tudo o que se propôs e pra
ticou na Junta, e conformando-se principalmente 
com o voto do duque, parece ao padre Antônio 
Vieira, segundo as notícias experimentais que tem 
do estado do Maranhão, que os meios com que só 
se pode e deve tratar da sua conservação, aumen
to e defesa, são os seguintes: 

Primeiro: que totalmente se proíbam e extingam 
as chamadas entradas ao sertão, para que cesse a 
injustiça e tirania capeada com o nome de resgates 
com que se tem cativado, morto e extinguido tantos 

,,,,. . . . milhares de índios inocentes, que e a pnme1ra on-
gem e causa de todas as ruínas do estado. 

Opõe-se contra esta resolução o dito comum 
de que faltando os resgates se não pode conservar 
o estado; como se não fôra menos mal o perder
-se, que conservar-se por meios tão injustos e abo
mináveis. Mas esta aparente razão, além de ser 
ímpia, é totalmente falsa e enganosa, tendo mos
trado a experiência que, fazendo-se até agora os 
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ditos resgates em número excessivo, tão fora este
ve de se aumentar o estado, que sempre foi em 
diminuição e ruína, e os moradores que mais es
cravos tiveram destes, são os que se acham hoje 
mais empobrecidos e perdidos, e os mesmos in
teresses e frutos que por esta via se colhem e 
embarcam, raramente chegam a Portugal, ou pe
recendo todos no mar, ou indo para Argel, casti
gando evidentemente Deus a injustiça de uns ca
tiveiros com outros. Assim que a total abolição 
dos resgates e entradas ao sertão deve ser o pri
meiro alicerce deste edifício para que Deus o fa
voreça e prospere. 

E porquanto não só se fazem os ditos cativeiros 
com autoridade pública nas ditas entradas e tropas, 
mas também secretamente por canoas particulares, 
mandadas ou consentidas pelos que governam as 
capitanias, que também se proíba sob gravíssimas 
penas este segundo gênero de resgates; e que todos 
os índios assim resgatados sejam logo postos em 
liberdade; e os compreendidos no tal delito re
metidos e presos a este Reino, onde se execute 
inviolavelmente neles o devido exemplar castigo, 
tendo sua alteza a este fim no mesmo Maranhão 
pessoas de consciência e inteligência, que em sumo 
segredo lhe dêem conta de tudo o que se fizer, ou 
intentar em contrário. 

Desta primeira revolução (cuja necessidade é 
precisa e indubitável) se segue que não podem 
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haver ao presente outros meios mais certos e efe
tivos, que os de meter no dito estado escravos de 
Angola e procurar descer dos sertões todos os 
índios livres que for possível, aplicando-se uns e 
outros ao trabalho e serviço de que, segundo seu 
natural, são mais capazes. 

Quanto aos escravos de Angola, suposto não 
terem os moradores do Maranhão os cabedais 
necessários para os comprar e por esta mesma 
falta não haver mercadores que lá os queiram 
conduzir, o mcxio mais pronto, mais seguro, e mais 
fácil de haver os ditos escravos de Angola é que 
este primeiro empenho, que será de sessenta mil 
cruzados, pouco mais ou menos, se faça por conta 
da fazenda real, mandando logo sua alteza para 
maior brevidade e expedição, que da Bahia ou 
Pernambuco, onde chegam continuamente navios 
de Angola, se comprem e remetam ao Maranhão 
duzentos escravos, que devem ser homens e 
mulheres em ordem à propagação, conduzidos em 
um patacho, e dirigidos ao governador e provedor 
da fazenda, os quais repartirão e consignarão os 
ditos escravos gratuitamente a cinqüenta moradores 
dos que tiverem maior cabedal e indústria, quatro 
a cada um, para que nas terras e sítios acomodados 
e proporcionados, plantem e cultivem cacau, 
baunilha, anil, e as outras drogas de maior utili
dade, com tal contrato e partido, que de tudo o 
que se colher, metade seja para o lavrador e a 
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outra metade se divida em duas partes, uma para 
fazenda real e a outra para o governador e prove
dor, que serão os principais superintendentes de 
tudo; e por este modo sendo todas as partes in
teressadas, é de crer que se aplicarão como convém 
ao que tocar a cada uma, celebrando-se o dito 
contrato com condição e cominação que ao la
vrador que não cumprir o prometido, se lhe tira
rão os ditos escravos, e se darão a outro que melhor 
o faça. E de tudo o sobredito se seguirá que com 
aquela parte que pertencer à fazenda real, terá a 
mesma fazenda com que acudir ás obrigações das 
folhas eclesiásticas e seculares, a que não abran
gem os dízimos; e crescendo as drogas e seu 
comércio se satisfará largamente o empenho re
ferido, que para negócio de tanta importância é 
de pouquíssimo momento. 

E quanto aos índios que se devem trazer do 
sertão, sem os quais não pode o estado estar se
guro e defendido, nem ainda servido naquelas 
coisas que só se podem obrar com eles, que o 
modo é ir buscar e trazer livre e pacificamente os 
ditos índios, mas só por meio dos missionários 
religiosos, os quais os assentem em suas aldeias, 
como forros e livres que são e nelas os doutrinem 
e conservem, como sempre se praticou em todo 
estado do Brasil e o introduziu o senhor 'rei D. 
João no mesmo estado do Maranhão, sendo go
vernados os ditos índios pelos principais das 
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mesmas nações, debaixo da direção dos religiosos 
e n.ão de capitães seculares que servem só de os 
tiranizar e destruir, como sempre fizeram e por 
isso foram tirados. 

E porquanto as relíquias que hoje estão das 
aldeias são muito tênues, e só por meio dos poucos 
índios que nelas há se podem ir buscar e trazer do 
sertão (a qual empresa ao presente é mais 
dificultosa, por se haverem de conduzir os índios 
de muito longe e se ter faltado à verdade e palavra, 
com que os missionários trouxeram de suas terras 
os últimos) para que de novo o possam fazer com 
efeito, se devem observar e ordenar as coisas 
seguintes: 

Primeira: que as aldeias que hoje há, se en
treguem logo aos ditos missionários para que não 
acabem de se dissipar de todos, e eles recolham 
às aldeias os índios que pertencerem a elas e 
estiverem derramados por casa dos moradores, 
sendo ajudados para isso e assistidos do gover
nador no que for necessário. 

Segunda: que os missionários sejam de uma 
só religião, como também o ordenou sua majestade 
quando deu forma às ditas missões, pelos 
gravíssimos inconvenientes, embaraços e contra
dições que se seguem do contrário, faltando a 
união e concórdia, sem a qual as coisas grandes 
se perdem, e as pequenas de nenhum modo se 
podem aumentar. 
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Terceira: que segundo a mesma forma, as ditas 
missões e os lugares e nações a que se devem 
fazer, fiquem à disposição dos ditos missionários, 
levando a elas o número de índios que julgarem 
necessários, como sempre se fez; e se pedirem 
alguns portugueses ou mamalucos práticos, o 
governador lhos dê com armas e munições, quanto 
a necessidade o requerer. 

Quarta: que os índios que sobejarem das mis
sões (as quais devem preferir a tudo) sejam re
partidos, segundo a dita forma, para serviço dos 
moradores, com alternativa de dois em dois me
ses, de sorte que nenhum dos índios das aldeias 
possa servir mais que seis meses do ano, ficando
-lhe os outros seis meses livres para tratarem de 
suas lavouras e acudirem a suas casas e famílias· 

' 
e que dando os mesmos missionários as listas dos 
índios, eles de nenhum modo tenham parte nem 
voto na repartição, ficando esta subordinada so
mente ao governador ou câmaras, como sua alteza 
ordena; com tal condição, porém, que aos índios 
se lhes não falte com o ordinário e moderadíssimo 
pagamento que é costume. 

Quinta: que se as missões se houverem de 
encomendar aos padres da Companhia (como 
pareceu na Junta) sua alteza seja servido de mandar 
escrever uma carta ao provincial do Brasil, em que 
lhe encarregue mande daquela província alguns 
religiosos dos mais práticos e exercitados na lín-
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gua geral, por serem falecidos alguns dos que 
deram princípio à missão; e posto que os que vão 
de Europa aprendem a mesma e outras línguas, 
segundo seu instituto, sempre os que nasceram e 
se criaram com ela a falam melhor: sendo este o 
principal ou único instrumento com que se re
duzem e persuadem os índios do sertão; e podem 
vir os ditos religiosos na mesma embarcação em 
que da Bahia ou Pernambuco vierem negros. 

E para que por todos os modos sirvam os 
missionários e párocos das aldeias não só ao es
piritual dos índios, senão também ao temporal do 
estado, que os ditos religiosos, com os principais 
das aldeias em cada uma delas ou nos lugares 
vizinhos e cômodos, procurem que gente inútil, 
que não pode ir às missões, como velhos, mulheres 
e meninos e outros índios nos seis meses que lhes 
ficam livres do serviço da república, plantem e 
cultivem também por sua parte as sobreditas 
drogas, das quais, pagos à fazenda real os dízimos, 
tirarão o necessário para o serviço e culto de suas 
igrejas e remédio de suas famílias, e para as 
despesas necessárias das missões, como são no 
sertão as dádivas com que se adquirem as vontades 
dos índios; e depois de trazidos, para as ferra
mentas e instrumentos com que possam fabricar 
suas casas e roças, e para se cobrirem decente
mente os homens e principalmente as mulheres 
que vêm do sertão, onde todos vivem como Adão 
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e Eva no estado da inocência, e deste modo vêm 
para as nossas terras. 

Sobretudo, que ao bispo e governador encar
regue sua alteza com muita particularidade a união 
e concórdia com os missionários, sendo certo que 
se todos tiverem diante dos olhos o serviço de 
Deus e bem comum do estado e se contentarem 
com interesses lícitos, como se deve esperar de 
pessoas tão qualificadas, não haverá dúvida em se 
unirem ao mesmo fim com grande aumento de 
tudo. 

É isto o que parece ao padre Antônio Vieira, 
com o conhecimento que tem de todo aquele 
estado e suas conquistas, as quais correu e visitou 
todas em onze meses, não havendo parte no mar, 
rios e terras por espaço de quinhentas léguas que 
não tenha visto e pisado. E posto que se não 
atreveu a dizer na Junta tudo o que entendia, por 
serem tão diferentes as consultas e propostas que 
ali se leram, estando presentes os autores delas; e 
também por poder parecer que falava em causa 
própria, pelo que toca ou pode tocar à sua religião; 
obrigado contudo da confiança que sua alteza fez 
dele, e muito mais do escrúpulo da consciência, 
se deliberou a dar por escrito o seu parecer, jul
gando diante de Deus, e como quem por sua idade 
está tão perto de lhe dar conta, que tudo o que se 
obrar ou ordenar contra os pontos essenciais do 
que representa será em conhecido dano e perdi-
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ção do estado e, o que é mais, de todas as almas, 
assim dos portugueses como dos índios cristãos 
ou gentio, a cuja conversão e justiça sua alteza 
está obrigado. 
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MODO COMO SE HÁ DE GOVERNAR 
O GENTIO QUE HÁ NAS ALDEIAS 
DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ. 

NO TEMPORAL 

12 Terão cabeça secular a que todos obedeçam 
no temporal; e este, ou seja um dos mesmos ín
dios ou pessoa branca escolhida pelo governador 
ou capitão-mor do distrito, com voto também da 
câmara da cidade ou vila em cuja jurisdição esti
verem. 

22 Este capitão ou principal não fará com os 
índios lavouras próprias, salvo observando a 
mesma regra na distribuição dos índios que com 
os mais moradores se usar, não acudindo primeiro 
ás suas lavouras com os índios que às dos outros 
moradores; e lhes pagará seu trabalho como os 
mais fizerem. 

32 Para que não haja engano de alguma parte 
do que se há de dar a cada índio, se fará por 
ordem da câmara em preço certo do que em 
prêmio do seu trabalho a cada um dos índios se 
há de dar por dia e semana, mês ou ano. 

72 

Escritos instrumentais sobre os Índios 

42 Obrigarão aos índios a que façam próprias 
lavouras, quando virem ser necessário para seu 
sustento, para que lhes não faltem mantimentos 
em todo o tempo, não o gastando todo em em
preitadas alheias. 

52 Serão iguais na distribuição dos índios com 
os moradores brancos, que não ajudem mais a 
uns que a outros, por respeitos particulares, para 
que se evitem queixas. 

6rJ E para que em tudo se guarde justiça e 
igualdade, não ordenará o tal capitão coisa algu
ma das sobreditas e das mais que tocam ao go
verno, sem conselho e parecer do religioso mis
sionário que na dita aldeia assistir. 

72 Obrigará aos índios que administrem o 
sustento de suas roças, caça ou pesca ao tal reli
gioso e seu companheiro ou companheiros que 
nas ditas aldeias estiverem; e para que nisso se 
guarde ordem e não haja falta, repartirá este cui
dado a tantos índios por cada dia ou semana, com 
que alcance este pequeno merecimento a todos 
de ajudarem em parte com aquela pequena esmola 
aos que lhes administram o espírito e vida. 

S2 Ordenará em cada aldeia as leis e preceitos 
que se hão de guardar, de que fará aos índios 
sabedores, divulgando-lhas e mandando-lhas ler 
certas vezes no ano. 

92 Ter-lhes-á ordenados pelas transgressões 
deles os castigos, mas a execução deles será com 
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o parecer sempre do padre comissário, que pelo 
tempo presidir, enquanto não houver efusão de 
sangue, que essa não executará, salvo com ordem 
do governador, capitão-mor, ouvidor ou juiz do 
termo ou distrito que para isso tiver autoridade. 

102 Terá grande vigilância e cuidado em todos 
os índios de sua aldeia a que não saiam fora dela 
de dia nem de noite, sem sua expressa licença. 

112 Com o mesmo cuidado estará nos dias de 
suas festas a que não usem de ritos supersticiosos 
e gentílicos com os seus vinhos, nem lhes admi
tam nas tais festas comunicação com outros índios 
das outras aldeias. 

122 Determinar-lhes-á dias para suas caças, 
pescas e lavouras e também para os jornais de 
fora, que não vão todos de uma vez, mas dividin
do-os em turmas, que não fique a aldeia só. 

132 Fará que tratem de suas criações para que 
a afeição e amor de suas possessões os tenha mais 
firmes na habitação. 

14° Nas ocasiões de guerra, a qualquer rebate 
que se dê, acudirá com os índios mais fortes e 
ligeiros, onde o governador ou capitão-mor orde
nar, deixando sempre na aldeia guardas, que se
rão dos menos aptos para caminhar. 

NO ESPIRI1VAL 

1 ª Haverá em cada aldeia missionários religio
sos das religiões que sua majestade houver por 
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bem ordenar, e serão aqueles religiosos que o 
prelado maior de cada uma determinar, com o 
parecer dos quatro religiosos mais antigos da pro
víncia ou convento. 

22 Terão os tais missionários companheiro ou 
companheiros para ensinar a doutrina aos índios 
antes que vão para o trabalho, chamados para isto 
os ditos índios pelo capitão ou principal da dita 
aldeia. 

3ª Terá grande cuidado com a administração 
dos sacramentos, assim aos sãos como aos doen
tes, que não haja falta alguma. 

42 Nunca deixarão a aldeia sem sacerdote que 
acuda a qualquer necessidade que suceda. 

52 Não tratarão os tais missionários de lovoura 
sua ou granjearia alguma para venderem, sob pena 
de serem castigados por seus prelados, sobre que 
terá grande cuidado o seu prelado maior, quando 
os vai visitar, castigando gravemente ao que de
linqüir. 

62 E para que não padeçam falta alguma do 
que houverem mister, tanto para a celebração das 
missas, como para sua vivenda fora do que nas 
aldeia há, se lhes dará todo o necessário por or
dem de sua majestade. 

72 Terão cuidado de não consentir que os ca
pitães ou principais distribuam com desigualdade 
os índios pelos moradores em suas empreitadas, 
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mas a tudo assistirão dando seu consentimento, 
procurando e sabendo se se paga aos índios seu 
esti pêndio e trabalho. 

B2 Sobre-intenderão também na cura dos ín
dios, quando estiverem enfermos, solicitando-lhes 
não falte o remédio temporal, pois são médicos 
do espiritual, que administrarão com todo o cui
dado, considerando o prêmio que com isto al
cançam, sobre cujas consciências sua majestade 
desencarrega todo o seu cuidado e obrigação; ao 
qual, e a seus ministros desta Junta das missões, 
irão avisando do que sucede, e cada ano infali
velmente o irão fazendo do aumento que se faz 
no serviço de Deus e do que for necessário advertir 
para que se ponha remédio. 

MODO COMO SE HÃO DE FAZER AS ENTRADAS NO 

SERTÃO PELOS NOSSOS PORTIJGUESES. 

Suposto já que em todo o estado do Brasil e 
Maranhão há permissão geral de sua majestade 
para os nossos portugueses poderem fazer entradas 
no sertão, se fazem as advertências seguintes: 

1 ª Que se não fará entrada alguma em cada 
uma das capitanias daqueles estados, sem ser 
comunicado com o governador ou capitão-mor de 
cada termo e distrito, que para isso tiverem ordem 
e autoridade de sua majestade. 

2ª Para que se façam as tais entradas com acer-
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to, será examinada a necessidade e ocasião pelo 
prelado eclesiástico e câmara de cada cidade ou 
vila, proposto pelo governador ou capitão-mor, 
para cujo conselho chamarão também os prelados 
das religiões, a cujo cargo no espiritual as tais 
missões estão cometidas. 

3Q Assentado que tiverem ser necessário faze
rem-se as missões, determinado o dispêndio e 
resgates, se elegerão duas ou três cabeças para 
governar a tropa, não iguais no poder, que seria 
confusão, mas que sucessivamente o vão tendo: 
faltando o primeiro, seguir-se-á o segundo. 

4Q Pedirão logo ao prelado da religião a que 
cabe a missão, lhes dê dois religiosos sacerdotes, 
e serão aqueles que ao dito prelado parecer, com 
consentimento dos quatro religiosos mais velhos 
do convento, e serão sempre os mais aptos e 
suficientes para a missão. 

52 Dar-se-lhes-á a estes religiosos missionários 
tudo o que for necessário para a missão, com que 
não haja falta de coisa alguma quando quiserem 
celebrar, o que farão todas as vezes que tiverem 
cômodo, para que Deus Nosso Senhor os ajude na 
missão, não lhes ficando domingo ou dia santo 
que não celebrem. 

(f2 Com os tais religiosos missionários os que 
governam as tropas consultarão sua viagem, jor
nadas e determinações, para que tudo se faça com 
acerto, levando aos ditos religiosos em sua com-
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panhia com o respeito devido, como a ministros 
do evangelho, que há de ser o principal intento 
de o propagar que os nossos portugueses hão de 
levar, como os nossos antepassados fizeram. 

y;i Far-se-ão as jornadas certas com comodidade, 
indo considerando onde será necessário plantar e 
semear legumes para quando fizerem volta acha
rem que comer, onde há falta de frutas e sustento 
que, como (sucedendo-lhe bem na jornada) hão 
de vir com muita gente, haja com que os possam 
vir aliviando nas forças, e que vejam os índios 
qual e a nossa prevenção e caridade. 
~ Chagada que for a tropa à parte aonde a 

dirigem, terão suas inteligências por meios de suas 
embaixadas, com que manifestem ao gentio o 
intento de sua ida, que é só para os converter à 
nossa fé; e para os atrair, os convidem com res
gates, prometendo-lhes bom trato e companhia; e 
quando eles não queiram reduzir-se voluntaria
mente, sendo em parte que nos podem ofender as 
nossas povoações, os poderão obrigar por armas; 
mas de tal maneira sempre que, reduzidos à nossa 
sujeição, não alcancem eles que há em nós vin
ganças, mas serão tratados dos nossos com amor, 
brandura e caridade. 

CJJ E porque acerca dos resgatados que até agora 
tem havido está já determinado por sua majesta
de, com conselho dos mais doutos do reino, o 
como com eles se hão de haver, se ordene daqui 
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em diante que a todos aqueles pobres índios, que 
os nossos portugueses acharem em cordas e pri-

- ,; • A sao, em que seus contrar1os os tem para os ma-
tarem e comerem, quer sua majestade se resgatem 
por conta de sua real fazenda e se ponham no 
número dos mais rendidos e gozem do mesmo 
foro e liberdade; e quando chagarem com os mais, 
serão aqueles resgatados, deputados a seu real 
serviço, como de rei e senhor que os libertou. 

1 OQ E para que isto se faça com inteireza, os 
padres missionários tomarão notícia certa e in
formação verdadeira deles e os trarão registrados 
no livro que levarem, em que irão assentando os 
sucessos notáveis da jornada, modo e condições 
da redução dos índios, para que conforme a isso 
se proceda. 

11 Q Aos reduzidos seja a primeira ação propor
-lhes o intento a que os nossos têm ido, que é só 
reduzi-los ao grêmio da Igreja católica e obediên
cia de sua majestade e amizade que com eles que
remos ter. 1-los-ão logo catequizando na fé e 
dispondo-os para o batismo, cuidado que virão 
sempre tendo pelo caminho, trazendo-os com 
suavidade, jornadas breves e sempre com vigilância 
nos velhos, fracos e crianças tenras, para que 
nenhum morra sem batismo; e aos que morrerem, 
sepultá-los-ão com caridade, que vejam eles ser 
aquele nosso intento; e desta maneira os virão 
trazendo até a cidade ou vila, donde partirão, 
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pregando-lhes todos os dias, pela manhã e à noi
te, a verdade da nossa santa fé . 

MODO COMO SE HÃO DE REPARTIR 

E GUARDAR. 

l Q Como a experiência tem bem mostrado ser 
necessário que este gentio viva com sujeição, serão 
estes tais índios reduzidos, repartidos pelos que 
os foram buscar ou mandaram, dando para isto o 
dispêndio, conforme ao que estiver ordenado pela 
câmara de cada cidade ou vila, de tal modo que 
nunca dividirão mulher de marido, nem filhos de 
pais e ainda nem sobrinhos de tios. 

2Q Feita a repartição, serão os amos logo 
obrigados a os registrar por forros no livro do 
procurador dos índios de cada cidade ou vila por 
seus nomes próprios, para que se conheça que 
não são escravos, mas livres. 

3Q Haverá ordenado cômputo certo do número 
dos casais e índios que cada morador pode ad
ministrar, e chegado a ele, não poderão procurar 
mais e com isso os poderá governar melhor, 
sustentar, doutrinar e curar quando enfermos, 
sendo em número limitado, e cessará também a 
ambição de adquirir mais. 

4Q A cada um dos índios seu amo dará cada 
um ano uma peça de vestido ou vestido inteiro, 
como por ordenação da câmara estiver determi-
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nado, que com isso, e sustentá-los, doutriná-los e 
pagar ao sacerdote que nas necessidades lhes 
administrar os sacramentos, lhes fica satisfazendo 
bastantemente seu ·trabalho. 

SQ Por morte seus amos não testarão deles, 
como se fossem escravos, nem serão repartidos 
por seus herdeiros como fazenda própria, mas 
poderão voluntariamente servir e ficar com os fi
lhos do defunto com o mesmo título de forros, 
seguindo a qualquer dos filhos ou herdeiros que 
lhes parecer: que justo é o façam antes a eles que 
a outros, pois seus pais os foram buscar ao sertão 
com trabalho, risco de vida e dispêndio da fazenda. 

6Q Não serão vendidos nem trocados nem 
mandados para fora da terra, salvo por algum 
crime, como se faz aos mais vassalos de sua 
majestade; mas então será por ordem do gover
nador ou capitão-mor e mais ministros reais que o 
podem fazer. 
~ Far-se-ão as igrejas entre tantos e tal número 

de moradores, nas quais sustentarão um sacerdote, 
de modo que possa cada um acudir a elas todos 
os domingos e dias santos, tirando entre si o 
dispêndio que ao clérigo ou sacerdote hão de dar 
para lhes dizer missa, e administrar os sacramentos; 
e nos tais dias festivos levará cada morador a parte 
dos seus índios a ouvir missa, onde o sacerdote 
antes ou depois dela, lhe ensinará a doutrina cristã; 
e seus amos todos os dias em sua casa. 

81 



Pe. Antônio Vieira 

&2 Serão visitados estes índios duas ou três vezes 
no ano pelos religiosos missionários da religião a 
que conforme a repartição do distrito compete: e 
serão deputados para estas missões os religiosos 
que o prelado do convento, com conselho e pa
recer dos três ou quatro religiosos mais velhos, 
nomear e escolher. 

92 Haverá em cada cidade ou vila um livro 
registrado, o qual levarão os ditos padres missio
nários, e irão nele assentando o que operarem em 
casa de cada morador, assim no aproveitamento 
na fé e serviço de Deus como do tratamento que 
seus amos lhes dão e as queixas dos ditos índios, 
para que achando os mesmos missionários ou 
outros que vierem, compreendidos aos amos nas 
mesmas culpas e queixas verdadeiras que os índios 
deles têm, os possam tirar da sua administração e 
pô-los em outra parte que os tratem bem, mas 
nunca será em casa de parente ou obrigação do 
mesmo padre missionário; e com isso se evitarão 
queixas e murmurações. 

Considerando-se bem a variedade natural dos 
índios e a sua pouca constância, nunca se porá o 
índio queixoso em casa do morador que o dito 
índio pede, e com isto se atalha que nenhum 
morador inquiete os índios do outro, sabendo e 
entendendo por certo que os não há de lograr. 

E para que não haja falta de haver padres 
missionários suficientes e aptos para a missão, 
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ordena sua majestade e manda que os religiosos a 
que as missões estão cometidas tenham em seus 
conventos a mesma língua do gentio e sejam como 
seminários, tanto para a assistência da doutrina, 
como para a inteligência dos sujeitos a quem se 
prega, com que sua majestade fica desobrigado na 
consciência do cuidado da propagação da fé que 
a real coroa de Portugal tem tomado sobre si. 
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INFORMAÇÃO QUE POR ORDEM DO 
CONSELHO ULTRAMARINO DEU 

SOBRE AS COISAS DO MARANHÃO 
AO MESMO CONSELHO 

O PADRE ANTÔNIO VIEIRA. 

Senhor. - O Secretário Manoel Barreto de 
Sampaio me remeteu por ordem do Conselho as 
cartas inclusas do governador do Maranhão e ofi
ciais da câmara da cidade de S. Luís, para que 
sobre as notícias delas, por serviço de sua alteza 
informe com meu parecer. E posto que eu o não 
posso fazer sem muita repugnância, por haver ne
cessariamente de falar nos religiosos da minha 
profissão, obedecendo porém, como devo, direi 
com toda a sinceridade o que entender, 'segundo 
as presentes notícias e a larga experiência que te
nho daquele estado. E para o fazer com maior 
clareza, dividirei este papel em três partes: na 
primeira proporei algumas máximas certas e infa
líveis, de que se seguem e seguirão os danos que 
se padecem; na segunda referirei os meios que 
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apontam o governador e oficiais da câmara, exa
minando sua conveniência e justificação; e na ter
ceira direi o que me parece se deve obrar. 

Primeiramente, é certo que o estado do 
Maranhão está na última miséria e nisto convêm o 
governador e todos; e basta a mesma miséria para 
acabar de destruir e desfazer o dito estado; se 
houver alguma nação da Europa que o queira 
invadir, se perderá infalível e irreparavelmente. 

É também certo, que a causa da sobredita 
miséria é a falta de índios, assim livres como es
cravos, sem os quais os moradores se não podem 
sustentar nem aplicar ã cultura das novas drogas, 
de que a terra é capaz, e muito menos defender
-se em ocasião de inimigos, por serem os portu
gueses poucos, os portos e lugares por onde 
podem ser invadidos muitos, e a costa vastíssima, 
aberta, e sem defesa, principalmente tendo já 
aprendido e sabido os índios (desde o tempo que 
o Ceará esteve dominado dos holandeses) que é 
muito mais suave o jugo dos hereges, que o de 
tais católicos. 

Com a mesma certeza se deve supor que os 
mesmos índios que tão necessários são, já os não 
há, por estarem todos os sertões açoitados e 
despovoados em distância de trezentas e quatro
centas léguas, e os poucos que se poderão ainda 
descobrir estão escandalizados do mau tratamento 
dos portugueses, e tão desenganados de se lhes 
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não guardar o que se lhes promete e das tiranias 
que com eles se têm usado, que será muito 
dificultoso arrancá-los de suas terras, e mais tendo 
tantas experiências de que, descendo para as nos
sas, todos morrem e se têm consumido. 

Sobretudo é igualmente certo e certíssimo que, 
ainda que os índios fossem muitos e todos vies
sem fácil e voluntariamente a viver entre nós ou 
na nossa vizinhança, nenhum número ou multidão 
deles seria bastante ao estabelecimento do estado 
e muito menos no aumento que se lhe deseja. 
Assim o tem mostrado a experiência, pois sendo o 
Maranhão conquistado no ano de 1615, havendo 
achado os portugueses desta cidade de S. Luís até 
o Gurupá mais de quinhentas povoações de índios, 
todas muito numerosas e algumas delas tanto, que 
deitavam quatro a cinco mil arcos, quando eu 
cheguei ao Maranhão, que foi no ano de 1652, 
tudo isto estava despovoado, consumido, e re
duzido a mui poucas aldeolas, de todas as quais 
não pôde André Vidal ajuntar oitocentos índios de 
armas, e toda aquela imensidade de gente se 
acabou ou nós a acabamos em pouco mais de 
trinta anos, sendo constante estimação dos mesmos 
conquistadores que, depois de sua entrada até 
aquele tempo, eram mortos dos ditos índios mais 
de dois milhões de almas, donde se devem notar 
muito duas coisas. A primeira, que todos estes 
índios eram naturais daquelas mesmas terras onde 
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os achamos, com que se não pode atribuir tanta 
mortandade ã mudança e diferença do clima, se
não ao excessivo e desacostumado trabalho e ã 
opressão com que eram tratados. A segunda, que 
neste mesmo tempo, estando os sertões abertos e 
fazendo-se contínuas entradas neles, foram também 
infinitos os cativos com que se enchiam as casas 
e as fazendas dos portugueses e tudo se consumiu 
em tão poucos anos. 

Seja a última máxima a causa única e original 
de toda esta destruição e miséria, a qual não foi 
nem é outra que a insaciável cobiça e impiedade 
daqueles moradores e dos que lá os vão governar, 
e ainda de muitos eclesiásticos que, sem ciência 
nem consciência, ou julgavam por lícitas estas ti
ranias ou as executavam, como se o fossem, não 
valendo a muitos dos tristes índios o serem já 
cristãos ou vassalos do mesmo rei, para não lhes 
assaltarem suas aldeias e as trazerem inteiramente 
cativas, sem mais direito (como eu ouvi aos 
mesmos capitães daquelas tropas) que o de po
derem mais que eles. E não era possível nem 
parece o será que a justiça divina não acuda por 
sua providência e que o castigo de um estado 
fundado em tanto sangue inocente pare só na 
presente miséria. 

\ 

Supostas estas máximas, em que não ha dúvida, 
e vindo ãs cartas do governador, vejo nelas que as 
informações que de lá manda são as mesmas que 
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de cá levou, porque uma das coisas que represen
tou a sua alteza foi que não faria entradas ao sertão, 
senão a pedimento das câmaras; e isto mesmo é o 
que a câmara do Maranhão pede, envolvendo estes 
homens em tudo o que dizem os pressupostos das 
mesmas injustiças que mais ou menos capeada
mente querem prosseguir, e tomando por pretexto 
a conservação sua e do estado e aumento da fa
zenda real. 

Dizem que sem índios forros e escravos não se 
pode sustentar o estado nem cultivar as terras, e 
assim é e foi até agora; mas este meio por si só, 
quando totalmente fosse licito, não é suficiente; 
porque se o mesmo estado, havendo tido tantos 
índios de um outro gênero, tem chegado à suma 
miséria em que hoje se acha, como é possível que 
se possa reparar da mesma miséria, nem ter seguro 
ou provável o seu aumento, estando quase ex
tinguidos os índios e não os podendo haver senão 
em número e proporção incomparavelmente me
nor? 

Dizem outrossim e pedem que se façam en
tradas ao sertão como nos tempos passados para 
trazer escravos e que os ditos escravos se façam 
por conta da fazenda real, a qual avançará neste 
contrato mil e quatrocentos por cento, vendendo
-se aos moradores por preço de trinta mil réis. 
Também a conta deste avanço é certa, e seria muito 
útil e com pouco risco, se o primeiro contrato em 

88 

Escritos instrumentais sobre os Índios 

que se funda o segundo fosse lícito; mas os mes
mos oficiais da câmara confessam nas suas cartas 
que os índios de corda quando muito poderão ser 
vinte ou trinta, sendo certo que ainda se alargam 
muito; donde se segue que pretendem como 
dantes os cativeiros injustos, assim como também 
pretenderam que os forros fossem trazidos por 
força e para isso se ofereciam aos gastos das tropas: 
proposições ambas mui indignas de se apresen
tarem a um príncipe tão justo e pio como sua 
alteza. 

Dizem mais: que os gastos da dita tropa, dan
do-se as munições dos armazéns reais, montariam 
três ou quatro mil cruzados; e isto não posso en
tender, porque o padre Francisco Veloso fez 
uma missão pelo Rio dos Tocantins de mais de 
trezentas léguas, na qual trouxe os tupinambás em 
número de mais de mil almas; e eu fiz outra ao 
Poquis com outros padres em que trouxemos 
mais de oitocentas; e outra a pacificar e reduzir os 
nheengaíbas, anajás, e mamaianazes, que havia 
vinte anos nos faziam guerra, e outra à Serra de 
Ibiapaba, donde trouxe todos os índios pernam
bucanos que se tinham metido com os holan
deses, não falando nas missões dos guajajaras 
e dos catingas e dos juruunas e outras menores 
que fizeram outros padres, e levando nós a estas 
entradas grande número de índios e canoas, por
que só no sertão dos tupinambás se fizeram de 
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novo cento e vinte, em nenhuma das ditas mis
sões entrou a fazenda real com despesa de um só 
vintém, exceto na da Serra de Ibiapaba, aonde o 
governador mandou um barco que conduziu a 
gente, o qual barco não foi só a este fim, senão 
também a resgatar âmbar. E a razão de não ser 
necessária esta despesa é porque as canoas são 
dos índios, e os remeiros os índios, e as farinhas 
dos índios, que tudo fazem sem estipêndio, e os 
mesmos índios são os que caçam e pescam para 
sustento dos poucos ou muitos portugueses, 
quando vão a qualquer entrada. E se a entrada é 
a trazer gente livre, então tomam os índios todo 
este trabalho com muito gosto para fornecerem e 
aumentarem com ela suas aldeias. 

Dizem e pedem finalmente os oficiais da câmara 
que sua alteza seja servido de os aliviar do es
tanque do ferro e mais gêneros que pediram os 
do Pará, alegando para isso que o intento de se 
procurarem os tais gêneros naquela capitania é o 
comércio dos escravos que nela fazem, pela vizi
nhança do Rio das Amazonas; e cessando, como 
deve de cessar, o dito trato por sua manifesta 
injustiça, tantas vezes condenada, também parece 
que o dito estanque será de pouca utilidade, não 
só ao Maranhão senão ao mesmo Pará. E isto é 
tudo o que contêm as cartas daquela câmara. 

Agora responderei às cartas do governador nos 
pontos que são diferentes dos referidos, em que 
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ele se conforma com tudo o que tenho dito, reco
nhecendo a utilidade dos meios, mas não os 
aprovando, por serem contra as leis reais, às quais 
se pode ajuntar a lei natural e das gentes, sobre 
que eles se fundam. 

Diz pois o governador que, não se podendo 
fazer o descobrimento do Rio Paraguaçú por meio 
das armas como os moradores queriam, em ordem 
a fazer escravos, intentou ele fazer o mesmo 
descobrimento pacificamente, por meio de um 
padre da Companhia e dois sertanejos práticos, e 
que o dito intento se desvaneceu por medo de 
uns e do outro. 

Este padre da Companhia é o padre Antônio 
Pereira, bem conhecido por suas virtudes neste 
colégio de Santo Antão, aonde se veio ordenar, e 
acabados seus estudos de teologia, tornou para o 
Maranhão, donde é natural; é muito prático na 
língua da terra e de seu zelo e valor tenho eu boas 
experiências, por me haver acompanhado pelo Rio 
das Amazonas e outros, em ocasiões não menos 
arriscadas. Se os sertanejos recearam a jornada, 
não me consta; mas tenho grande fundamento para 
suspeitar que eles foram induzidos a isso; porque 
os moradores desejavam e ainda desejam o dito 
descobrimento por via de armas para fazerem 
escravos e não pelo meio da paz. O certo é que, 
tendo notícia o dito padre deste desvio, e da causa 
de temor que se dava, foi ter com o governador, 
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e lhe disse se tinha alguma dúvida do seu ânimo 
e vontade, que mandasse prevenir as canoas, e 
veria se ele se embarcava logo ou não. E para ali
viar ao governador de parte da despesa de que 
queria fazer serviço a sua alteza, o padre reitor tomou 
por sua conta a que podia tocar ao dito padre, de cuja 
carta digna de todo o crédito consta o referido. 

Mas vindo ao ponto principal do descobrimen
to do Rio Paraguaçú, este rio sai ao mar entre o 
Maranhão e o Ceará por oito ou nove bocas, que 
vulgarmente se cuida são rios diferentes, os quais 
todos eu vi e passei. Pela maior boca destas sai 
também maior corrente do rio, que é largo de um 
tiro de mosquete e mui profundo, e entra pelo 
mar com tal ímpeto, que em umas das viagens 
que fiz por aquela costa, estando duas léguas ao 
mar sobre ferro, batia no costado do navio com 
notável força e arruído de que depois conheci a 
causa. Donde venha este rio não hã notícia certa, 
mas pelas que me tinham dado no Pará os índios 
tupinambás, tenho conjectura que nasce de uma 
lagoa onde naquele tempo havia muitos índios de 
língua geral, e pelos nomes dos peixes que achei 
na boca do mesmo rio, e dos que se diz haver na 
dita lagoa serem os mesmos, entendi que se co
municam; e tinha tenção de fazer este mesmo 
descobrimento, quando os moradores amotinados, 
por não ser de escravos, impediram este e outros 
desígnios de grande serviço seu e de Deus. 
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Que o descobrimento se faça, julgo será muito 
conveniente pelos meios da paz; mas não enten
do como possa só com vinte índios e duas 
canoinhas, e que nelas se possam levar manti
mentos para cinco meses, ferramentas, resgates e 

. . ,,, . . . 
mais coisas necessanas para seguir a viagem, e 
contentar o gentio. Eu quando fiz esta jornada foi 
a pé pela praia, levando cinqüenta índios e uma 
canoa para passar os rios; esta canoa em umas 
partes se levava às costas com varais, em outras 
rodando sobre eles pela areia, e quando era força 
ir pelo mar, sempre ia alagada; mas dado que as 
duas canoinhas possam navegar as quarenta léguas 
de costa que hã do Maranhão ao rio (o que se não 
deve fazer, senão no inverno, em que acalmam as 
ventanias) depois de entrarem da boca do rio para 
dentro, sem conhecimento dele nem dos seus 
braços nem das cachoeiras ou pontos que pode 
ter em que será necessário arrastar as canoas por 
terra e subi-las por montanhas e penhascos, não 
alcanço como isto possa fazer com vinte índios, e 
como estes se livrarão dos tapuias bárbaros, que 
cruzam as campinas e bosques daqueles sertões, e 
outras muitas dificuldades, que mais facilmente se 
topam de perto do que se podem discorrer de 
longe. Assim que o meu parecer seria que algumas 
canoas fossem maiores, em que as coisas neces
sárias se conduzissem com segurança, ao menos 
até a boca do rio, e muito maior o número dos 
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índios que dali por diante prosseguissem o desco
brimento; e que com eles, além dos sertanejos (que 
nenhum é pratico do dito rio), fossem quatro 
mamalucos com armas de fogo, com que se pos
sam defender dos tapuias, e que depois de des
coberto o rio e o que nele e por ele se achar, com 
roteiro que fará o padre, se saiba o que é necessário 
para a missão ou jornada principal. 

Diz mais o governador a este propósito que os 
padres não buscam o martírio naquela terra como 
o iam buscar a outras mais remotas, sendo o seu 
ofício pregar a fé, o que não querem fazer senão 
debaixo das armas, que lhes segurem a vida, e 
que já não fazem as missões como dantes. Em 
tudo isto fala o governador como novo e mal 
informado. E quanto ao pique do martírio e pre
gação da fé, os gentios do Maranhão não são 
inimigos da fé nem martirizam por ela nem sabem 
que coisa seja; nem os padres que os vão buscar 
os reduzem a vir por meio da fé senão por razões, 
promessas e conveniências humanas. 

E posto que também lhe dizem que serão filhos 
de Deus e se salvarão, a isto respondem (como já 
respondeu algum), que se Deus, como os mesmos 
padres dizem, está em toda a parte, também está 
na sua terra e que nela se podem salvar. Assim 
que, para os arrancar do sertão, que é o que o 
governador e os moradores pretendem, não é o 
meio a pregação da fé, para a qual eles não têm 
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repugnância alguma, e depois se vão catequizando 
e instruindo. 

Com a mesma pouca notícia diz que não 
querem os padres ir senão debaixo das armas que 
lhes defendam a vida; porque todas as missões 
acima referidas, que eu e outros padres fizemos, 
foram sem soldados, os quais só vão e pretendem 
ir onde há escravos, de que lhes caiba parte, e os 
governadores também os procuram mandar, e a 
facção militar, para que lhes caiba a sua jóia, como 
capitães-generais; e assim o fizeram sempre nas 
entradas de resgate, que eram mui diferentes das 
outras, posto que fossem padres nelas. 

E por que não fique sem resposta a calúnia 
verdadeiramente ridícula de hoje não fazerem os 
padres missões, é necessário distinguir dois tem
pos. Desde o ano de 1655 até o de 1661, em que 
os padres por ordem del-rei tiveram à sua conta 
todas as aldeias e índios, fizeram com eles todas 
as missões que tenho dito, desceram grande 
quantidade de gentio de diversas nações, e po
voaram com elas as aldeias do Pará, fundaram a 
da Ilha do Sol, que era a maior e melhor que 
então havia. Depois do dito ano tiraram-se as al
deias aos padres, e ficaram em poder dos gover
nadores e das câmaras, que se serviam dos ditos 
índios e os puseram a eles e às aldeias no estado 
em que hoje as têm. E se os padres não tinham 
índios, com que haviam de fazer as missões e levar 
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e remar as canoas necessárias à condução da gen
te? Não deve de estar informado o governador que 
tudo isto se faz por rios, nem de que a terra é 
impenetrável de bosques e talhada de lagoas, e 
incapaz de se fazer em outra forma. Contudo, nem 
por isso deixam os padres de trabalhar sempre e 
cultivar do modo que podem as relíquias das 
pobres aldeias, nas quais não acham mais que 
velhos e velhas inúteis e crianças e doentes, aos 
quais dou trinam e administram os sacramentos; e 
onde há comodidade de descerem alguns gentios 
sem tanto aparato, também o fazem, como no 
Itaqui, Gupuri e outras partes. 

Na última carta propõe o governador a mu
dança do capitão-mor do Pará para o Maranhão, e 
supõe que a sua assistência há de ser no Pará. As 
assistências dos governadores no Pará sempre 
foram suspeitosas e mal avaliadas, mostrando a 
experiência que muitos deles queriam assistir 
naquela terra menos sadia por estar mais perto da 
vindima e do lagar, que é o Rio das Amazonas, e 
das peças que dele se tiram; mas como o presente 
governador tem opinião de tão reto e desinteres
sado e é tão cuidadoso da observância das leis 
reais, como mostra nas suas cartas, parece que a 
sua assistência no Pará terá efeitos contrários e 
dali poderá vigiar melhor sobre os que ocultamente 
vão fazer resgates e castigá-los com a severidade 
exemplar que convém. No tal caso será útil a 
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mudança do capitão-mor, porquanto com a assis
tência do governador no Pará fica ociosa a sua, a 
qual se pode empregar melhor no Maranhão, e 
não se lhe faz injúria, sendo o posto e o ordenado 
o mesmo. 

Sobre a introdução da moeda, que também se 
propõe na mesma carta, com o avanço de cento 
por cento, não me atrevo a dar juízo. Representa
-se-me que por este modo subirá muito o preço 
das drogas de fora e abaterá igualmente o das 
drogas de dentro, com que antes diminuirá do 
que crescerá um estado, cujo aumento se procura; 
porque vendendo-se, v.g., um negro por cem 
patacas, as mesmas cem patacas para o mercador 
serão sessenta mil réis e para o morador cento e 
vinte. E ainda que de uma e outra parte se queiram 
pôr as drogas em equilíbrio, considerando-se re
ciprocamente o valor intrínseco ou extrínseco da 
moeda, nunca se podem evitar os danos que com 
o levantamento da nossa se tem experimentado. 
O dinheiro corrente do Maranhão não são só 
novelos e pano, senão tabaco, açúcar, cravo e os 
demais géneros que se comutam; e em qualquer 
resolução que se tome, sempre se devem proibir 
os novelos, como moeda verdadeiramente falsa. 

De tudo o que fica dito se colhe que os meios 
apontados pelo governador e câmara (exceto o de 
que logo falarei) nem cada um per si, nem todos juntos 
são suficientes para o eficaz remédio do Maranhão. 
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Quando a primeira vez cheguei ao dito estado, 
o achei enfermo deste mal, e logo avisei a sua 
majestade das causas, e apontei os remédios; e 
porque parte deles se não aplicaram e os que se 
aplicaram, não só se impediram depois, antes se 
elegeram os contrários, em vez de cobrar saúde 
aquele corpo, está hoje espirando e quase morto. 
O milagre de o ressuscitar só o pode fazer o poder 
de sua alteza e o maduro e acertado conselho de 
seus ministros, a quem represento os meios se
guintes. 

Primeiro: que sua alteza por conta de sua real 
fazenda, pois não há particulares que o façam, 
mande meter no Maranhão competente número 
de escravos de Angola, os quais se vendam por 
preço moderado aos moradores, e com largueza 
de tempo em que os possam pagar pelo rendi
mento dos gêneros que fabricarem. Este meio é 
apontado pelo governador e oficiais da câmara e 
aprovado por todos os Conselhos e Juntas e con
firmado com os exemplos e experiência de todo o 
Brasil, que só cresceu à opulência depois que foi 
cultivado com os tais escravos; nem sua alteza e 
seus ministros devem dificultar semelhante em
penho e despesa, pois se emprega em matéria certa 
e não contingente, e na conservação de um estado 
de quatrocentos léguas de costa, o mais vizinho 
de todas as conquistas, e que pela fertilidade de 
suas drogas é apetecido das nações estrangeiras, 
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as quais folgaram de despender pelo adquirir mui
to mais do que se pede para o conservar. 

Segundo e não menos principal: que o resgate 
ou latrocínio dos índios chamados escravos total
mente se proíba, e que esta proibição se observe, 
e as penas cominadas se executem inviolavelmente, 
porque só o castigo da terra pode aplacar e sus
pender o do céu, como nos ensinam tantos 
exemplos da história sagrada, sendo certo que em 
todo o domínio de Portugal não há outra terra 
onde tanto sangue inocente esteja clamando e 
pedindo justiça ao céu como a do Maranhão. 

Terceiro: que na conversão das almas dos 
gentios e cultura dos já batizados se ponha o maior 
cuidado, para que tenhamos da nossa parte a Deus, 
de quem depende tudo. E posto que esta cultura 
seria mais natural e desembaraçada nas terras 
próprias dos gentios, fazendo-se nelas colônias 
pelos mesmos rios acima e o que já não é possível 
por estarem despovoados), ao menos em qualquer 
outra parte onde estiverem; nem os índios nem 
seus párocos sejam molestados dos moradores, o 
que não pode ser sem o favor mui declarado de 
sua alteza e dos que estão em seu lugar, sem o 
qual todos se lhe atrevem e tudo se confunde. 

Quarto: que por meio dos missionários, paci
ficamente e sem violência, se procure descer para 
a vizinhança de nossas povoações todo o número 
de índios que se puderem descobrir; e que desde 
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logo se a pliquem a este só ministério todos os 
índios que há das aldeias, enquanto se não aca
bam de todo, e que estes se não divirtam a outra 
alguma ocupação senão depois que as aldeias 
antigas estiverem fornecidas ou edificadas outras 
de novo. 

Quinto: que a este fim se reponham todas as 
aldeias e índios livres delas no antigo estado em 
que sua majestade as pôs, debaixo da administra
ção dos religiosos da Companhia ou de outra 
religião que melhor ou igualmente o faça, a qual 
religião deve ser somente uma, pelos grandes in
convenientes que do contrário se seguem, não 
sendo possível conservar-se se de outra sorte a 
união e sujeição dos índios que, por serem tão 
poucos, necessariamente se hão de tirar de todas 
as aldeias para o fim que se pretende. 

Sexto: que depois de fornecidas e povoadas as 
ditas aldeias, então se repartam os índios para 
serviço dos moradores, e que na dita repartição 
não tenham jurisdição ou exercício algum os ditos 
padres, e fique toda à disposição do governador 
ou de outra pessoa ou pessoas desinteressadas à 
eleição dos povos, para que se evite toda a oca
sião de queixa. 

Sétimo: que no entretanto (e sempre se pare
cer) os velhos e mulheres e moços das aldeias, 
incapazes de irem ao sertão, se ocupem no distrito 
delas em lavrar cacau e outras drogas de que forem 
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capazes as terras, para que todos, segundo as suas 
forças, trabalhem para o bem temporal público e 
aumento do estado e rendas reais. 

Isto é, senhor, diante de Deus, o que me pa
rece, pelas razões apontadas e outras que se não 
podem reduzir em tão breve escritura; e quando a 
substância do que digo se a prove, e se ofereçam 
algumas objeções em contrário, creio que poderei 
satisfazer a elas, sendo vossa alteza servido que o 
conde presidente e o Conselho me ouça, protes
tando que, no que toca aos religiosos da Compa
nhia, falo com sinceríssimo zelo do maior serviço 
de Deus e de vossa alteza, entendendo que eles 
são os que com menores defeitos podem obrar o 
que represento. 

Colégio de Santo Antão, 31 de julho de 1678. 
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SOBRE AS DÚVIDAS 

DOS MORADORES DE S. PAULO 
ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DOS ÍNDIOS. 

Para falar com o fundamento e clareza que 
convém em matéria tão importante como da cons
ciência e tão delicada como da liberdade, é neces
sário primeiro que tudo supor que índios são es
tes de que se trata e que índios não são. 

São pois os ditos índios aqueles que, vivendo 
livres e senhores naturais das suas terras, foram 
arrancados delas por suma violência e tirania e 
trazidos em ferros com a crueldade que o mundo 
sabe, morrendo natural e violentamente muitos nos 
caminhos de muitas léguas até chegarem às terras 
de S. Paulo, onde os moradores delas (que daqui 
por diante chamaremos paulistas) ou os vendiam, 
ou se serviam e se servem deles como escravos. 
Esta é a justiça, esta a miséria, este o estado pre
sente e isto o que são os índios de S. Paulo. 

O que não são, sem embargo de tudo isto, é 
que não são escravos nem ainda vassalos. Escra-
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vos não, porque não são tomados em guerra justa; 
e vassalos também não, porque assim como o 
espanhol ou genovês cativo em Argel é contudo 
vassalo do seu rei e da sua república, assim o não 
deixa de ser o índio, posto que forçado e cativo, 
como membro que é do corpo e cabeça política 
da sua nação, importando igualmente para a so
berania da liberdade tanto a coroa de penas como 
a de ouro e tanto o arco como o cetro. 

Daqui se segue que os mesmos índios de S. 
Paulo dentro desta sua miséria, ainda que trazidos 
às terras sujeitas ao domínio de Portugal, de ne
nhum modo estão eles sujeitos ao mesmo domí
nio, de tal sorte que os reis a seu arbítrio os possam 
obrigar com leis, pensões ou tributos nem limitar, 
diminuir ou alterar a inteireza da sua liberdade, 
antes, pela mesma opressão que têm padecido e 
padecem, lhes são devidas aos ditos índios duas 
satisfações, uma da parte dos reis, outra da parte 
dos paulistas. Da parte dos reis que, como prín
cipes justos, os devem pôr a todos em sua liber
dade natural, não consentindo em seus estados tal 
tirania, antes castigando severamente os delin
qüentes nela. E da parte dos paulistas, que lhes 
satisfaçam os danos recebidos e lhes restituam e 
paguem o preço do seu serviço, a que por força 
os obrigaram. 

E são tão preciosas estas duas obrigações, 
primeiro na falta da restituição dos ditos índios à 
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sua natural liberdade tantas vezes procurada pelos 
reis castelhanos e portugueses e sempre resistida 
pela rebeldia dos paulistas, que só pode escusar 
as consciências reais a grande dificuldade de o 
conseguir. A qual impossibilidade porém só !'Ode 
fazer lícita às ditas majestades a dissimulação de 
tolerar semelhantes injustiças, mas de nenhum 
modo é bastante a lhe dar direito ou autoridade 
de as aprovar em todo nem em parte, debaixo de 
qualquer pretexto, conveniência ou acomodamen
to, como o da presente administração, salvo so
mente se for com expresso, voluntário e livre 
consentimento dos ditos índios, sem força, dolo 
ou simulação alguma; como também só do mes
mo modo podem ser perdoados por eles aos 
paulistas os danos acima referidos e a satisfação e 
paga do seu serviço, onde muito se deve advertir 
que, não sendo o dito consentimento totalmente 
livre, sincero e verdadeiro, e os índios consentirem 
na administração de que se trata, só por remir sua 
vexação, nem por isso os causadores dela ficarão 
seguros em consciência, nem poderão ser absol
tos das violências que na dita administração ou 
debaixo de qualquer outro especioso nome con
tinuarem. 

E isto suposto, depois de venerar quanto devo 
as resoluções que se têm dado às dúvidas dos 
moradores de S. Paulo, havendo de declarar o meu 
parecer, como sua majestade, que Deus guarde, 
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foi servido de me mandar ordenar, farei neste papel 
duas coisas: Primeiro proporei as dificuldades e 
escrúpulos que nas ditas dúvidas e sua resolução 
se me oferecem, e depois representarei, segundo 
as experiências que tenho, os meios com que 
facilmente e sem escrúpulo se pode conseguir o 
que se pretende. 

O primeiro escrúpulo em que se não aquieta o 
entendimento sobre o modo ou modos com que 
se tem por lícita a presente administração é que 
todo o oneroso dela cai sobre os índios e todo o 
útil se concede aos paulistas; todas as conveni
ências a estes e aos índios, sempre miseráveis, 
todas as violências. Não é violência que se o ín
dio, senhor da sua liberdade, fugir, o possam li
citamente ir buscar e prender e castigar por isso? 
Não é violência que sem fugir haja de estar preso 
e atado, não só a tal terra senão a tal família? Não 
é violência que, morrendo o administrador ou pai 
de família, hajam de herdar os filhos a mesma 
administração e repartirem-se por eles os índios? 
Não é violência que se possam dar em dote nas 
casamentos das filhas? Não é violência que não 
tendo o defunto herdeiros, possa testar da sua 
administração, ou entre vivos fazer trespasso dela 
a outro, e que experimentem e padeçam os índios 
em ambos os casos o que sucede na diferença dos 
senhores aos escravos? Não é violência que, 
vendendo-se a fazenda do administrador, se ven-
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da também a administração e que os índios com 
ela, posto que se não chamem vendidos, se ava
liem a tal e tal preço por cada cabeça? Não é vio
lência, enfim, que importando a um índio para 
bem da sua consciência casar-se com índia de outro 
morador, o não possa fazer sem este dar outro 
índio por ele? 

Estas são as cláusulas, que com nome de lícitas 
e sem nome de violências leva a nova adminis
tração consigo, bastando só a primeira, para que 
os índios fiquem em muito pior estado do que 
agora estão; porque agora, se fugir um índio, não 
se pode prender licitamente nem castigar por isso 
nem ser obrigado a que sirva, se não quiser, nem 
querendo, que seja mais a este que àquele; e do 
mesmo modo, nem que testem dele, ou o tres
passem a outrem, nem que seus filhos, se os tiver 
o índio, fiquem com a mesma obrigação, etc. E 
sendo tanto pior esta nova fortuna a que os ata e 
obriga a administração, como se pode crer nem 
presumir nem supor que a aceitem voluntaria
mente? 

O segundo escrúpulo da administração nesta 
forma é da parte dos administradores, os quais só 
ficam obrigados a dar ao índio o sustento, o 
vestido, a cura nas enfermidades e a doutrina e só 

' 
demais, alguma coisa ou mimo. Assim o dizem as 
palavras da resolução expressas, que são as se
guintes: Poderá qualquer outra coisa ou mimo, 
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dado de tempo em tempo, no discurso do ano 
além do sustento, vestido, medicamento e doutrina' , 
reputar-se por paga suficiente. Pondere-se agora 
toda esta resolução por partes, e nenhuma se 
achará que não seja escrupulosa. Primeiramente 0 

vestido, o sustento, a cura e a doutrina, esta obri
gação tem todo o legítimo senhor ao escravo mais 
vil e até aqui ficam iguais os índios aos escravos. 
O demais, que se reputa por suficiente paga, é 
alguma coisa ou mimo, pelo discurso do ano. E 
que significa, ou que recebe o índio nesta chamada 
paga suficiente, a qual o mesmo paulista há de 
avaliar como quiser e executar, se quiser? O que 
ali se chama alguma coisa, significa coisa pouca 
e incerta, sendo que a paga deve ser certa e de
terminada, ou taxada pela lei ou pela convenção 
do trabalhador com quem o aluga, segundo aquilo: 
Nonne ex denário convenisti mecum? O mimo 
significa favor, benevolência ou graça e não justiça 
e obrigação; e bastará para mimo de um índio 
uma faca, ou uma fita vermelha. Isto se reputa por 
paga suficiente, dado de quando em quando, que 
em outra parte se explica por uma ou duas vezes 
no ano. 

A paga deve-se proporcionar não só ao peso 
do trabalho, senão ao tempo; e sendo o trabalho 
do índio de cada dia, como pode a paga ser su
ficiente e justa, se não for também de cada dia? 
Por isso se chama jornal e por isso ameaça Deus 
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severamente não só aos que a não pagarem, se
não aos que a deixarem de um dia para o outro. 

A razão ou escusa que se dá de ser esta cha
mada paga tão rara e tão tênue é serem os índios 
naturalmente preguiçosos e de pouco trabalho; mas 
as pessoas muito práticas daquela terra e muito 
fidedignas afirmam que os paulistas geralmente se 
servem dos ditos índios de pela manhã até noite, 
como o fazem os negros do Brasil, e que nas cáfilas 
de S. Paulo a Santos não só vão carregados como 
homens, mas sobrecarregados como azêmolas, 
quase todos nus ou cingidos com um trapo e com 
uma espiga de milho por ração de cada dia. Para 
que se veja se é matéria de escrúpulo deixar o 
sustento, o vestido e o trabalho (posto que muito 
recomendada a moderação de tudo) no arbítrio 
dos homens, que no mesmo sustento, que no 
mesmo vestido e no mesmo trabalho assim cos
tumam tratar os índios. 

O terceiro escrúpulo é fundado na lei da li
berdade; e o quarto no exemplo das lícitas ad
ministrações, conforme a ela. A definição da li
berdade, segundo as leis, é esta: Natural is f a cul
tas ejus, quod de se, et rebus suis quisque facere 
velit. E consistindo a liberdade no direito e fa
culdade que cada um tem de fazer de si, isto é, de 
sua pessoa e de suas coisas o que quiser, combi
ne-se agora tudo o que na sobredita administra
ção se permite e concede aos administradores, e 
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julgue-se se com mais razão se devem chamar 
cativos, que livres: cativos nas pessoas, cativos nas 
ações, cativos nos bens de que eram capazes, se 
trabalharam para si. De sorte que de si e de seu 
não lhes fica coisa alguma, que por toda a sua 
vida não esteja sujeita aos administradores, não só 
enquanto estes viverem senão ainda depois de 
mortos. 

Estas que nós chamamos administrações tive
ram seu princípio em todo o resto da América 
com nome de encomendas, por serem encomen
dados os índios aos administradores, e porque 
entre eles se foram introduzindo vários abusos 
contra a liberdade dos índios, não bastando o caso 
quarto da Bula da Ceia para os refrear, como nota 
em próprios termos dos índios o venerável e 
doutíssimo padre José da Costa, que escreveu na 
mesma América: depois do concílio que se fez em 
Lima, e se examinar a matéria nos tribunais de 
Espanha pelos juristas e teólogos de maior nome, 
fizeram os reis católicos para descargo de suas 
consciências as leis, de que porei aqui algumas, 
referidas e confirmadas com muitos textos e autores 
por D. João Solorzano Pereira, em um apelido, 
castelhano, e em outro português, e por todos os 
títulos merecedor do elogio, que lhe deu Madri na 
aprovação do tomo de lndiantm gubernatione, a 
saber: Quem mostra Hispania generalem 
praceptorem agnoscit. 
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No primeiro livro, pois, do dito tomo, cap. 12 , 

n2 12, proibindo a lei o serviço pessoal dos índios 
(que é na definição da liberdade a cláusula de se), 
diz assim: Para cuyo remedia ordeno y mando, 
que daqui ade/ante no aya, ni se consienta en 
essas províncias, ni en ninguna parte deltas 
seroicios personales, que se reparten por via de 
tributos a los índios de las encomiendas, y que los 
juezes, o personas, que bisieren las tassas de los 
tributos, no los tassen por ningun caso en seroicio 
personal, ni le aya en estas cosas, sin embargo de 
qualquiera introducion, costumbre, o cosa, que 
cerca de e/lo se aya permitido, sob pena, que el 
encomendero, que usare de ellos, y contraviniere 
a esto, por el mismo caso aya perdido, y pierda su 
encomienda: lo qual es mi voluntad, que assi se 
cumpla, y execute, y que el tributo de los dicbos 
seroicios personales se commute, y pague como se 
tassare en frutos de lo que los mismos índios 
tuvieren, y cogieren en sus tierras, o en dinero, lo 
que destro fuere para los índios mas commodo, y 
de menos vexacion. Até aqui a dita lei emendando 
como contrário à liberdade dos índios o uso de 
eles servirem pessoalmente aos encomendeiros, 
que são os administradores, e mandando que o 
cuidado que têm da administração, se lhes satis
faça dos tributos que os mesmos índios costumam 
pagar a el-rei dos frutos das suas lavouras, etc.; e 
para que em nenhum caso se consintam os ditos 
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serviços pessoais, declara outra lei, ibid., nª 14: 
Que no puedan los índios por sus delictos ser con
denados a ningun seroicio personal de particula
res. Debaixo do qual nome de particulares se en
tendem, além dos mesmos vice-reis expressados 
em muitas provisões, todos os demais que nomea
damente se contêm na mesma lei citada, cap. 2, nª 
8, a qual manda ou proibe: Que no se den índios 
a nadie en particular; sino que, si pareciere 
conven ir, compelan a los índios a que trabajen, 
y se salgan a alquilar a las plaças, y lugares 
publicos, para que los que buvieren menester, assi 
bespaiioles, con o otros índios, ora sean ministros 
reales, o prelados, religiones, sacerdotes, doctri
neros, bospitales, y otras qualesquiera congre
gaciones, y personas de qualquier estado que sean, 
los concierten, y cogan alli por dias, o por sema
nas, y e/los vayan con quien quisieren, y por el 
tiempo que les pareciere de su voluntad, y sin que 
nadie los pueda tener contra e/la, tassandole los 
jornales, etc. 

E falando outra lei particularmente com os 
ministros, cap. 2ª, n.ª 4, é notável a miudeza dos 
serviços pessoais e domésticos dos índios que os 
reis lhes proíbem, não com menos penas que de 
perderem os ofícios, por estas palavras: Ni vos 
siroais de los índios de agua, ni yeroa, ni leiia, ni 
otros aprovecbamientos, in seroicios, directa, ni 
indirectamente sob pena de la nuestra merced, y 
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de perdimientos de vuestros oftcios. E finalmente 
os mesmos reis, nQ 9, dão a razão deste que pare
ce demasiado aperto, dizendo: Porque aunque 
esto sea de aiguna discomodidad para los 
hespanõles peza mas la libertad, y conseroacion 
de los índios. 

Isto é o que acerca da dita liberdade dispõem 
os reis católicos, como senhores da América, para 
satisfação de suas consciências e dos espanhóis 
que habitam aquelas terras ou as vão governar, e 
isto o que como supremos adnúnistradores não 
concedem mas proíbem nas administrações dos 
índios, entendendo com todos seus Conselhos, que 
de outro modo não podem ser lícitas. 

E porque o mesmo é o meu parecer, tendo, 
quando menos, por escrupulosas as larguezas com 
que se responde às dúvidas dos homens de S. 
Paulo, resta responder aos fundamentos <leias, 
como agora farei. 

E começando por onde começam os mesmos 
paulistas, dizendo que sua majestade lhes concede 
a administração dos índios, suposto não serem os 
ditos índios capazes de se governarem por si, nem 
de se conservarem em uma vida de algum modo 
humana e política, nem de se estabelecerem de 
outro modo na santa fé, se ficarem sem adminis
tradores sobre si; esta suposição, na generalidade 
em que se toma, de nenhum modo se pode ve
rificar nos índios de S. Paulo, porquanto os que os 
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paulistas traziam do sertão não eram tapuias bár
baros senão índios aldeados, com casa, lavouras e 
seus maiorais, a quem obedeciam e os governa
vam com vida deste modo humana e a seu modo 
política. 

E quando menos se não devem esquecer das 
muitas mil almas que trouxeram de duas reduções 
de Paraguai, onde todos eram cristãos e os vieram 
seguindo, como seus pastores, o padre Simão 
Macera e o padre Justo Manzilla, e procuraram no 
governo da Bahia a sua restituição e liberdade, 
mas sem efeito. E do mesmo lote eram aqueles 
que, cercados em uma grande igreja em dia de 
festa, os meteram em correntes, matando à es
pingarda o seu pároco porque os quis defender, e 
outros muitos deste gênero. 

Mas, posto que com mais piedade que expe
riência haja quem os queira medir a todos pela 
sujeição de puramente menores, saibam os 
paulistas que por isso mesmo, ainda que volun
tariamente se queiram os ditos índios sujeitar a ter 
a união pérpetua acima referida, que a tal sujeição 
e a tal vontade é nula e inválida. 

Assim o ensina com muitos textos e doutores 
o já alegado Solorzano de indiarum gubernatione 
lib 1, cap. 3, nSJ 55 et 56, onde diz: Et voluntas 
indiorum, qui minorum jure, et privilegiis utuntur, 
in perniciem libertatis ipsorum trahi non debet, 
neque impediri, ut eam revocent, et a dictis fundis, 
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et dominis, quando voluerint, recedere possint, 
cum nemo, etiam maior, et volens, dominis, 
quando vo/uerint, recedere possint, cum nemo, 
etiam maior, et voiens, dominus sit membrorum 
suorum; e no n2 57 dá razão de ser a dita vontade 
inválida e nula: Quia /icet aliquando tolerari so/eat 
pactum perpetuum de operis prcestandis; pactum 
tamen inducens perpetuam libertatis privationem 
invalidum est. 

O segundo fundamento é que se lhes dá aos 
paulistas a administração dos índios na forma re
ferida, com condição e promessa que não tornem 
ao sertão a ir trazer outros. Ao que se responde 
que Non sunt f acienda mala, ut eveniant hona. 
E não faltará quem diga que mais seguro modo de 
não tornarem os paulistas ao sertão seria o que 
com glória imortal executou el-rei de França neste 
mesmo século, quando, para impedir os danos que 
os piratas rochelezes faziam em todos os mares, 
arrasou totalmente a Arrochela, concorrendo 
também para isso a armada de Espanha. 

Mas tornando à dita condição em bom romance, 
vem a ser como se ao ladrão se dissera: eu te 
concedo o uso lícito de quanto tens roubado, com 
que prometas de não roubar mais; no qual caso, 
se os roubos foram da fazenda real, bem se pudera 
esperar da benignidade e grandeza de sua ma
jestade que os perdoasse; mas sendo o mesmo rei 
e senhor nosso, que Deus nos guarde muitos anos, 
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entre todos os príncipes do mundo o maior 
favorecedor das gentilidades e de seu bem, assim 
espiritual como temporal, de nenhum modo se 
pode presumir que queira sujeitar a tal modo de 
cativeiro perpétuo tantos milhares de inocentes. 

O terceiro fundamento da dita sujeição e de 
não se poderem apartar os índios da casa dos 
administradores paulistas, antes serem obrigados 
por força e com castigo a tornar para elas, é o 
exemplo de que se usa nas aldeias do Brasil em 
que, se fogem ou se ausentam os índios, os 
obrigam que tornem e residam nelas; mas a razão 
da diferença é muito clara; porque os índios do 
Brasil são naturais delas, onde têm seu domicílio 
e vivem como em terra e pátria própria e de sua 
nação, pais, avós, e como partes da mesma co
munidade e membros do mesmo corpo político 
que devem conservar e aumentar, e não diminuir 
nem desfazer; e pelo contrário os índios chamados 
de S. Paulo, nenhuma obrigação têm àquela po
voação e república, donde saíram os que por suma 
violência e tirania os arrancaram das suas terras e 
pátrias; e obrigá-los a que conservem a dos 
paulistas e não se possam separar dela seria o 
mesmo que se os cativos de Argel fossem obrigados 
a não fugir, nem procurar sua liberdade por outra 
via para conservarem o mesmo Argel. 

O quarto fundamento é que o sobredito modo 
de tratar os índios e se servirem deles é usado dos 
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religiosos, ainda mais observantes e timoratos de 
S. Paulo, cuja religião, porém, e cujo exemplo não 
basta para fazer lícito o dito tratamento, salvo se 
fosse tão benigno e paternal que os mesmos índios, 
como filhos, muito por sua vontade o aceitassem 
e de nenhum modo repugnassem ou se queixas
sem dele; porque nesta segunda suposição tão 
injusto seria e digno de ser emendado o dito abu
so nos eclesiásticos e religiosos como nos leigos. 

Sobretudo se deve advertir que tal forma de 
administração é totalmente nova e inaudita, por
quanto todas as outras foram e são fundadas em 
índios aldeados e juntos na mesma povoação ou 
comunidade onde sejam administrados por um 
administrador e nesta tantos vêm a ser os admi
nistradores como as famílias, os quais só na vila 
de S. Paulo e seu distrito passam de quatrocentos, 
e nas capitanias anexas, a que se entende a mesma 
administração são mais de quatro mil: e sendo coisa 
dificultosa achar um administrador fiel, como se 
pode supor ou imaginar que o sejam tantos centos 
e tantos milhares de administradores? 

Pedindo muitos vezes os moradores do 
Maranhão ser administradores dos índios na forma 
e à semelhança dos de Castela, não por famílias, 
senão em aldeias e comunidades, nem o senhor 
rei D. João de gloriosa memória, nem sua majes
tade, que Deus guarde, nunca o quiseram con
ceder, pela ocasião e perigo moral de infinitas 
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injustiças; e posto que nas respostas das presentes 
perguntas se põem tantas moderações e cautelas 
que especulativamente possam fazer pelo mesmo 
modo lícitas as ditas administrações, as mesmas 
moderações e cautelas em tanta multidão de ad
ministradores são manifestas ocasiões, perigos e 
demonstrações de que na praxe se não poderão 
observar, antes, debaixo do especioso nome de 
administração concedida por autoridade real, se
jam licença e liberdade pública para se cativar a 
dos índios. 

O que tudo suposto, depois de muito consi
derado e encomendado a Deus o remédio de 
matéria tão importante, não só ao alívio tolerável 
e racional dos índios, senão muito mais às cons
ciências de tanto número de portugueses até agora 
na vida e na morte tão arriscadas, o meio ou meios 
que se me oferecem são os dois seguinte: 

Primeiramente, é certo que as famílias dos por
tugueses e índios em S. Paulo estão tão ligadas 
hoje umas com as outras, que as mulheres e os 
filhos se criam mística e domesticamente e a lín
gua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, 
e a portuguesa a vão os meninos aprender à es
cola; e desunir esta tão natural ou tão naturalizada 
união seria gênero de crueldade entre os que assim 
se criaram e hã muitos anos vivem. Digo, pois, 
que todos os índios e índias que tiverem tal amor 
a seus chamados senhores que queiram ficar com 
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eles por sua livre vontade, o possam fazer sem 
outra alguma obrigação mais que a do dito amor, 
que é o mais doce cativeiro e a liberdade mais 
livre. 

Funda-se esta resolução no exemplo e lei ex
pressa do mesmo Deus em semelhante caso. O 
cativeiro dos hebreus na lei durava até seis anos, 

A 

como consta do cap. 21 do Exodo, e diz assim a 
lei: O seroo hebreu não servirá mais que até o 
sexto ano, e no princípio do sétimo sairá livre; 
mas se ele disser: Eu amo a meu senhor e mulher 
e filhos e não me quero sair de sua casa nem usar 
de liberdade, - em tal caso o dito seroo fique 
seroindo a seu senhor perpetuamente: Quod si 
dixerit serous: Diligo dominum . meum, uxorem et 
/iberos, non egrediar liber... Erit ei servus in 
smculum. 

O mesmo digo eu, mas com certa limitação 
(que também a tinha aquele servo até o ano do 
jubileu). A linútação no nosso caso é que se o 
índio se arrepender pelo tempo adiante de estar 
na mesma casa, o possa fazer e passar-se para 
alguma das aldeias de administração de que logo 
se tratará, e desta limitação se seguirão dois grandes 
efeitos. O primeiro, que assim se conservará a 
inteireza da liberdade dos índios. O segundo, que 
o senhor ou amo com receio de o perder e que se 
lhe vá de casa, o tratará com tal benignidade e 
satisfação sua, que conserve a mesma vontade e 
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amor com que se quis perpetuar em sua compa
nhia, e por este meio de tanta suavidade ficarão 
os homens e famílias de S. Paulo com grande 
número de índios e os melhores e mais úteis dos 

' 
quais licitamente se possam ajudar e servir, sem 
outra paga ou estipêndio que o bom e amorável 
trato de que eles se contentem. 

O segundo meio é que todos os índios que 
não tiverem este amor a seus chamados senhores, 
divididos pelos lugares mais acomodados, se po
nham em numerosas aldeias com seus párocos e 
administradores, onde no espiritual possam ser 
doutrinados e viver ã lei de cristãos, e temporal
mente ser governados de modo que eles se con
servem e sirvam por seu estipêndio aos portu
gueses pelo modo seguinte: 

Quanto aos párocos, que estes sejam regulares 
ou seculares e que os índios dos dízimos que não 
pagam das suas lavouras lhes façam a côngrua 
conveniente, com que terão a doutrina necessária 
e quem lhes administre os sacramentos a toda a 
hora e lhes diga missa nos dias de guarda e não 
vivam, sendo batizados, como muitos hoje, que 
apenas uma vez no ano vêm à igreja. 

Quanto aos administradores, que ponha sua 
majestade um tributo aos índios (como vassalos 
que já serão) nas suas lavouras, o qual tributo sirva 
de salário aos administradores, e que estes sejam 
alguns daqueles moradores de S. Paulo, os quais 
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foram tão timoratos, que no tempo das entradas 
ao sertão nunca quiseram ter parte nelas, mere
cendo por isso esta confiança e prêmio; e digo 
falando destes índios, vassalos que já serão, por
que o estilo dos pactos que se fazem com os isen
tos é jurarem eles juntamente vassalagem a sua 
majestade. 

Quanto ao serviço dos portugueses, que os ín
dios das ditas administrações fiquem obrigados a 
ele alternativamente quatro até seis meses no ano, 
como no Maranhão o aceitaram com aplauso de 
todos; e que o estipêndio ou jornal de cada dia 
seja o que for mais justo e acomodado a conten
tamento das partes, sendo a espécie da paga em 
pano de algodão, como é costume aos índios, e 
demais comodidade em S. Paulo, no qual pano 
terão suficientemente com que se vestir a si, a 
suas mulheres e filhos. 

E quanto ao exercício dos índios nos meses 
livres, que os administradores os não deixem estar 
ociosos, obrigando-os com a moderação de livres, 
a que trabalhem, e façam suas lavouras, de que 
abundantemente se sustentem, estando a presente 
repartição para que lícita e suavemente se consi
gam os quatro intentos santos e verdadeiramente 
reais de sua majestade, a saber: a liberdade dos 
índios, a consciência dos paulistas, a conservação 
de suas povoações e serviço e remédio de suas 
famílias. 
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E porque não há leis tão justas e leves, que 
não necessitem de quem as faça executar e guardar, 
para este fim parece conveniente que assim como 
em Pernambuco e no Rio de Janeiro houve anti
gamente administradores eclesiásticos, assim haja 
em S. Paulo um de conhecido zelo e justiça, que 
todos os anos visite aquelas capitanias, e tenha 
cuidado de que tudo o dito se observe e nos casos 
que se oferecerem os possa e saiba decidir. 

Este é o meu parecer, salvo meliori judicio. 
Bahia, 12 de julho de 1694. 

' 
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REIAÇÃO 
DA MISSÃO DA 

SERRA DE IBIAPABA. 

1 

Primeiros missionários da Companhia de jusus, 
que do Brasil passaram por terra ao Maranhão; 
seus trabalhos. Morre na empresa o venerável 
padre Francisco Pinto, e outros. 

Pelos anos de 1605, sendo já pacificadas as 
guerras que em Pernambuco foram mui porfiadas 
da parte dos naturais, pelas violências de certo 
capitão português, se tornaram a pôr em armas 
todos os índios avassalados que havia desde o Rio 
Grande até o Ceará, onde ainda não tínhamos a 
fortaleza que hoje defende aquele sítio. E como 
em todo o Brasil tinha mostrado a experiência o 
particular talento e graça que Deus d~u aos religicr 
sos da Companhia de jesus para compor os âni
mos desta gente, a petição do governador does
tado, que então era Diogo Botelho, foi nomeado 
para esta empresa o padre Francisco Pinto, varão 
de grandes virtudes e mui exercitado e eloqüente 
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na língua da terra, e por seu companheiro o padre 
Luís Figueira. Era o padre Francisco Pinto muito 
aceito aos índios pela suavidade do seu trato e 
pelo modo e indústria com que os sabia conten
tar; e sobretudo o fazia famoso entre eles um novo 
milagre com que poucos dias antes, indo o padre 
a uma missão, acompanhado de muitos, e mor
rendo todos à sede em uns desertos, sendo as 
maiores calmas do estio, com uma breve oração 
que o padre fez ao Céu, pondcrse de joelhos, no 
mesmo ponto choveu com tanta abundância, que 
alagados os lugares mais baixos daquelas campi
nas, que eram muito dilatadas, houve em todas 
elas por muitos dias de caminho ãgua para todos; 
com estas assistências tão manifestas do Céu f cr 
ram recebidos os padres, como embaixadores de 
Deus e não do governador do Brasil, e sem haver 
entre todos aqueles índios, posto que agravados 
nas vidas, nas honras, e nas liberdades, quem 
pusesse dúvida a tudo o que padre lhes praticou, 
puseram logo em suas mãos as armas, e nas de el
-rei e de seus governadores a obediência, a que 
dali por diante nunca faltaram. 

Concluída tão felizmente esta primeira parte 
da sua missão, traziam os padres por ordem que 
intentassem os sertões do Maranhão, que naquele 
tempo estava ocupado pelos franceses, apalpando 
a disposição dos índios seus confederados e vendo 
se os podiam inclinar à pureza da fé católica, que 
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entre os franceses estava mui viciada de heresias 
e à obediência e vassalagem dos reis de Portugal, 
a quem pertenciam aquelas conquistas. Assim o 
fizeram logo os padres, sendo eles os primeiros 
pregadores da fé, e ainda os primeiros portugue
ses que do Brasil passaram ás terras do Maranhão. 

E marchando por terra com grandes trabalhos 
e dificuldades, por irem abrindo o mesmo caminho 
que se havia de andar, chegaram enfim ás serras 
de Ibia paba, onde viviam como acasteladas três 
grandes povoações de índios tobajaras debaixo do 
principal Taguaibunuçu, que quer dizer demônio 
grande; e verdadeiramente se experimentou depois 
sempre nesta missão que residia ou presidia na
quele sítio não só algum demônio, senão grande 
demônio, pela grande força, grande astúcia, grande 
contumácia, com que sempre trabalhou, e ainda 
hoje trabalha, por impedir os frutos e progressos 
dela; levantaram os padres igreja na maior povoa
ção da serra, sem contradição dos naturais, antes 
com grandes demonstrações de contentamento, e 
enquanto insistiam cotidianamente na instrução dos 
adultos e declaração dos mistérios da nossa santa 
fé com grande fervor dos mestres e dos ouvintes, 
conhecendo uns e outros de quanta importância 
seria para a conservação e aumento desta nova 
conquista de Cristo ter pacificadas e quietas as 
nações bárbaras de tapuias, que cercavam e in
festavam os arredores da serra, trataram os padres 
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no mesmo tempo de fazer a si com dádivas todas 
estas nações feras, e fizeram pazes entre eles e os 
tobajaras, sendo os mesmos padres os medianei
ros e ficando como por fiadores de ambas as partes. 
Mas debaixo deste nome de paz, traçando-o assim 
o demônio, sem mais ocasião que fereza natural 
destes brutos, entraram um dia de repente pela 
aldeia e pela igreja os chamados tocarijus; e es
tando o padre Francisco Pinto ao pé do altar para 
dizer missa, sem lhe poderem valer os poucos 
índios cristãos que o assistiam com flechas e 
pratazanas, que usavam de paus mui agudos e 
pesados, lhe deram três feridas mortais pelos peitos 
e pela cabeça, e no mesmo altar onde estava para 
oferecer a Deus o sacrifício do corpo e sangue de 
seu Filho, ofereceu e consagrou o de seu próprio 
corpo e sangue, começando aquela ação sacerdote, 
e consumando-a sacrifício. 

Com a morte ou martírio do padre Francisco 
Pinto, cuja sepultura Deus fez gloriosa com o 
testemunho de muitos milagres, que se deixam 
para mais larga história, o padre Luiz Figueira, 
ficando só e sem língua, porque ainda a não tinha 
estudado, se retirou por ordem dos superiores para 
o Brasil, tão sentido porém de não ter acompa
nhado na morte, como na vida, ao padre a quem 
fôra dado por companheiro, e com tanta inveja 
daquela gloriosa sorte, que logo fez voto de vol
tar, quando lhe fosse possível, a levar por diante 
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a mesma empresa, e buscar nela o mesmo gênero 
de morte que Deus então lhe negará, ao que ele 
dizia, por indigno. Mas ambos estes desejos 
cumpriu Deus depois a este grande zelador de 
seu serviço, porque no ano de 1623, sendo já de 
maior idade o padre Luiz Figueira, e tendo ocupa
do com muita satisfação os maiores lugares da 
Província, veio outra vez à missão do Maranhão, 
onde trabalhou por espaço de quatorze anos com 
grande proveito das almas dos portugueses e dos 
índios; e levando-o o mesmo zelo a Portugal a 
buscar um grande socorro de companheiros, que 
o ajudassem a trabalhar nesta grande seara, par
tindo de Lisboa, e chegando à barra do Grão Parã 
no ano de 1643, com onze de quinze religiosos 
que trazia consigo, foi cair nas mãos dos tapuias 
aroãs da boca do Rio das Amazonas onde ele e os 
mais foram primeiro mortos com grande cruelda
des, e depois assados e comidos daqueles bárbaros. 

II 

Vingam os tobajaras a morte do seu pastor. En
tram os holandeses em Pernambuco: reduzem a seu 
pa.rtido os índios, que com esta comunicação se cor
rompem mais nos seus costumes. Sua barbaridade. 

Este foi o glorioso e apostólico fim que tiveram 
os dois primeiros missionários do Maranhão e da 

126 

Escritos instrumentais sobre os Índios 

Serra de Ibiapaba, e os que puseram as primeiras 
plantas nesta nova vinha. Dos frutos que nela 
deixaram os padres, parte em flor, parte em agraço, 
não se logrou mais que o nome de cristãos, com 
que alguns ficaram e outros depois receberam, 
continuando em tudo o mais como gentios. Tive
ram, porém, lembrança de vingar a morte de seu 
pastor, na qual se mostraram tão cavaleiros, que 
fazendo guerra em toda a parte aos tocarijus, ape
nas deixaram desta nação quem lhe conservasse o 
nome e a memória. 

Assim viveram os tobajaras da serra gentios 
sobre catecúmenos até o ano de 1630, em que os 
holandeses ocuparam Pernambuco, e pouco de
pois se fizeram senhores da fortaleza do Ceará, e 
reduziram a si todos os índios daquela vizinhança. 

O trato que os da serra tiveram com os ho
landeses não foi sempre o mesmo, porque até o 
ano de 1642 foram seus confederados; e a este 
título os acompanharam na guerra do Maranhão, 
pelejando nela contra os portugueses, e contra os 
tobajaras que lá havia de sua própria nação; mas 
voltaram desta guerra tão pouco satisfeitos do valor 
e fortuna dos holandeses, que se resolveram a 
vingar neles as vidas dos que naquela empresa 
tinham perdido, e o fizeram com tanto sucesso e 
resolução, que na fortaleza que tinham feito no 
Camuci por engano e na do Ceará à escala vista 
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passaram todos à flecha e à espada. Pôde contudo 
tanto a indústria e manha dos holandeses, que 
com a dissimulação e liberalidade tornaram de
pois a reconciliar os ânimos desta gente, e não só 
a fizeram amiga, mas a renderam e sujeitaram de 
maneira que quase se deixaram presidiar deles em 
suas aldeias, não havendo nenhuma em que não 
tivessem, como de sentinela, alguns holandeses. 
Com a comunicação e exemplo e doutrina destes 
hereges, não se pode crer a miséria a que chegaram 
os pobres tobajaras, porque dantes, ainda que não 
havia neles a verdadeira fé, tinham contudo o 
conhecimento e estima dela, a qual agora não só 
perderam, mas em seu lugar foram bebendo com 
a heresia um grande desprezo e aborrecimento 
das verdades e ritos católicos, e louvando e 
abraçando em tudo a largueza da vida dos ho
landeses, tão semelhante à sua, que nem o herege 
se distinguia do gentio, nem o gentio do herege. 

Os males que saindo desta sua Rochela fizeram 
em todo este tempo os tobajaras da serra não se 
podem dizer, nem saber todos, que eles os sepul
tavam dentro em si mesmos. É toda esta costa 
cheia de muitos baixos que com o vento e corren
tes das águas se mudam freqüentemente; e foram 
muitos os na vi os de diferentes nações que aqui 
fizeram naufrágio, os quais eram despojos da co
biça, da crueldade e da gula dos tobajaras, porque 
tudo o que escapava do mar, vinha cair em suas 

128 

Escritos instmmentaís sobre os lndios 

mãos, roubando aos miseráveis naufragantes as 
fazendas, tirando-lhes as vidas e comendo-lhes os 
corpos. E depois que a experiência ensinou aos 
mareantes a se livrarem dos perigos da costa, in
ventou nela a voracidade e cobiça desta gente 
outro gênero de baixos e mais cegos, em que 
muitos faziam o mesmo naufrágio. Iam os mais 
ladinos deles aos navios que passavam de largo, 
prometiam grandes tesouros de âmbar pelo resga
te das mercadorias que levavam, e quando saíam 
com elas em terra os compradores, sucedia-lhes o 
que nestes últimos anos aconteceu a uma nau da 
Companhia da Bolsa, de que era capitão Francis
co da Cunha, o qual debaixo destas promessas de 
âmbar mandou à terra trinta soldados, e saindo da 
praia ao rolo do mar outros trinta índios forçosos 
para os tirarem ás costas, assim atados consigo os 
meteram pelo mato dentro e os mataram e cozi
nharam com grande festa e os comeram a todos, 
não vendo os que ficaram na nau mais que o fumo 
dos companheiros, que não cheirava ao âmbar por 
que esperavam. 

Esta era a vida bárbara dos tobajaras de 
Ibiapaba, estas as feras que se criavam e escondiam 
naquelas serras, as quais foram ainda mais feras, 
depois que se vieram a ajuntar com elas outras 
estranhas e de mais refinado veneno, que foram 
os fugitivos de Pernambuco. 
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III 

Danos que recebe Pernambuco, e sua dilata
da campanha da confederação dos índios com os 
holandeses. Estrago espiritual dos índios da Serra 
de lbiapaba com a companhia dos que para lá se 
retiraram. 

Entregou Deus Pernambuco aos holandeses por 
aqueles pecados que passam os reinos de umas 
nações a outras, que são as injustiças. E como 
grande parte das injustiças do Brasil caíram desde 
seu princípio sobre os índios naturais da terra 

' 
ordenou a justiça divina que dos mesmos índios 
juntos com os holandeses se formasse o açoite 
daquela tão florente República. Rebelaram-se 
muitos dos índios e cristãos e vassalos (posto que 
outros obraram finezas de fidelidade), e unindo 
suas armas com as do inimigo vencedor, não se 
pode crer o estrago que fizeram nos portugueses, 
em suas mulheres e filhos, exercitando em todo o 
sexo e idade desumanidades feiíssimas, sendo os 
índios, como inimigos domésticos, os guias que 
franquearam a campanha aos holandeses e os 
executores das crueldades que eles política e he
reticamente lhes cometiam, desculpando com a 
barbaridade dos brasilianos o que verdadeiramen
te não só eram consentimentos, senão mandados 
e resoluções suas, para assim quebrantarem a 
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honra e constância dos portugueses, que de outra 
sorte nunca puderam render. Vinte anos teve Deus 
sobre as costas dos pernambucanos este rigoroso 
açoite, porque nos primeiros quatro da guerra 
estiveram todos os índios pelos portugueses, até 
que no ano de 654 se deu por satisfeita a divina 
justiça com a milagrosa restituição de todas aquelas 
fortíssimas praças à obediência do felicíssimo rei 
D. João IV. Entraram os índios rebeldes nas ca
pitulações da entrega com perdão de todas as 
culpas passadas: mas eles como ignorantes de quão 
sagrada é a fé pública, temendo que os portu
gueses, como tão escandalizados, aplicariam as 
armas vitoriosas à vingança, que tão merecida ti
nham, e obrigados de certo rumor falso de que os 
brancos iam levando tudo à espada, lançaram-se 
cega e arrebatadamente aos bosques, com suas 
mulheres e filhos, onde muitos pereceram à mão 
dos tapuias, e os demais se encaminharam ás serras 
de Ibiapaba, como refúgio conhecido, e valhacouto 
seguro dos malfeitores. Com a chegada destes 
novos hóspedes, ficou Ibiapaba verdadeiramente 
a Genebra de todos os sertões do Brasil, porque 
muitos dos índios pernambucanos foram nascidos 
e criados entre os holandeses, sem outro exemplo 
nem conhecimento da verdadeira religião. Os 
outros militavam debaixo de suas bandeiras com 
a disciplina de seus regimentos, que pela maior 
parte são formados da gente mais perdida e cor-
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rupta de todas as nações da Europa. No Recife de 
Pernambuco, que era a corte e empório de toda 
aquela nova Holanda, havia judeus de Amsterdã, 
protestantes de Inglaterra, calvinistas da França, 
luteranos de Alemanha e Suécia, e todas as outras 
seitas do Norte: e desta Babel de erros particulares 
se compunha um ateísmo geral e declarado, em 
que não se conhecia outro Deus mais que o in
teresse, nem outra lei mais que o apetite; e o que 
tinham aprendido nesta escola do inferno é o que 
os fugitivos de Pernambuco trouxeram e vieram 
ensinar ã serra onde, por muitos deles saberem ler 
e trazerem consigo alguns livros, foram recebidos 
e venerados dos tobajaras como homens letrados 
e sábios, e criam deles, como de oráculo, quanto 
lhes queriam meter em cabeça. 

Desta maneira, dentro em poucos dias foram 
uns e outros semelhantes na crença e nos costu
mes; e no tempo em que Ibiapaba deixava de ser 
república de Baco (que era poucas horas, por 
serem as borracheiras contínuas de noite e de dia), 
eram verdadeiramente aquelas aldeias uma com
posição infernal, ou mistura abominável de todas 
as seitas e de todos os vícios, formada de rebeldes, 
traidores, ladrões, homicidas, adúlteros, judeus, 
hereges, gentios, ateus, e tudo isto debaixo do 
nome de cristãos e das obrigações de católicos. 
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IV 

Chega segunda vez o padre A ntônio Vieira ao 
Maranhão, e o governador André Vida/ de Ne
greiros intenta uma fortaleza na boca do Rio Ca
muci, empresa que dependia. da vontade dos habi
tadores da serra. Escreve-lhe o padre A ntônio Viei
ra. Sucesso da resposta da sumaca, que com mate
riais e soldados partiu a levantar a fortaleza. 

Este era o miserável estado da cristandade da 
serra, quando no ano de 1655 chegou segunda 
vez ao Maranhão o padre Antônio Vieira, com 
ordens de sua majestade, para que a doutrina e 
governo espiritual de todos os índios estivesse à 
conta dos religiosos da Companhia; e posto que o 
estado referido daqueles cristãos, de que já então 
havia notícias por fama, prometia mais obstinação 
que remédio; considerando, porém, os padres que 
sua primeira obrigação era a reformação dos índios 
já batizados e que estes da serra tinham sido os 
primogênitos desta missão, e de quão pernicioso 
exemplo seria para os que se houvessem de 
converter e para os já convertidos a vida escan
dalosa em que estavam, e muito mais a imunidade 
dela. Era ponto este que dava grande cuidado a 
toda a missão e que muito se encomendava a Deus, 
esperando todos que chegariam ao céu as vozes 
do sangue do seu Abel, o padre Francisco Pinto, 
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e que, amansadas aquelas feras, que já estavam 
marcadas com o caráter do batismo, tornariam 
outra vez ao rebanho de que eram ovelhas. Aju
dou mui to esta esperança um novo intento do 
governador André Vidal de Negreiros, o qual 
chegou no mesmo ano no Maranhão, resoluto a 
levantar uma fortaleza na boca do Rio Camuci, 
que é defronte das serras, para segurança do co
mércio do pau violete, que se corta nas fraldas 
delas, e do resgate do âmbar, que a tempos sai em 
grande quantidade naquelas praias. Esta é a sua
vidade da Providência divina, tantas vezes expe
rimentada nas missões de ambas as Índias, onde 
sempre entrou e se dilatou a fé levada sobre as 
asas do interesse. 

Comunicados os pensamentos do governador 
e superior das missões, julgaram ambos que pri
meiro se escrevesse aos índios da serra, de quem 
não só dependia o comércio, mas ainda a fábrica 
e sustento da fortaleza. Mas dificultava ou im
possibilitava de todo a embaixada a dificuldade 
do caminho de mais de cem léguas, atalhado de 
muitos e grandes rios, e infestado de diversas 
nações de tapuias feros e indômitos, que a ninguém 
perdoam e confirmado tudo com a experiência da 
mesma viagem, intentada outra vez com grande 
poder de gente de armas e não conseguida. 
Contudo houve um índio da mesma nação tobajara, 
chamado Francisco Murereíba, o qual, confiado 
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em Deus, como ele disse, se atreveu e ofereceu a 
levar as cartas. O teor delas foi oferecer o gover
nador em nome del-rei a todos os índios que se 
achavam na serra, perdão e esquecimento geral 
de todos os delitos passados, e dar-lhes a nova de 
serem chegados ao Maranhão os padres da 
Companhia, seus primeiros pais e mestres, para 
sua defesa e doutrina. E o mesmo escreveu o padre 
superior das missões, dando a si e a todos os 
padres, por fiadores de tudo o que o governador 
prometia; e referindo-se umas e outras cartas ao 
mensageiro, que era homem fiel e de entendi
mento, e ia bem instruído e afeto ao que havia de 
dizer, partiu Francisco com as cartas em maio de 
1655: e como fossem passados nove meses sem 
nova dele, desesperado de todo este primeiro 
intento, no fevereiro do ano seguinte, que são as 
monções em que de alguma maneira se navega 
para barlavento, despachou o governador uma 
sumaca com um capitão e quarenta soldados, e os 
materiais e instrumentos necessários à fábrica da 
fortaleza do Camuci, e na mesma sumaca ia em
barcado o padre Tomé Ribeiro com um compa
nheiro, para soltarem em terra no mesmo sítio, e 
praticarem aos índios e darem princípio àquela 
missão. Animou também muito a resolução do 
mesmo governador e intentos dos padres a paz 
que por meio deles vieram buscar ao Maranhão os 
teremembés , que são aqueles gentios que 
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freqüentemente se nomeiam no roteiro desta cos
ta com o nome de alarves, cuja relação nós agora 
deixamos por ir seguindo a sumaca, e não emba
raçar o fio desta história. 

V 

Navegação desde o Maranhão ao Ceará 
dificultosíssima. Arriba a sumaca. Parte o padre 
A ntônio Vieira e intenta, a despeito dos mares, ir 
à Bahia a buscar missionários. Demoras que tem, 
e como encontra os índios com a resposta da sua 
carta, e voltam todos para o Maranhão. 

Uma das mais dificultosas e trabalhosas nave
gações de todo o mar Oceano é a que se faz do 
Maranhão até o Ceará por costa, não só pelos 
muitos e cegos baxios, de que toda está cortada, 
mas muito mais pela pertinácia dos ventos e 
perpétua correnteza das águas. Vem esta corren
teza feita desde o Cabo da Boa Esperança com 
todo o peso das águas do Oceano na travessa, 
onde ele é mais largo, que é entre as duas costas 
de África e América, e começando a descabeçar 
desde o Cabo de Santo Agostinho até o Cabo do 
Norte, é notável a força que em todo aquele co
tovelo da costa faz o ímpeto da corrente, levando 
após si, não só tanta parte da mesma terra que 
tem comido, mas ainda aos próprios céus e os 
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ventos, que em companhia das águas, e como 
arrebatados delas, correm perpetuamente de Leste 
a Oeste. Com esta contrariedade contínua das 
águas e dos ventos, que ordinariamente são brisas 
desfeitas, fica toda a costa deste estado quase 
inavegável para barlavento, de sorte que do Pará 
para Maranhão de nenhum modo se pode nave
gar por fora, e do Maranhão para o Ceará com 
grandíssima dificuldade, e só em certos meses do 
ano, que são os de maior inverno. 

Navega-se nestes meses pela madrugada com 
a bafagem dos terrenhos, os quais, como são in
certos e duram poucas horas, todo o resto do dia 
e da noite, e ás vezes semanas e meses inteiros, se 
está esperando sobre ferro na costa descoberta e 
sem abrigo, sendo este um trabalho e enfadamento 
maior do que toda a paciência dos homens; e o 
pior de tudo é que, depois desta tão cansada porfia, 
acontece muitas vezes tornarem as embarcações 
arribadas ao Maranhão, como também arribou 
nesta ocasião a sumaca, em que ia o padre e os 
soldados para o Camuci, tendo gastado cinqüenta 
dias em montar só até o Rio das Preguiças, que é 
viagem que desfizeram em doze horas. Depois 
mostrou a experiência que fôra providência parti
cular de Deus não chegarem os soldados a pôr pé 
em terra, nem se intentar a fábrica da fortaleza, 
porque, segundo a disposição em que então esta
vam os índios da serra, é sem dúvida que, ou 
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haviam de impedir a fortaleza por armas, ou se 
haviam de retirar para tão longe dela, onde nunca 
mais fossem vistos. 

Partiu nesta mesma monção em uma embarca
ção latina o padre Manuel Nunes para o Ceará, e 
o padre Antônio Vieira para a Bahia: ia um a cul
tivar os índios daquele distrito, outro para trazer 
sujeitos que podessem acudir aos demais; e posto 
que venceram mais léguas da costa pela melhoria 
das velas, e perseveraram mais tempo na mesma 
porfia, teimando contra o mar, até se verem quase 
comidos dele, enfim desenganados, houveram 
também de arribar; mas na hora em que se acaba
va de tomar este acordo para se levarem as âncoras, 
eis que vem uma embarcação pequena à vela, 
escorrendo a costa, e gente vestida de cores, 
marchando pela praia. Ao princípio cuidaram que 
eram estrangeiros escapados de algum naufrágio, 
mas chegando mais perto, reconheceram que era 
o índio Francisco, que acompanhado de outros da 
serra vinham trazer a resposta das cartas com que 
havia quase um ano tinha partido do Maranhão. 
Recebidos com a festa e alvoroço que merecia tal 
encontro e tão pouco esperado e dando já por 
bem empregado o trabalho da dilação, deu Fran
cisco por causa da sua tardança o haver encontra
do pelo caminho grande variedade de nações de 
tapuias, que o detinham e traziam consigo muitos 
dias. E perguntado como escapara deles com vida, 
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sendo gente que a ninguém perdoa, respondeu 
que lhe inspirara Deus, quando se viu nas mãos 
dos primeiros, oferecer-lhe[s] voluntariamente tudo 
o que levava consigo e sobre si, esperando que 
como não tivessem que roubar, não o quereriam 
matar inutilmente e que assim o faziam; antes, ao 
despedir-se, lhe davam sempre algumas coisas das 
suas em agradecimento das que tinham recebido; 
e que prosseguindo na mesma forma, dando a 
uns o que recebia dos outros, se livrara das mãos 
de todos. Eram dez índios os da serra que acompa
nhavam a Francisco, dos quais o que vinha por 
maioral apresentou aos padres as cartas que trazia 
de todos os principais, metidas, como costumam, 
em uns cabaços tapados com cera, para que nos 
rios que passam a nado se não molhassem. . 

Admiraram-se os padres de ver as cartas escn
tas em papel de Veneza, e fechadas com lacre da 
índia· mas até destas miudezas estavam aqueles 

' 
índios providos tanto pela terra adentro, pela co-
municação dos holandeses, de quem também ti
nham recebido as roupas de grã e de seda, de que 
alguns vinham vestidos. Desta maneira sabem os 
políticos de Holanda comprar as vontades.: s~
jeição desta gente, e passá-los da nossa obedienaa 
à sua, o que nós pudéramos impedir pelos mes
mos fios, com muito menos custo, mas sempre as 
nossas razões de estado foram vencidas da nossa 
cobiça, e por não darmos pouco por vontade, 
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vimos a perder tudo por força. A letra e estilo das 
cartas era dos índios pernambucanos, antigos 
discípulos dos padres, e a substância delas era 
darem-se os parabéns de nossa vinda, e significa
rem o grande alvoroço e desejo com que ficavam 
esperando para viverem como cristãos, não se 
esquecendo de lembrar aos padres como eles ti
nham sido os primeiros filhos seus, e quão viva 
estava ainda em seus corações a memória e sau
dades do seu santo pai, o Paí-Pina, que assim cha
mavam ao padre Francisco Pinto. 

VI 

Partem à missão da Serra de Ibiapaba o padre 
António Ribeiro e o padre Pedro de Pedrosa. Di
ficuldades, perigos, e trabalhos que passam estes 
apostólicos missionários. Favores do Céu que ex
perimentam antes de chegar a Ibiapaba. 

Chegada ao Maranhão esta resposta tão con
forme ao que se desejava, se resolveu logo que a 
viagem se fizesse por terra, e foram nomeados 
para esta missão o padre Antônio Ribeiro, prático 
e eloqüente na língua da terra, e o padre Pedro de 
Pedrosa, que pouco antes tinha chegado de Por
tugal. 

Até o Rio das Preguiças levaram os padres uma 
boa escolta de soldados portugueses, com que 
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passaram vinte e cinco léguas de perpétuos areais, 
chamados vulgarmente os Lançóis, por ser este 
passo mui infestado dos tapuias. Despedida a es
colta, se descobriu logo quanto o inimigo da 
salvação das almas tratava de estorvar esta via
gem, como se experimentou mais no discurso dela. 
Como em todo este caminho não há povoação 
nem estalagem, é um dos grandes trabalhos e 
dificuldades dela haver de levar o mantimento ás 
costas, que vem a ser a farinha que chamam de 
guerra, que é o biscoito destas terras, o qual ao 
uso delas se leva em uns como sacos de vimes, 
tecidos ou embastidos de folhas. Sucedeu, pois, 
que os que levavam estes sacos ás costas, assim 
por se aliviarem do peso, como por ser gente que 
come sem nenhuma regra, em treze dias que tinha 
durado a viagem, os tinham desentranhado, de 
maneira que quando os padres foram a dar balan
ço ã farinha, não acharam mais que o vulto da 
folhagem, e que toda a tropa, que constava de 
sessenta bocas, estava totalmente sem mantimento. 

Todos votavam que voltassem outra vez para o 
Maranhão, pois não tinham de que se sustentar, e 
lhes restavam por andar as três partes do caminho, 
e essas do maior trabalho e detença. Mas os pa
dres resolveram que o que se havia de padecer 
tornando atrás, se padecesse prosseguindo adiante, 
e animando aos índios, se fez assim e se susten
taram todos somente de caranguejos, com algum 
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peixe que lhes deram os teremembés em dois dos 
seus magotes que encontraram. Governava um 
destes magotes Tatuguaçú, um dos quais tinham 
ido ao Maranhão, e que era o intérprete dos de
mais, ao qual, como logo então se colheu de suas 
palavras, nunca lhe pareceu bem que as suas praias 
fossem francas aos portugueses, e devassadas de 
passageiros; e como esta era a primeira viagem, 
tratou de cortar nela o fio e os intentos a todas as 
demais dando de noite um bom assalto nos nossos. 

' 
A este fim convidou uma boa parte dos índios a 
certa pescaria, que se havia de fazer de noite em 
um posto distante, e aos soldados portugueses que 
eram oito também os procurou retirar, tomando 
para isso uma traça, que bem se via ser inspirada 
pelo demônio; e foi prometer-lhes que lhes man
daria algumas de suas mulheres, para os ter longe 
dos padres, e divertidos, tendo no mesmo tempo 
escondido no mato o maior corpo da sua gente 
para rebentar com ela nas horas do maior descuido. 

De tudo isto estavam os padres bem inocentes, 
fazendo exame da consciência, como é costume, 
para se recolherem a descansar, quando no mesmo 
exame lhes veio um escrúpulo, sem dúvida ins
pirado pelo anjo da guarda, começando a duvidar 
da fé do Teremembé, e inferindo do mesmo bom 
agasalho que lhes fizera a traição que debaixo dele 
tinha ou podia ter armado. Com esta suspeita, sem 
outro indício nem averiguação, ordenaram que se 
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fizesse logo a marcha que estava disposta para se 
fazer de madrugada, abalando com todo o silên
cio e marchando toda a noite, e deste modo ama
nheceram livres e vivos os que tinham decretada 
a morte para aquela noite. Assim o descobriu 
depois aos padres uma velha da mesma nação, a 
qual tinha ido ao Maranhão na ocasião das pazes, 
onde fôra mui bem tratada dos nossos, e agora em 
agradecimento veio escondidamente a trazer-lhes 
aquele aviso, que ainda foi bom para a cautela, 
posto que se não acabaram aqui os perigos. 

VII 

Rios caudalosos que se atravessam nesta jor
nada. Risco da canoa em que ia o padre Antônio 
Ribeiro. Livram milagrosamente. Chegam estes 
missionários à desejada Serra de Ibiapaba. 

Um dos perigos e trabalhos grandes que tem 
este caminho é a passagem de quatorze rios mui 
caudalosos, que o atravessam e se passam todos 
por meio da foz, onde confundem e encontram 
sua águas com as do mar; e porque não há nestes 
rios embarcação para a passagem, é força trazê-la 
do Maranhão com imenso trabalho, porque se vem 
levando às mãos por entre o rolo e a ressaca das 
ondas, sempre por costa bravíssima, alagando-se 
a cada passo, e atirando o mar com ela e com os 
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que a levam, com risco não só dos índios e da 
canoa, senão da, mesma viagem, que dela total
mente depende. 

Muitas vezes é também necessário arrastá-la por 
grande espaço de terra e montes para a lançar de 
um mar a outro, e talvez obrigam estas dificulda
des a tomar a mesma canoa em peso ás costas 
com toda a gente, e levá-la assim por muitas lé
guas; de modo que para haver embarcação para 
passar os rios, se há de levar pelo mar, pela terra 
e pelo ar, e bem se vê quanta seria a moléstia e 
aflição dos padres nesta sua viagem em persuadir 
e animar a um trabalho tão forte a homens que 
quase vinham sem comer e mal podiam arrastar 
os corpos. Na passagem do Rio Paramirim, que é 
o mais forçoso de todos, foi tal o ímpeto da cor
rente que, arrebatando a canoa, a levou rodando 
mais de três léguas pelo mar alto dentro, dando já 
todos por perdidos ao padre Antônio Ribeiro, que 
nela ia, e sete índios. Chamaram todos neste aper
to pela Virgem Nossa Senhora da Conceição, in
vocando seu nome a grandes brados, como suce
de na última desesperação dos remédios huma
nos; e por milagre da Senhora, depois de cinco 
horas de lutar com as ondas, o mesmo mar os 
trouxe à terra, não havendo já quem tivesse ânimo 
nem braços para poder sustentar os remos nem o 
governo. Sucedeu neste perigo uma circunstância 
de trabalho nunca vista nem imaginada: ia o rio 
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em partes profundamente entrando por entre 
morros de areia mui altos, dos quais, com o 
perpétuo remoínho dos ventos era tão espesso o 
chuveiro da areia que caía sobre a canoa, que 
trabalhando a maior parte dos que nela iam em a 
lançar fora com as mãos, com os remos, com os 
chapéus e com tudo o que podia ser de préstimo, 
não bastavam a alijar e descarregar o peso dela, 
que por momentos os ia alagando e levando a 
pique; mas de tudo os livrou a proteção daquela 
divina Senhora, a quem tudo obedece. 

As outras moléstias e incomodidades, que pa
decem nesta viagem homens criados no retiro da 
sua cela, são muito para agradecer e louvar a Deus; 
porque o caminho, que é de mais de cento e trinta 
léguas pelo rodeio das enseadas, o fazem os pa
dres todo a pé, e sem nenhum abrigo para o sol, 
que nas areias é o mais ardente; porque em todas 
elas não há uma só árvore, e até a lenha a dá, não 
a terra, senão o mar, em alguns paus secos que 
deitam as ondas à praia. A cama era aonde os 
tomava a noite, sobre a mesma areia, e também 
debaixo dela, porque marchavam no tempo das 
maiores ventanias, as quais levantam uma nuvem 
ou chuva de areia tão contínua, que em poucas 
horas de descuido se acha um homem coberto ou 
enterrado; até o mesmo vento (coisa que parece 
incrível) é um dos maiores trabalhos e impedi
mentos desta navegação por terra, porque é ne-
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cessária tanta força para romper por ele, como se 
fôra um homem nadando, e não andando. 

Enfim, como esta era a primeira viagem que se 
fazia ou abria depois de tantos anos por estas 
praias, a falta de experiência, como sucede em 
todas as coisas novas, fazia maiores os trabalhos e 
os perigos. Mas vencidos todos com o favor de 
Deus, que da fraqueza tirava forças, aos 4 de julho 
de 1656, em que se contaram trinta e cinco de 
viagem, chegaram os padres à sua desejada Serra 
de Ibiapaba sem alento, nem cor, nem semelhan
ça de vivos, que tais os tinha parado o caminho e 
a fome. Quão acomodado, porém, fosse este lugar, 
onde chegavam para descansar e convalescer de 
todos estes trabalhos, se verá pela breve relação 
que agora daremos da terra. 

VIII 

Descrição do sítio da Serra de Ibiapaba: sua 
dificultosa subida; sua altura, que excede ás 
nuvens; condições de seus moradores; e chegados 
a ela os missionários, quanto obram. 

Ibiapaba, que na língua dos naturais quer dizer 
Terra Talha, não é uma só serra, como vulgarmente 
se chama, senão muitas serras juntas, que se le
vantam ao sertão das praias de Camuci, e mais 
parecidas a ondas de mar alterado que a montes, 
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se vão sucedendo, e como encapelando umas após 
das outras em distrito de mais de quarenta léguas: 
são todas formadas de um só rochedo duríssimo 

' e em partes escalvado e medonho, em outras 
cobertas de verdura e terra lavradia, como se a 
natureza retratasse nestes negros penhascos a 
condição de seus habitadores, que, sendo sempre 
duros e como de pedras, ás vezes dão esperanças, 
e se deixam cultivar. Da altura destas serras não se 
pode dizer coisa certa, mas que são altíssimas, e 
que se sobe, ás que o permitem, com maior tra
balho da respiração que dos mesmos pés e mãos, 
de que é forçoso usar em muitas partes. Mas de
pois que se chega ao alto delas, pagam muito bem 
o trabalho da subida, mostrando aos olhos um 
dos mais formosos painéis que porventura pintou 
a natureza em outra parte do mundo, variando de 
montes, vales, rochedos e picos, bosques e cam
pinas dilatadíssimas, e dos longes do mar no ex
tremo dos horizontes. Sobretudo, olhando do alto 
para o fundo das serras, estão-se vendo as nuvens 
debaixo dos pés, que, como é coisa tão parecida 
ao céu, não só causam saudades, mas jã parece 
que estão prometendo o mesmo que se vem buscar 
por estes desertos. 

Os dias no povoado da serra são breves, porque 
às primeiras horas do sol cobrem-se com as névoas, 
que são contínuas, e muito espessas. As últimas 
escondem-se antecipadamente nas sombras da 
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serra, que para a parte do ocaso são mais vizinhas 
e levantadas. As noites, com ser tão dentro da 
zona tórrida, são frigidíssimas em todo o ano, e no 
inverno com tanto rigor, que igualam os grandes 
frios do Norte, e só se podem passar com a fo
gueira sempre ao lado. As águas são excelentes, 
mas muito raras, e a essa carestia atribuem os na
turais ser toda a serra muito falta de caça de todo 
o gênero; mas bastava para toda esta esterilidade 
ser habitada ou corrida há tantos anos de muitas 
nações de tapuias, que sem casa nem lavoura vi
vem da ponta da flecha, matando para se susten
tar não só tudo o que tem nome de animal, mas 
ratos, cobras, sapos, lagartixas e de todas as outras 
imundícias da terra. Quase na mesma miséria vi
vem igualmente os tobajaras, posto que puderam 
sem muita dificuldade suprir a necessidade da terra 
com os socorros do mar, que lhes fica distante 
vinte e cinco léguas, e sobre ser mui abundante 
de todo o gênero de pescado, está oferecendo de 
graça o sal nas praias, em um salina natural de 
mais de duas léguas; mas é tão grande a inércia 
desta gente, e o ócio em que excedem a todos os 
do Brasil, que por milagre se vê um peixe na serra, 
vivendo de mandioca, milho e alguns legumes, de 
que também não têm abundância; com que é entre 
eles perpétua a fome, e parece que mais se mantêm 
dela que do sustento. 

Não foram novas aos padres as incomodidades 
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do sítio, de que já tinham certas notícias, como 
dos costumes dos moradores, os quais acharam 
em tudo no estado em que acima os descrevemos, 
posto que foram recebidos deles com grandes 
demonstrações de gosto e humanidade, e com 
aquela admiração e aplauso, que sempre acham 
nesta gente todas as coisas novas. A primeira em 
que entenderam os padres foi em levantar igreja, 
de que eles não só foram os mestres, senão os 
oficiais, trabalhando por suas próprias mãos, assim 
pelo exemplo como pela necessidade, porque era 
pouca a diligência com que os moradores se apli
cavam à obra. A do edifício espiritual se começou 
juntamente, porque desde o primeiro dia começa
ram os padres a ensinar a doutrina no campo, a 
que concorriam principalmente os pequenos, que 
muito brevemente tomaram de memória as ora
ções, e respondiam com prontidão a todas as 
perguntas do catecismo. Mas, depois que os padres 
lhes ensinaram a cantar os mesmos mistérios, que 
compuseram em versos e tons muito acomodados, 
viu-se bem com quanta razão dizia o padre 
Nobrega, primeiro missionário do Brasil, que com 
música e harmonia de vozes se atrevia a trazer a 
si todos os gentios da América. Foram daqui por 
diante muito maiores os concursos e doutrinas de 
todos os dias; e maiores também as esperanças 
que os padres conceberam de que por meio desta 
música do céu queria o divino Orfeu das almas 
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encantar estas feras destas penhas, para as trazer 
ao edifício da sua Igreja. A primeira pedra que se 
lançou nele e o primeiro fruto que se começou a 
colher foi o batismo de muitos adultos, e de todos 
os inocentes, porque nenhum pai houve que não 
trouxesse a batizar todos os filhos, dos quais mui
tos foram logo chamados ou arrebatados ao céu 
antes dos anos do entendimento, para que a ma
lícia dos mesmos pais lhos não pervertesse. 

IX 

Impedimento que põe o demónio à fé. Meios 
de que usa. Desacerto de um capitão português. 
Perigo da fortaleza do Ceará. 

Sofreu mal o demônio que se lhe tirassem das 
mãos estes despojos tenros, que ele desde o 
nascimento tinha já marcados por seus, e temen
do destes princípios que viria pouco a pouco a ser 
lançado daquele castelo infernal, que é a chave de 
tantas outras nações, que tão absolutamente estava 
dominando, determinou fazer-se forte nele com 
todas as suas forças e astúcias, e com as mesmas 
fazer a esta missão a mais cruel e porfiada guerra, 
que jamais se tem experimentado até hoje na 
conquista espiritual de todas as gentilidades do 
Brasil. Tinham vindo os padres a Ibiapaba com 
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ordem, não de fazerem ali residência, mas de 
verem a disposição da gente e do lugar, e com 
aviso aos superiores, esperarem a resolução do 
que haviam de seguir. Daqui tomou ocasião o 
demônio, e daqui forjou as suas primeiras armas, 
metendo em cabeça a todos os principais que os 
padres não vinham a tratar da sua salvação, senão 
da sua ruína, e que eram espias dissimulados dos 
portugueses para avisarem do que passava na serra, 
e, quando estivessem mais descuidados, os en
tregarem a todos em suas mãos, os maiores para 
serem justiçados pelos delitos passados, e os ou
tros para serem vendidos por escravos em perpé
tuo cativeiro. 

Não se sabe de qual nasceu primeiro este dia
bólico pensamento, mas como todos estavam cri
minosos, e deviam tanto à justiça do céu e da 
terra, a própria consciência lhes assoprava este 
fogo dentro dos corações, e os de Pernambuco, 
em que eram maiores as culpas e maior o temor, 
eram os que mais criam e confirmavam tudo, não 
havendo ação nem movimento nem palavras nem 
silêncio dos padres, de que não fizessem novo 
argumento, e convertessem no mesmo veneno. Isto 
só se falava entre todos, sobre isto se discorria e 
se bebia, que é o tempo e o lugar de seus mais 
vivos discursos. Estas eram as profecias dos feiti
ceiros estes os conselhos dos velhos, estes os 

' 
temores e os prantos das mulheres, olhando todos 
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dali por diante para os padres, não como pais e 
defensores seus, mas como espias inimigos e trai
dores de sua pátria, de suas vidas e de suas li
berdades, e como tais se retiravam e retiravam a 
todos da casa e conversação dos padres, fugindo 
até da igreja, da doutrina, das pregações, e ainda 
da mesma missa, que era o que o demônio pre
tendia. 

Sucedeu por este tempo fazer viagem o gover
nador André Vida! do Maranhão para Pernambuco 
por terra, com aviso que lhe fizeram os padres, 
que estava seguro o caminho; e como o governador 
trazia grande escolta de soldados e índios, tiveram 
por certo os de Ibiapaba que aquele aparato se 
encaminhava a conquistá-los, e dissimuladamente 
chamaram todos os tapuias da sua confidência, e 
os tiveram em cilada enquanto o governador 
passou pelas suas praias; e depois que esteve em 
lugar que já não podia voltar atrás, tornaram a 
desfazer esta prevenção com tanta dissimulação e 
secreto, que não chegou à notícia dos padres, 
senão daí a anos. Quase começaram a se aquietar 
com este desengano os temores dos da serra, e a 
verdade dos portugueses também começou a tri
unfar das falsas e indignas suspeitas que deles 
tinham; mas o demôriio que não aquietava le
vantou em outra parte um novo incêndio, para 
tornar a cegar com o fumo dele aos que já parece 
queriam abrir os olhos. 
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Nos arredores da fortaleza do Ceará, distante 
de Ibiapaba sessenta léguas, vivem duas nações 
de tapuias gentios, confederadas ambas com os 
portugueses, mas inimigas entre si; uns se chamam 
ganacés, outros juguaruanas. Estavam estes ocu
pados no mato em cortar madeira do precioso pau 
violete para o capitão da fortaleza, quando os 
ganacés levando consigo alguns índios cristãos de 
duas aldeias avassaladas que ali temos, deram de 
repente sobre eles, e tomando-lhes as mulheres e 
filhos, se vinham retirando com a presa. Fizeram 
aviso os juguaruanas ao capitão da fortaleza, em 
cujo serviço estavam, o qual lhes mandou de so
corro vinte e quatro soldados portugueses, com 
ordem que os ajudassem e pelejassem contra seus 
inimigos, podendo mais neste caso, como sempre 
pode, a razão da cobiça que a do estado, a qual 
ditava que se guardasse neutralidade com ambas 
as nações, pois ambas eram nossas aliadas. Che
garam os soldados aos ganacés, que se tinham 
feito fortes em uma roboleira do bosque, e 
desordenando mais a desordenada ordem que 
levavam, um deles que não era branco persuadiu 
aos fortificados que entregassem em confiança suas 
armas em sinal de paz, para se retirarem debaixo 
das nossas. Mas os juguaruanas, que já tinham 
recuperado a presa, tanto que viram a seus inimi
gos desarmados, sem lhes poderem valer os sol
dados portugueses, deram sobre eles, e em um 
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momento quebraram as cabeças a todos, que é o 
seu modo de matar, sem ficar, de quinhentos que 
eram, nem um só com vida. 

Foi este um caso que grandemente alterou os 
ânimos de todos os índios do Ceará, e muito mais 
os vassalos e aliados, vendo que a sombra de 
nossas armas, de que eles esperavam a defesa, 
fôra a mesma, e por estilo tão indigno, que os 
metera como cordeiros nas mãos de seus inimi
gos. Clamavam contra os interesses do capitão, e 
contra a lealdade dos soldados, o que lhes ensi
nava a dor e justa ira, e talvez se precipitavam em 
ameaças contra a fortaleza, e contra as vidas de 
quantos estavam nela. 

X 

São chamados os padres para sossegarem os 
índios; diferenças entre estes; acode no maior fer
vor da briga o padre Antônio Ribeiro, a cujas vo
zes suspendem todos as armas, e ficam em paz; 
reforma tudo este grande missionário, e parte a 
Pernambuco em busca de remédio, mas sem e/eito. 

Posta a fortaleza neste aperto e receio, rece
beram os padres cartas do capelão e almoxarife, 
em que lhes representavam o estado de tudo, e 
lhes pediam que por serviço de Deus e del-rei 
quisessem acudir com toda a pressa àquela força, 
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pois só a sua presença, e a muita autoridade que 
têm com os índios, poderia obrar em seus ânimos, 
tão justamente irados, o que importava à conser
vação de todos. Por esta causa, e por pertencerem 
também aqueles índios a esta missão, resolveram 
os padres partir logo ao Ceará; mas vendo que 
com a notícia desta jornada tomavam a reverdecer 
as suspeitas dos de Ibiapaba, houve de ficar ali 
um dos padres, como em reféns do outro, e foi só 
àquela empresa o padre Antônio Ribeiro, que, 
como tão eloqüente na língua, e exercitado em 
conhecer e moderar os ânimos desta gente, so
bretudo ajudado com particular favor de Deus, pôs 
tudo em poucos dias em paz. 

Primeiro aquietou, não sem dificuldade, os 
índios cristãos das aldeias, que como vassalos dei
-rei, e criados em maior política, sabiam melhor 
sentir e encarecer a causa da sua dor; e com eles 
ficaram também quietos os ganacés, primeiros 
movedores desta tragédia, ajudando não pouco a 
sua mesma culpa a se comporem com o sucesso. 
Só os juguaruanas, como provocados sem causa, 
e como insolentes com a vitória, não cessavam de 
ameaçar continuamente a ambas as aldeias, em 
uma das quais deram de repente ao tempo que o 
padre estava levantando a hóstia; mas, acabada a 
missa, com a pressa que pedia o perigo, estando 
já alguns da aldeia mortos, e feridos quase todos, 
que não chegavam a quarenta, sendo quatrocen-
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tos os bárbaros que combatiam uma fraca estaca
da de que estava cercada, o padre se subiu intre
pidamente sobre ela por meio das flechas; e, não 
pedindo pazes nem rogando, senão repreenden
do e ameaçando o castigo de Deus aos bárbaros, 
deu Deus tanto eficácia a estas vozes e ao império 
delas que, suspendendo os arcos e flechas, se 
retiraram logo todos. E dali a três dias, em presença 
do padre e do capitão da fortaleza, vieram a fazer 
pazes, que se celebraram solenemente entre estas 
e as mais nações ofendidas. Enquanto isto se 
obrava, não atendia o padre com menos cuidado 
à doutrina dos índios cristãos, os quais achou na 
mesma confusão e miséria em que estavam os de 
Ibiapaba, e se se pode cuidar, ainda maior, pela 
maior vizinhança e comunicação que haviam tido 
dos holandeses, se bem o respeito da fortaleza e 
o presídio os tinha feito menos rebeldes e inso
lentes que os outros. Ensinaram-se os inocentes e 
batizaram-se todos os hereges, e se reconciliaram 
com a igreja muitos que estavam casados ao modo 
de Holanda, e se receberam com os ritos católi
cos. Enfim, as duas povoações que eram compostas 
de gentios e hereges ficaram de todo cristãs. 

Restava somente a fortaleza por render, onde 
em certo modo se pode dizer que estava e está o 
demônio mais forte pela cobiça dos capitães e 
torpeza dos soldados. A estes tirou o padre trinta 
índias, as mais delas casadas, de que se serviam 
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com pública ofensa de Deus e sem pejo dos ho
mens, indo-as buscar livremente ás aldeias, e to
mando-as, se era necessário, por força a seus 
maridos. Dos maridos se estavam servindo igual
mente os capitães para seus interesses, com tanta 
opressão dos miseráveis e tão pouca e tão enga
nosa satisfação do contínuo trabalho ou cativeiro 
em que os trazem, sem descansar jamais, que se 
podia duvidar quais eram dignos de maior lástima, 
se as mulheres no torpe serviço dos soldados, se 
os maridos no injusto dos capitães. Trataram os 
índios com o padre de pôr remédio a estes danos, 
que não eram menos consideráveis para os mes
mos portugueses, se aqueles vícios deixaram olhos 
abertos. Representou-se por meio mais efetivo 
retirarem-se aquelas aldeias dali para Pernambuco, 
donde todos os anos, assim como vêm e se mu
dam os soldados portugueses, assim viessem e se 
mudassem os índios necessários ao serviço da 
fortaleza; e com esta proposta passou o mesmo 
padre a Pernambuco, posto que não foi admitida, 
como nunca serão aquelas em que o bem tempo
ral ou espiritual comum se encontra com o inte
resse dos particulares que governam. 

Na viagem visitou o padre as relíquias das 
antigas aldeias de Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande, que achou espalhadas por aquele largo e 
trabalhoso caminho, e tornou a visitar as do Ceará, 
batizando, doutrinando, casando e confessando a 
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todos aqueles desamparadíssimos índios, os quais 
davam graças a Deus de que tudo isto se lhes 
fizesse de graça, quando muitos deles viviam como 
gentios, por não terem com que pagar os sacra
mentos. 

XI 

Desconfiança dos da Serra de Ibiapaba, tendo 
aos missionários por traidores. Quanto padece o 
padre Pedro Pedrosa, que ficou só na serra; ne
cessidade a que chega, e descômodos destas 
missões. 

Enquanto o padre Antônio Ribeiro se deteve 
nesta comprida missão, esteve o padre Pedro 
Pedrosa padecendo as conseqüências dela, que 
foram persuadirem-se de novo os de Ibiapaba que 
a jornada ao Cearã, e de Pernambuco, foram só a 
prevenir dobrados socorros, com que os arrancar 
a todos das suas serras, chegando a desconfiar das 
mesmas muralhas inacessivas com que as fortifi
cou a natureza, e fazendo como soldados velhos 
da guerra do Brasil uma estrada oculta pelo mato, 
que, no caso que não se pudessem defender, lhes 
servisse para a retirada, a qual jã tinham disposta 
para partes tão remotas do interior da América, 
que nunca lã pudesse chegar o nome, quanto mais 
armas dos portugueses. Sendo esta a opinião que 
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estes índios tinham de um dos padres, jã se vê 
qual seria o tratamento que fariam ao outro. Ficou 
o padre Pedro Pedrosa entre eles só, e sem saber 
ainda mais que poucas palavras da língua; mas a 
mesma necessidade, e não ter outra com que se 
dar a entender, lha fez aprender copiosamente 
dentro em poucos meses, estudando, mais ainda 
que a mesma língua, as razões com que havia de 
falar e persuadir a esta enganada gente o pouco 
fundamento de seus temores, e das desconfianças 
que tinham concebido contra os padres, que por 
eles estavam padecendo tantos trabalhos e tinham 
arriscado tantas vezes as vidas. Mas nenhuma razão 
nem demonstração bastava para que vissem ou 
quisessem ver a sua cegueira. 

Assim estava o padre aqui mais como prisio
neiro das suas ovelhas que como pastor delas, 
continuando, porém, sempre em lhes dar o pasto 
da verdadeira doutrina, a que acudiam poucos e 
os mais pequenos, rogando por todos a Deus, e 
oferecendo por sua conversão os mesmos agravos 
e ingratidões que deles continuamente estava re
cebendo. Alguns meses não teve o padre quem 
lhe fosse acender uma candeia, deitando-se todo 
este tempo sobre ter comido duas espigas de milho 
seco, que assava por sua própria mão; mas nisto 
eram menos culpados os que tinham obrigação de 
o sustentar, pelas esterilidades do sítio. Muitas 
vezes, a horas de jantar, mandou com um prato 
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pedir uma pequena de farinha pelas portas, sendo 
ele o que fazia o fogo para cozer umas ervas 
agrestes, e o que varria a pobre casinha com as 
mesmas mãos sagradas com que a tinha feito. Deste 
tempo é que ficaram ao padre as notícias que nos 
dá de serem tanto saborosas as lagartixas, pela 
parte de alguma que algum mais misericordioso 
lhe ofereceu por grande caridade. Tal é a miséria 
ou o castigo do sítio em que vive esta pobre gente, 
e por cuja conservação fazem tantos extremos. 

Quando aqui chegamos, havia quatro meses 
que os padres não comiam mais que folhas de 
mostarda cozidas em ãgua e sal, mas estas com 
pouca farinha, porque nem os que a lavram a ti
nham. Alguma jornada fizeram de mais de sessenta 
léguas, em que levavam a matalotagem na 
algibeira, que era um pouco de milho debulhado, 
que, a não ir tão bem guardado, se não pudera 
defender à fome dos companheiros, e isto é o 
com que se jejuam as quaresmas e com que se 
festejam as pãscoas; mas é jã boa de contentar a 
natureza (e muito mais a graça), e dá Deus tantos 
sabores a estes manjares, que não fazem cã sau
dades os regalas da Europa. Dias houve também 
caminhando em que passaram os padres só com 
os cardas do mato, e outras vezes com as raízes 
de certa ãrvore agreste, cavadas por sua mão, a 
que chamam mandu-rapó, por ser mantimento das 
emas, que digerem ferro. Mas tinham os padres 
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muito mais que digerir na dureza e rebeldia dos 
corações da gente com que tratavam, os quais com 
nenhum exemplo se compungiam, com nenhum 
benefício se abrandavam e com nenhum desen
gano queriam acabar de se desenganar, permitin
do-o assim Deus, ou em castigo da sua mesma 
obstinação, ou para outros maiores fins da sua 
providência. 

XII 

Chega o padre A ntônio Ribeiro de volta à serra; 
alegria com que é recebido; nova desconfiança 
dos índios, que determinam matar aos padres; 
sabem estes da traição, e persistem ainda na serra. 

Foi mais festeja da a vinda do padre Antônio 
Ribeiro, quando o viram entrar pela principal al
deia só, e sem os exércitos imaginados, que o 
demônio lhes tinha formado nas fantasias. 

Mas durou pouco aos padres o gosto desta 
vitória da sua verdade, porque no mesmo tempo 
receberam uma carta do padre Antônio Vieira, em 
que lhes dava notícia de haverem resoluto os 
superiores que aquela missão, vistas suas impos
sibilidades, se não continuasse, e que os padres se 
voltassem outra vez ao Maranhão, notificando esta 
ordem e a causa dela aos índios, e levando con
sigo aos que os quisessem seguir. Não chegou à 
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mão dos padres nenhuma destas ordens, que eram 
do padre provincial do Brasil e do padre visitador 
desta missão, como adiante se dirã, mas em ordem 
à execução delas declarou o padre Pedro Pedrosa 
aos principais o aviso que tinham recebido, re
presentou-lhes o serviço de Deus e de sua majes
tade, que continha aquela resolução, e quão 
conveniente lhes era não só para a salvação, se
não ainda para as comodidades da vida, a mudança 
do lugar. 

Não tinha acabado de dizer o padre, quando jã 
estava lida a resposta no semblante de todos, os 
quais rebentaram, dizendo: Eis aqui como era 
verdade o que até agora todos cuidávamos, e como 
os padres não tiveram nunca outro intento, senão 
de nos arrancar de nossas terras para nos f aze
rem escravos de seus parentes, os brancos. - O 
maior principal, que tem grande sagacidade, res
pondeu direitamente ã proposta desta maneira: Se 
por sermos dei-rei, quereis que vamos para o 
Maranhão, estas terras também são dei-rei; e se 
por sermos cristãos e filhos de Deus, Deus está em 
toda a parte. - Com esta resposta sucinta se 
recolheram a seus conselhos secretos, nos quais 
se decretou que por meio dos tapuias tirassem a 
vida aos padres, como jã tinham feito os mesmos 
tapuias ao padre Francisco Pinto; e que, para 
dissimulação do delito, sairiam eles fingidamente 
ã sua defesa, e fariam grandes prantos por sua 
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morte. Decretada esta cruel sentença, sem os pa
dres terem dela maior notícia, com o mesmo se
gredo despediram aos tapuias, quem lhe fosse 
declarar o intento, e os ensaiasse para a tragédia. 
Eram os tapuias que foram escolhidos para a 
execução os [ faltam os nomes no original ], e o 
dia, de quinta-feira de Endoenças, em que os pa
dres estão mais ocupados; e eles, concorrendo 
também para os ofícios daquela semana, se que
riam também fingir mais divertidos. 

Tudo estava jã preparado para o sacrifício, e só 
as vítimas estavam inocentes de tudo. Quando 
Deus, que nunca desampara aos que o servem, 
tocou o coração a um dos principais, e adjunto na 
mesma consulta, o qual foi secretamente avisar 
aos padres de tudo o que contra eles estava tra
çado. Com este aviso, que bem se via era do céu, 
se aparelharam os padres com grande ânimo para 
dar a vida por tão [ falta a palavra no original ] 
causa, e dali por diante, pondo-se mais afetuosa
mente nas mãos de Deus, com contínuas orações 
e penitência, estavam esperando a todas as horas 
do dia e da noite que a morte lhes entrasse pelas 
portas, tendo ajustado entre si de a receberam de 
joelhos e com as mãos levantadas ao céu. Enquanto 
chegava ou tardava o dia aprazado, resolveram-se 
os padres a não esperar mais por ele. Descobriram 
ao principal como lhes era manifesta a traição que 
lhes tinha armado, que para matar dois religiosos 
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sem armas não eram necessárias as flechas dos 
tapuias, que em suas mãos os tinham, sem po
derem resistir nem quererem fugir, que bastava 
um velho, o mais fraco da aldeia, para lhes tirar as 
vidas, e que eles as dariam por bem empregadas, 
se Deus pelo sacrifício de seu sangue perdoasse 
aos tobajaras este pecado e todos os outros de 
que se não queriam emendar; que estivessem 
certos que do Céu não haviam de pedir para eles 
castigo, senão misericórdia. 

Ficou assombrado o bárbaro de ver que os 
padres sabiam o que ele tinha por tão secreto; 
negava com a boca tudo, mas confessava-o com o 
coração, o qual lhe dava tais pancadas no peito, 
que não se estavam vendo, mas parece que se 
estavam ouvindo. Enflffi, como as traças eram do 
demônio, que só tem força enquanto estão en
cobertas, neste dia desarmou em vão toda esta 
máquina. 

O inferno ficou confuso, e os padres deram 
infinitas graças a Deus, e os autores ficaram cor
ridos e arrependidos, mas nem por isso emenda
dos, tendo sempre altamente fixado na memória e 
no entendimento o ponto de os quererem tirar de 
suas terras; e posto que os padres tinham tão justas 
causas, e tão bastante motivo nas cartas que re
ceberam para sacudirem o pó dos sapatos e dei
xarem tão ingrata terra, resolveram-se contudo a 
não desamparar o posto a que a obediência os 
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tinha mandado, sem verem primeiro a ordem em 
que a mesma obediência os mandasse retirar. 

XIII 

Estado pernicioso dos índios da sen-a; suas 
ignorâncias, heresias e trato com o demônio. 

Será muito para louvar nos tempos vindouros 
a constância destes dois missionários; mas eles têm 
para si, e com razão, que não só deviam isto ao 
amor de Deus, por quem o padeciam, senão ao 
exemplo que Deus lhes dava; porque, ainda que 
foi muito o que os padres sofreram a estes índios, 
muito mais era o que Deus lhes estava sofrendo. 
Entre todos estes só um velho houve, que de si 
pediu aos padres que o casassem para sair de mau 
estado. Nenhum dos principais, sendo todos três 
cristãos, era casado em face de igreja, nem o 
quiseram nunca ser, por mais que os padres o 
admoestavam; e todos, além da que chamavam 
mulher, tinham a casa cheia de concubinas. Al
guns estavam casados juntamente com duas irmãs, 
e muitos com suas cunhadas, porque receber o 
irmão vivo a mulher do irmão defunto é lei tão 
judaicamente observada entre eles, como se a ti
veram recebido de Moisés, a quem também sabem 
o nome. Aqueles, de quem o profeta diz que fi
zeram concerto com o inferno, parece que foram 
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estes. Um disse que antes queria ser irmão de Caim 
do que de Abel, por estar no inferno com ele; 
outro, que se lhe não dava do fogo do inferno, 
porque se fosse lá ele o apagaria; outro, que já 
sabia que havia de ir ao inferno, pelas maldades 
que cometera em Pernambuco, e assim não queria 
tratar do Céu; outros chegaram a tanto, que blas
femaram de Deus como de tirano e injusto, por os 
haver de mandar a eles ao inferno. - Mande ao 
inferno, diziam, aos índios que o mataram, mas a 
nós, que lhe não fizemos nenhum mal, por que 
nos manda ao inferno sem razão? 

Enfim, foram tais as coisas que disseram e fi
zeram sobre este ponto, que os padres se retira
ram de lhes falar no inferno, até que o conheci
mento da grandeza de Deus e de suas culpas lhes 
mostrassem quão dignos são os que o ofendem 
de tão temoroso castigo. Por outra via, tinha já 
procurado o demônio tirar-lhes do pensamento a 
fé e temor do inferno, espalhando entre eles um 
erro aprazível semelhante à fábula dos Campos 
Elísios, porque dizem que os três principais das 
aldeias da serra têm debaixo da terra outras três 
aldeias muito formosas, onde vão depois da morte 
os súditos de cada um, e que o abaré ou padre, 
que lá tem cuidado deles, é o padre Francisco Pin
to, vivendo todos em grande descanso, festas e 
abundância de mantimentos; e perguntados don
de tiveram esta notícia, e se lhes veio algum correio 
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do outro mundo, alegam com testemunha viva, 
que é um índio muito antigo, e principal entre 
eles, o qual diz que, morrendo da tal doença que 
teve, fôra levado ás ditas aldeias; por sinal que 
uma se chama Ibirupiguaia, outra Inambuapixoré, 
a terceira Anhamari, e que lá vira todos os que 
antes dele haviam morto, e entre eles a sua mu
lher, a qual o não quisera receber, e pelejaram 
com ele por ir desta vida sem levar um escravo 
que a servisse, e que depois disso tornara a viver. 
O índio, por sua pouca malícia, parece incapaz de 
haver composto esta história, e assim julgam os 
padres que foi sem dúvida ilusão do demônio para 
o enganar a ele, e por meio dele aos outros, e 
quando menos, para pôr em opiniões um ponto 
tão importante como o do inferno. 

Na veneração dos templos, das imagens, das 
cruzes, dos sacerdotes e dos sacramentos, estão 
muitos deles tão calvinistas e luteranos, como se 
nasceram em Inglaterra ou Alemanha. Estes cha
mam à Igreja, igreja de Moanga, que quer dizer 
igreja falsa; e à doutrina, morandubas dos abarés, 
que quer dizer patranhas dos padres; e faziam tais 
escárnios e zombarias dos que acudiam à igreja a 
ouvir a doutrina, que muitos a deixaram por esta 
causa. Um disse que de nenhuma coisa lhe pesava 
mais, que de ser cristão e ter recebido o batismo. 
O sacramento da confissão é o de que mais fugiam 
e mais abominavam; e também havia entre eles 
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quem lhes pregasse que a confissão se havia de 
fazer só a Deus, e não aos homens. Foram teste
munhas certos portugueses que vieram à serra, 
que a tempo que o padre levantou a hóstia, um 
por zombaria dos que batiam nos peitos, se pôs a 
bater na parede da igreja. 

Estava outro para comungar em ocasião que 
um principal lhe mandou recado para que fosse 
beber com ele, e como respondesse que estava 
para receber o Senhor, disse o principal que não 
conhecia outro Deus senão o vinho, porque ele o 
criara, e o sustentava. Outras muitas coisas diziam, 
que é certo lhas não ensinaram os hereges, senão 
o demônio por si mesmo. Exortava o padre a certo 
gentio velho que se batizasse, e ele respondeu 
que o faria para quando Deus encarnasse a se
gunda vez, e dando o fundamento do seu dito, 
acrescentou que assim como Deus encarnara uma 
vez em uma donzela branca para remir os bran
cos, assim havia de encarnar outra vez em uma 
donzela índia para remir os índios, e que então se 
batizaria. 

Consoante a esta profecia é outra que também 
acharam os padres entre eles; porque dizem os 
seus letrados que Deus quer dar uma volta a este 
mundo, fazendo que o céu fique para baixo e a 
terra para cima, e assim os índios hão de dominar 
os brancos, assim como agora os brancos domi
nam os índios. E com estas esperanças fantásticas 
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e soberbas os traz o demônio tão desatinados e 
tão devotos seus, que chegou a lhes pedir adora
ção, e eles a lha darem. 

Não hã muitos anos que um velho dos de 
Pernambuco, feiticeiro, levantou uma ermida ao 
diabo nos arrabaldes da povoação, e pôs nela um 
ídolo composto de penas, e pregou que fossem 
todos a venerã-lo, para que tivessem boas novi
dades, porque aquele era o que tinha poder sobre 
as sementeiras; e como a terra é mui sujeita à fome, 
foram mui poucos os que ficaram sem fazer sua 
romaria à ermida. Estava o velho assentado nela, 
e ensinava como se haviam de fazer as cerimônias 
da devoção, que era haverem de bailar continua
mente de dia e de noite, até que as novidades 
estivessem maduras, e os que cansavam e saíam 
da dança, haviam de beijar as penas do ídolo, no 
qual afirmavam alguns que ouviram ao demônio 
falar com o velho, e outros que se lhe mostrou 
visível, vestido de negro. Tiveram os padres notícia 
do desaforo, foram logo queimar o ídolo, e levantar 
em seu lugar uma cruz dentro e outra fora, mas ao 
dia seguinte amanheceram ambas as cruzes feitas 
padaços; tanto sofre Deus, e tudo tem sofrido a 
estes ímpios contra sua Igreja, contra seus sacra
mentos, contra sua divindade e contra suas cruzes; 
e tanto ensina a sofrer com seu exemplo aos que 
também ensinou com sua doutrina, que deixassem 
crescer a cizânia, para que se não perdesse o trigo! 

169 



-
Pe. António Vieira 

XIV 

Fruto que se colheu neste estéril campo; pro
veitos temporais que resultaram destas duas mis~ 
sões: sucesso extraordinário e castigos de Deus em 
alguns índios. 

O fruto que se tem colhido no meio desta 
esterilidade não tem sido tão pouco que se hajam 
de dar por mal empregados tantos trabalhos, 
quando os mesmos trabalhos per si não foram um 
grande fruto. Enquanto os grandes viviam na obs
tinação e rebeldia que dissemos, os pequenos, de 
quem é o reino do céu, o iam povoando em tanto 
número, que são já mais de quinhentos os ino
centes batizados pelos padres, que com a graça 
do batismo estão gozando da glória. 

Ao princípio tiveram os padres três igrejas nas 
três aldeias, e depois fizeram outra, em que uni
ram todas três. Estas quatro igrejas são hoje relicá
rios preciosíssimos, em que não há lugar onde 
não esteja engastado algum corpo com toda a cer
teza santo, que é grande consolação, e ainda 
devoção, para os que vieram a estas serras cavar 
estes tesouros; e vê-se claramente haver Deus 
enviado os dois missionários da Companhia só a 
colher estas flores para as meter, como diz a Es
critura, no ramalhete dos predestinados; porque 
no tempo em que morreram mais de quinhentos 
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inocentes, não chegaram a morrer quinze dos 
adultos, alguns dos quais acabaram com os sacra
mentos daquela hora, e com grandes esperanças 
de sua salvação; e outros, para temor dos mais, 
com evidentes sinais de sua perdição e condenação 
eternas. Dos pequenos de maior idade se batiza
ram também muitos, que ainda estavam pagãos 
ou tinham dúvida no batismo. Muitos também 
receberam em legitimo matrimônio as mulheres 
com que viviam em pecado; outros tocados da 
heresia abjuraram o erro ou ignorância, e se re
conciliaram com a Igreja. 

Assim que, ainda que o corpo geralmente es
tava tão enfermo e tão contagioso, a muitos dos 
membros aproveitavam os remédios, e a muitos 
os preservativos. 

Os males que com a presença dos padres se 
têm evitado não são de menos consideração ao 
bem espiritual destes índios, nem de menor utili
dade ao espiritual e temporal de todo o estado. O 
caminho do Maranhão ao Ceará e a Pernambuco, 
que estava totalmente fechado pelas hostilidades 
desta gente, está hoje franco e seguro. As praias e 
navegação de toda a costa está livre e melhorada 
com o seu comércio. Sobretudo estão reduzidos 
os tobajaras à obediência e vassalagem de sua 
majestade sem armas nem despesas, e estão ini
migos jurados dos holandeses, em cuja confede
ração era a Serra de Ibiapaba o maior padrasto 
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que tinha sobre si o estado do Maranhão, e o que 
só temeram todos os soldados velhos desta con
quista. Nos vícios da fereza e desumanidade estão 
também muito domados; já não matam, já não 
comem carne humana, já não fazem cativeiros in
justos, já guardam paz e felicidade ás nações vi
zinhas, tudo por beneficio da assistência dos pa
dres. 

Haverá dois anos que exortaram os padres aos 
tapuias curutis, que quisessem deixar a vida de 
corso, e viverem aldeados com os tobajaras com 
casa e lavoura; e quando já vinham os curutis com 
suas fanúlias para se meter nas aldeias que os 
mesmos tobajaras lhes tinham oferecido, estava 
traçado entre eles de os esperarem em cilada dali 
a duas léguas, e os matarem e cativarem a todos. 
Soube o padre Pedro Pedrosa a traição três horas 
antes, quando já os tobajaras estavam juntos, e 
armados; e bastou saberem os principais que o 
padre o sabia, para desistirem da empresa, e ainda 
para cobrirem e negarem os intentos que tiveram 
nela. Foi este o maior argumento do respeito que 
têm aos padres, ainda quando parece que nos não 
respeitaram, porque não há mais forte tentação 
para esta gente, que a de matar, e fazer cativos. 
Assim vão despindo os vícios da barbaria, com 
que começam a ser homens, e se espera que re
nunciarão também os demais, para que acabem 
de ser cristãos. 
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Confirma muito esta esperança o ter-se visto 
em muitos casos que não só chama Deus esta gente 
por meio ordinário de seus ministros, os pregado
res, mas que parece quer render por si mesmo sua 
rebeldia, como a de Saulo. 

Estava um dia ouvindo missa o maior principal, 
e ao tempo que o padre levantou o Senhor e todos 
o adoraram, ele viu somente os dedos do padre, 
e não viu a hóstia, com que ficou assombrado; 
recolhendo-se a casa tremendo, examinando a 
causa de Deus se lhe não querer mostrar, ocorreu
-lhe que devia de ser sem dúvida porque em o dia 
de antes tinha dito umas palavras de pouco respeito 
ao mesmo padre que disse a missa, que era o 
padre Pedro Pedrosa: passou a noite sem dormir, 
veio ao outro dia ouvir a missa do mesmo padre, 
e pedir perdão a Deus do que tinha feito, e quando 
se levantou a hóstia viu-a, mas com a cor mudada, 
porque lhe pareceu envolta em uma nuvem negra; 
e lhe metia horror, posto que não tão grande como 
o dia de antes, em que se lhe havia totalmente 
escondido: foi no mesmo dia contar o caso ao 
padre, pedindo-lhe perdão da pouca reverência 
com que lhe havia falado, e dali por diante tornou 
a ver a hóstia branca, e como dantes a via. 

Um dos blasfemos de que falamos acima, 
chegou a dizer em presença de muitos, que não 
tinha outro Deus senão o diabo, mas permitiu logo 
Deus que experimentasse ein si mesmo quem era 
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aquele por quem o trocava, para castigo seu e dos 
outros que o tinham ouvido. Entrou nele o de
mônio tão furiosa e desesperadamente, que se 
despedaçava a si, e quanto encontrava, fugindo 
todos dele, e não havendo quem lhe parasse di
ante. Fizeram-lhe os padres os exorcismos por 
espaço de oito dias, com que o largou o demônio 
por então, posto que depois tornou por vezes a o 
atormentar, mas já com menos fúria. Ficou tão 
ensinado com este castigo, que dali por diante 
não saía de casa dos padres nem da igreja; e 
andando sempre armado com as contas ao pes
coço, deu publica satisfação ao escândalo que tinha 
dado, protestando que estava fora de si, e pregando 
em toda a parte que a divindade era só de Deus, 
e o demônio a mais mofina de todas as criaturas, 
e a mais abominável. 

Quando os padres logo chegaram ã serra, re
ceberam um índio com uma sua cunhada, com 
quem estava amigado, calando ele o impedimento, 
e não havendo quem acudisse a o descobrir. 
Nasceram deste matrimônio um menino e duas 
meninas, e todos três saíram mudos. Admiram os 
mesmos índios a estranheza do caso, e têm as
sentado entre si, que a causa de serem mudos os 
filhos, é porque o pai também foi mudo, calando 
os impedimentos do matrimônio, e fazendo aquela 
injúria ao sacramento; e verdadeiramente era ne
cessário um castigo tão prodigioso, e tão perma-
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nente como este, e que fosse crescendo, e conti
nuando-se com os mesmos sujeitos castigados, para 
que esta gente, que tão pouco reparo fazia dos 
impedimentos dos matrimônios, temesse exceder 
os limites e violar a pureza deste sacramento, e 
soubessem todos que o que se cala e encobre aos 
sacerdotes, não se pode esconder a Deus, antes 
dá brados ã sua divina justiça, para que castigue 
como merece. 

XV 

Favores divinos a outros índios; repentino es
trondo que se ouviu na Serra de Ibiapa.ba na 
mesma noite em que chegaram os missionários,· 
por muitas vias ordenam os superiores se retirem 
os padres da serra, e todas impediu Deus. 

Mas não são só castigos e ameaças, com que 
Deus quer trazer a si os corações destes índios, 
senão também promessas e favores. Uma noite de 
Natal tinha praticado o padre Pedro Pedrosa, e 
quando disse a primeira missa, viu uma índia na 
hóstia a Cristo, não menino e envolto em panos 
pobres, senão em figura de homem, vestido de 
grande formosura, majestade e riquezas, as quais 
oferecia com rosto mui agradável àquela índia, se 
ela o quisesse servir. Provou o efeito a verdade da 
visão, porque vivendo até aquele tempo em estado 
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alheio da graça de Deus, foi esta a primeira e a 
única que veio pedir aos padres a recebessem com 
o que não era seu marido, e fez dali por diante 
vida tão reformada, e tão cristã, e de tanto afeto e 
devoção às coisas espirituais, que nunca mais nem 
ela nem pessoa alguma de sua família, que era 
muito grande, faltou na igreja à missa, e às duas 
doutrinas de cada dia, pegando esta mesma pie
dade a seu marido. 

Outro índio moço tem recebido grandes toques, 
favores e admoestações de Deus em sonhos, que 
o trazem mui abalado, e se lhe vêem nos desejos, 
nas palavras e nas resoluções. Uma noite sonhou 
que se achava na igreja entre os que tomavam 
disciplina pelas sextas-feiras da quaresma, mas que 
ele a não queria tomar; e logo viu sair e caminhar 
para si um mancebo de muita formosura, o qual, 
apontando para um lugar alto que estava coberto 
com uma cortina, lhe disse que ali estava Deus, 
mas que se não mostrava, senão aos que faziam 
penitência de seus pecados. Então se resolveu 
tomar a disciplina, como os demais, a qual acabada, 
se correu a cortina, e viu sobre um trono res
plandecente como o sol, um ser de tanta formo
sura e grandeza, que ficara fora de si de espanto 
e de alegria, e que nunca mais perdera nem podia 
perder a memória do que tinha visto. 

Outra vez estando este índio doente de uma 
grande inchação, que lhe tomava desde o ombro 
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até a cabeça, e lhe causava grandes dores, sem ter 
remédio, nem quem lho soubesse aplicar, veio 
encomendar-se a Deus com grande afeto e confi
ança. Adormeceu uma noite, e apareceu-lhe aque
le mesmo mancebo, que ele conheceu muito bem, 
o qual trazia na mão direita uma ave e na esquerda 
umas ervas; perguntou-lhe que era o que pedia a 
Deus, e como dissesse que a saúde, aplicou o 
mancebo a ave ao lugar inchado, a qual picando 
com o bico a inchação, fez um buraco, por onde 
se purgou a matéria, e logo pondo-lhe em cima as 
ervas, ficou sã a ferida. Acordou nisto o enfermo 
e achou que a inchação verdadeiramente estava 
rebentada e brevemente cerrou, e em breve ficou 
são. Outra vez tornou a sonhar este índio coisas 
semelhantes, ordenadas todas ã sua salvação, e 
sendo sempre o ministro ou instrumento delas 
aquele mancebo seu conhecido, que ao primeiro 
entendeu seria o seu anjo da guarda, mas ultima
mente lhe apareceu em vestido de padre da 
Companhia. 

Finalmente, Deus tem nesta seara muitos es
colhidos, e se o demônio trabalha tanto por arraigar 
a cizânia que tem semeado nela, é porque teme e 
prevê que há de ser lançado fora, de que parece 
deu um manifesto sinal no mesmo dia em que 
chegaram os padres, porque, ao cerrar da noite, 
se ouviu de repente um estrondo tão grande, como 
de coisa que rebentava, que deixou assombrados 
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a todos. Sucedeu isto junto à casa onde os padres 
estavam agasalhados, e dizem os índios que ali se 
costumava ver de noite uma figura medonha e 
afogueada, e daquele ponto em diante nunca mais 
foi vista; o que podemos afirmar com toda a cer
teza é que a missão destes dois padres à Serra de 
Ibiapaba foi ordenada por particular providência 
de Deus; e que é vontade do mesmo Deus, que 
assistam e continuem nela, de que nos tem dado 
tantos testemunhos e tão claros, que se não podem 
duvidar. 

Já deixamos dito que assim os superiores da 
missão, como os do Brasil, ordenaram que os 
padres da serra voltassem outra vez para o 
Maranhão: mandaram-se estas ordens aos padres 
por muitas e repetidas vias, mas sempre Deus 
estorvou que chegassem, e por meios em que não 
só entrou a sua Providência, senão também o braço 
do seu poder. A primeira destas ordens mandou o 
padre Francisco Gonçalves, que acabando de ser 
provincial do Brasil, veio visitar esta missão, e 
mandou-a no mesmo barco em que tinha vindo 
da Bahia; mas porque o mestre estava desgostado 
do padre por certa coisa, em que lhe encontrou a 
vontade, tomou as suas cartas, em que vinha a 
ordem, e lançou-as ao mar em vingança, e entregou 
as dos outros padres. A segunda ordem foi envia
da pelo padre provincial do Brasil, Simão de Vas
concelos, ao padre Antônio Ribeiro, que estava 

178 

Escritos tnstrumentais sobre os Índios 

em Pernambuco, e chegou esta ordem na tarde do 
mesmo dia em que o padre pela manhã se tinha 
embarcado e partido para a sua missão. 

Em Pernambuco deu o mesmo padre provin
cial duas cartas com a mesma ordem ao padre 
Ricardo Careu, quando de lá se embarcou para o 
Maranhão; uma para que se desse no Ceará; outra 
para que se desse em Juruquaquara, que são os 
dois portos que comunicam com a serra; e sendo 
que esta viagem se faz sempre vento à popa, to
mando-se todos os portos com grande facilidade, 
o de Ceará nunca o pôde tomar o barco. O de 
Juruquaquara tomou-o; mas tanto que lançou ferro 
para mandar à terra, foi tal o vento e mares que se 
levantaram subitamente, que a requerimento de 
todos se houveram de fazer à vela para se não 
perderem Neste mesmo tempo quiseram os padres 
ir esper~r nas praias pelo padre Careu, de cuja 
vinda tinham notícia; e no dia em que estavam 
para partir, chegaram à serra alguns soldados 
mandados pelo capitão do Ceará, que detiveram 
os padres alguns dias, e nestes passou o barco. 
Do Maranhão tornou o mesmo barco a partir para 
Pernambuco, vindo nele uma via das mesmas 
cartas, para que de volta chegassem às mãos dos 
padres; mas depois de dois meses, em que por 
muitas vezes intentou a passagem, tomou arriba
do ao Maranhão. 

Com esta tardança e a primeira notícia de ter 
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passado, trataram os padres de mandar correio por 
terra ao Maranhão, e depois de um mês de cami
nho, voltaram com as mesmas cartas que levaram, 
porque os avisaram os teremembés, que nas areias 
havia muitos tapuias de guerra. Insistiram outra 
vez os padres com segundos correios, e indo estes 
passando o Rio Temona em uma canoa pequena, 
que levavam para as passagens, acometeu-os um 
tubarão de tão estranha grandeza e fereza que, 
perseguidos, houveram de encalhar em terra, e foi 
entre umas pedras, onde a canoa se fez em pe
daços, e se tornaram com as cartas. 

Finalmente, se resolveram os padres a levarem 
em pessoa as mesmas cartas até tal parte do cami
nho, e entregã-las a tanto número de índios e de 
tanto valor, que não voltassem Estes foram por fim 
os que chegaram, depois de haver ano e meio que 
por nenhuma via se sabiam novas daquela missão. 

Estavam detidas no Maranhão todas as ordens 
dos superiores, as quais haviam de levar estes 
mesmos portadores dali a oito dias, que foi o termo 
que pediram para descançar, e o que tinham li
mitado pelos padres. Mas quatro dias depois da 
sua chegada, chegou o governador D. Pedro de 
Melo e com ele tais ordens de sua majestade e do 
padre geral, que ficou suspenso por elas o efeito 
e execução das outras. 

De sua majestade vieram três cartas, em que 
encarregou ao governador que o seu primeiro 
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cuidado fosse procurar que na Serra de Ibiapaba 
estivessem alguns religiosos da Companhia para 
terem à sua conta e obediência aqueles índios, e 
para segurança dos ditos missionãrios se fizesse o 
Forte de Camuci, que o governador André Vidal 
tinha intentado. 

Do padre geral vieram pat~ntes de visitador e 
superior da dita missão ao padre Antônio Vieira, 
que sempre fôra de voto que a missão da serra se 
continuasse, tendo para isto razões de tanto peso 
que, mandando-as logo ao padre provincial, se 
conformou ele e todos os padres da provmcia com 
elas. De sorte que, procurando-se com tanto cui
dado por nove vias diferentes do mar e da terra, 
e em espaço de ano e meio, que chegassem aos 
padres da serra as ordens por que eram mandados 
retirar, Deus as impediu e estorvou todas por meios 
tão fora do curso natural das coisas, servindo-se 
para isso dos ventos, dos mares, dos rios, dos 
portugueses, dos índios, dos tapuias e dos mesmos 
peixes, para que se visse que era vontade sua que 
os padres não saíssem daquele lugar, e que os 
meios que sua Providência tem predestinados para 
salvação das almas se hão de conseguir infalivel
mente, ainda que seja necessãrio para isso tirar de 
seus eixos a toda a natureza. 
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XVI 

Escreve o padre A ntônio Vieira aos de Jbiapaba; 
respondem os índios, e manda.m visitar o novo 
governador do estado, D. Pedro de Melo, e ao 
superior das missões, o padre Antônio Vieira; to
ma tudo melhor forma, e o procura anuinar o 
demônio. 

Com as novas ordens que se mandaram aos 
padres, foram também cartas aos principais do 
novo superior da missão, em que lhes diziam que 
o seu intento e gosto era dar-lho em tudo o que 
fosse justo, e que, suposto o amor que tinham às 
suas terras, que nelas ficariam com eles os padres 
para os dou trinar, contanto que a esse fim se 
unissem todos, e se ajuntassem em uma só igreja. 
Foi esta nova recebida em Ibiapaba com grande 
aplauso e festas; e logo mandaram todos os 
principais, uns a seus irmãos, outros a seus filhos, 
acompanhados de mais de cinquenta outros índios, 
a visitar o novo governador e superior da missão; 
e um deles, que hoje se chama D. Jorge da Silva, 
filho do principal mais antigo, para que passasse 
ao reino, a beijar a mão a sua majestade em nome 
de todos. Foram recebidos estes embaixadores com 
grande festa, que lhes fez o governador em sua 
casa, e os padres em o colégio por muitos dias, e 
tomaram contentes e presenteados eles, com ou-
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tros mais presentes para seus principais, que é 
costume mui custoso e às vezes mal empregado. 
Levaram também promessa do padre superior da 
missão que os iria visitar pelo S. João do ano se
guinte, com a qual esperança, e com a relação 
que deram os embaixadores de quão benévola e 
liberalmente foram hospedados dos padres, se 
aplicaram todos à união das aldeias e ao edifício 
da nova igreja, concorrendo para ela com grande 
continuação e cuidado; enfim, parecendo ou po
dendo parecer que já estavam desenganados das 
suas suspeitas, e seguros dos seus temores, e que 
tomavam todos deveras a doutrina dos padres. 

Mas o demônio ainda se não deu por vencido, 
e sobre esta tão diferente urdidura tornou a tecer 
e continuar a mesma teia de desconfianças, que 
tão bem lhe tinham saído. Partiu D. Jorge para 
Lisboa, ficando-lhe no Maranhão por descuido as 
cartas que o padre Antônio Vieira lhe tinha dado, 
mas bastou ser conhecido por índio da missão do 
Maranhão, para que o conde de Odemira, que foi 
sempre grande protetor, como obra sua, o man
dasse recolher em sua casa, e prover de todo o 
necessário com muita largueza, e o presentou 
depois a el-rei, que Deus guarde, e o enviou outra 
vez para o Maranhão cheio de mercês de sua 
majestade e suas. 

Alguns meses antes do S. João do mesmo ano, 
mandaram também os principais de Ibiapaba 
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muitos índios de su-a. nação, e outros de 
Pernambuco, para trazerem à serra ao padre An
tônio Vieira, na forma que lho havia prometido; 
mas como o padre por enfermidade, e pela ex
pedição das missões do mesmo ano se deteve no 
Parã até o fim dele, e principio do seguinte, sobre 
esta tardança tornou o demônio a introduzir em 
Ibiapaba, ou ressuscitar, as mesmas desconfianças 
dos padres, semeando entre eles por boca de certos 
tapuias, que Jorge não fôra mandado a Portugal, 
senão afogado no mar por ordem dos portugue
ses, e que os demais os estavam jã servindo, re
partidos por suas casas e fazendas, como escravos, 
e que a vinda do padre seria com grande poder e 
acompanhamento de soldados, para lhes fazer a 
eles o mesmo. Creram facilmente todas estas 
traições os que tão costumados estão a fazê-las; e 
de uma povoação que pouco antes se tinha feito 
de três, se fizeram logo mais vinte povoações, para 
que assim divididas não pudessem ser cercados, 
nem apanhados juntos. 

Esta foi a resolução que se executou de público, 
debaixo da qual estava dissimulada outra de maior 
desatino, que era terem assentado consigo que, se 
até a Pãscoa lhes não constasse de certo serem 
falsas aquelas novas, como os padres lhes diziam, 
dessem por averiguado o cativeiro dos seus, e 
tomassem satisfação e vingança dele nas vidas dos 
mesmos padres. Tal era a vida que aqui viviam 
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estes dois religiosos, morrendo e ressuscitando 
cada dia; antes, morrendo sem ressuscitar, porque 
o perigo fundava-se na ingratidão e crueldade desta 
gente, que é a maior do mundo, e a segurança 
fundava-se na sua fé, que nunca guardaram. 

XVII 

Parte o padre A ntônio Vieira para a serra; 
valor com que empreende o caminho por terra 
com os mais companheiros; gastam vinte e um 
dias; chegam descalços, e com os pés em chagas; 
trata da ref armação da cristandade; acaba com 
os índios coisas que pareciam impossíveis. 

Chegaram estas notícias ao Maranhão quando 
chegou do Parã o padre Antônio Vieira, o qual se 
pôs logo a caminho para a serra, levando consigo 
a O. Jorge, que havia dois meses tinha chegado 
com sete padres que vieram do Reino, e levando 
também todos os índios que tinham vindo de 
Ibiapaba, assim tobajaras como pernambucos, os 
quais quis Deus que estivessem todos vivos, sãos 
e contentes. Começou o padre esta viagem por 
mar, mas começando a experimentar segunda vez 
as incertezas e as dilações dela, se pôs logo a 
caminho por terra, querendo também por si mesmo 
ver a grandeza dos rios e o sítio e a capacidade 
das terras, por serem todas estas notícias muito 
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necessárias a quem há de dispor as missões. Os 
trabalhos da viagem foram os mesmos que já ficam 
contados, e puderam ainda ser maiores por ca
minharem no mês de março, que é o coração do 
inverno, mas foi Deus servido que fossem os dias 
enxutos, como os do verão; só dois houve em que 
se padeceu alguma chuva, com que parece quis o 
céu mostrar aos caminhantes a mercê que lhes 
fazia; porque é qualidade destas areias, que cada 
gota de água que lhes cai, se converte em um 
momento em enxames de mosquitos importu
níssimos, que se metem pelos olhos, pela boca, 
pelos narizes, e pelos ouvidos, e não só picam, 
mas desatinam; e haver de marchar um homem 
molhado, a pé e comido de mosquitos, e talvez 
morto de fome, e sem esperança de achar casa 
nem abrigo em que se enxugar ou descançar, e 
continuar assim as noites com os dias, é um gênero 
de trabalho que se lê facilmente no papel, mas 
que se passa e atura com grande dificuldade. 

Vinha com o padre Antônio Vieira, além do 
irmão companheiro, o padre Gonçalo de Veras, 
um dos que novamente tinham chegado do Rei
no, e não sendo muito robusto de forças, vimos 
nele com grande admiração e edificação nossa as 
forças e o desejo de padecer por Deus; porque, 
tendo saído quatro meses antes do colégio de 
Coimbra, levava todos estes trabalhos com tanta 
constância, facilidade e alegria, como se nascera e 
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se criara no rigor destas praias. Mas é graça esta 
própria dos filhos de santo Inácio que, posto se 
não criam nisto, criam-se para isto. Acrescentou 
muito o trabalho e incomodidades do caminho 
não quererem os padres ficar nele os dias maiores 
da Semana Santa; e assim se apressaram de maneira 
que acabaram toda esta viagem em vinte e um 
dias, que foi a maior brevidade que até agora se 
tem visto; e como vinham a pé e descalços, muitos 
dias depois de chegarem lhes não sararam as 
chagas que traziam feitas nos pés; mas o tempo 
era de penitência, e de meditar nas de Cristo. 

Entraram na serra em quarta-feira de trevas pela 
uma hora; e logo na mesma tarde começaram os 
ofícios, que se fazem com toda a devoção e 
perfeição, por serem quatro os sacerdotes, e os 
índios de Pernambuco terem vozes e música de 
canto de órgão, com que também cantaram a missa 
da quinta-feira, e ã sexta-feira ã Paixão, em que 
vieram todos adorar a cruz com grande piedade, 
e na tarde, ao pôr-do-sol, se fechou a tristeza 
daquele dia com uma procissão do enterro, em 
que iam todos os meninos e moços em duas fileiras 
com coroas de espinhos e cruzes ás costas, e por 
fora deles, na mesma ordem, todos os índios ar
rastando os arcos e flechas ao som das caixas 
destemperadas, que em tal hora, em tal lugar, e 
em tal gente, acrescentava não pouco ã devoção 
natural daquele ato. 
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O ofício do Sábado Santo e o da madrugada da 
Ressurreição se fez com a mesma solenidade e 
festa, a qual acabada, começaram os padres a en
tender na reformação daquela cristandade, ou na 
forma e assento que se havia de tomar nela; e 
porque a matéria era cheia de tantas dificuldades, 
como se tem visto no discurso de toda esta rela
ção, era necessária muita luz do Céu para acertar 
em os maiores convenientes, e muita maior graça 
de Deus para os índios os aceitarem, e pôr em 
execução; para alcançar esta luz e graça, se tomou 
por padroeiro de toda a missão da serra a S. Fran
cisco Xavier, e se lhes fez uma novena, em que, 
além dos exercícios ordinários da religião, que se 
aplicavam todos por esta tenção, se dizia todos os 
dias missa do santo, e os padres juntos na igreja 
tinham pela manhã meia hora de oração mental, 
e de tarde outra meia hora; uma, a que precedia 
um quarto de lição espiritual, em que se lia uma 
meditação, a que também assistiam todos, rema
tando-se a oração de pela manhã com a Ladainha 
dos Santos, e ã tarde com a de Nossa Senhora, ã 
qual se achavam também os meninos da aldeia, e 
muitos outros homens e mulheres, por se acabar 
esta devoção na hora em que começava a doutrina. 
Estava neste tempo no altar uma devota imagem 
de S. Francisco Xavier em hábito de missionário, 
batizando um índio; e esperamos que assim como 
Deus tem feito este grande apóstolo tão milagroso 
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na Europa, na África e na Ásia, se estenderão tam
bém os favores da sua valia e intercessão a esta 
parte da América. 

A primeira que se resolveu, e executou logo, 
foi que todos os índios de Pernambuco saíssem e 
fossem para o Maranhão, como são idos, e se 
espera grande quietação e proveito espiritual de 
uns e outros, porque os pernambucanos, com a 
vizinhança e sujeição dos portugueses, estando 
debaixo de suas fortalezas, acudirão a suas obri
gações, como têm prometido, e poderão ser 
obrigados a isso por força, quando o não façam 
por vontade; e os da serra, sem o exemplo e 
doutrina dos pernambucanos, que eram os seus 
maiores dogmatistas, ficarão mais desimpedidos e 
capazes de receber a verdadeira doutrina, e de os 
padres lhes introduzirem a forma da vida cristã, o 
que, endurecidos com a contrária, se lhes não 
imprimia. Assim mais se assentou com os princi
pais, · e com todos os cabeças da nação, que se 
tornariam logo a unir em uma só povoação, em 
que se faria igreja capaz para todos; que os que 
estão ainda por batizar se batizariam; que todos 
mandarão seus filhos e filhas ã doutrina duas vezes 
no dia, e ã escola; que nenhum terá mais que uma 
mulher, recebendo-se com ela em face de igreja; 
que se confessarão todos ao menos uma vez pela 
desobrigação da quaresma. Enfim, que guardarão 
inteiramente a lei de Deus e obediência ã Igreja, 
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na qual se criou um ofício de executor eclesiásti
co, chamado Braço dos Padres, e se proveu em 
um índio zeloso e de grande autoridade, irmão do 
maior principal, para obrigar a todos a virem ã 
igreja, e cumprirem com outras obrigações de 
cristãos, e os castigar e apenar, se for necessário. 
De tudo isto se fez assento por papel, de que se 
deu uma cópia a cada um dos principais, queren
do e pedindo eles que lhes ficasse, para que depois 
se lhes tome conta por ela, e se veja quem melhor 
a cumpriu. E porque a reformação começasse 
pelos maiores, e pelo ponto de maior dificuldade, 
os três principais foram os primeiros que se apar
taram das concubinas, e se receberam com a 
mulher, que por direito era legítima, fazendo ofí
cio de pároco o padre superior da missão, e con
correndo com boa parte da despesa para a festa 
das bodas, que duraram por doze dias e doze 
noites contínuas. 
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DIREÇÕES APONTADAS PELO 
PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

A RESPEITO DA FORMA QUE SE DEVE TER 
NO JULGAR DA LIBERDADE OU CATIVEIRO 

DOS ÍNDIOS DO MARANHÃO. 

Advertências para alguns casos que podem 
suceder acerca do cativeiro dos índios .. 

Primeiro que tudo se deve fazer informação se 
a nação que tiver índios cativos os costuma matar 
e comer, como nós fazemos aos animais. E cons
tando ser assim, sem mais exame de justiça de seu 
cativeiro, se deve julgar em consciência que podem 
ser resgatados como verdadeiros escravos, ainda 
que atualmente não estejam presos ou em corda, 
como dizem, para serem mortos e comidos. 

Não sendo os senhores dos índios cativos de 
nação que costuma co~er os escravos, se per
guntará o título por que os tem por tais, o qual 
título ou pode ser por via de origem ou por guerra. 

Se for por via de origem e disserem que são 
escravos por serem filhos de outros escravos, se 
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não houver memória da causa de seu cativeiro, se 
devem julgar por legitimamente cativos, por razão 
da boa-fé dos últimos possuidores, 

Porém, havendo notícia da causa por que os 
pais dos tais escravos incorreram o cativeiro (a 
qual entre estes não costuma ser outra senão a 
guerra, por não terem outras leis a que esteja 
imposta esta pena), no tal caso se averiguarã a 
justiça da dita guerra e se farã dela o juízo que das 
demais. 

Em caso que os pais de algum que se apresen
tar por cativo sejam um cativo e outro livre, se 
tomarã informação das leis ou costumes da tal na
ção, e conforme os ditos costumes se julgarã do 
cativeiro, porque hã algumas nações destas em 
que o parto sequitur patrem, et non ventrem. 

Se forem os cativos feitos em guerra, se ave
riguarã se foi justa ou injusta; e achando-se ser 
injusta, poderão ser resgatados, conforme a lei de 
sua majestade, para servirem cinco anos, que é o 
que vulgarmente chamam escravos de condição. 

Constando ser a guerra justa, não hã dúvida 
serem os tomados nela legitimamente escravos; 
mas, para constar da justiça da guerra, se devem 
advertir as causas seguintes: 

Primeira: Se a guerra for meramente defensiva, 
verbi gratia, se os aroãs foram fazer guerra aos 
nheengaíbas, sem eles lhes darem legítima ocasião 
para isso, todos os aroãs que forem tomados pelos 
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nheengaíbas serão seus legítimos e verdadeiros 
escravos. 

Segunda: Se a guerra for ofensiva, só serã legí
tima e justa quando for feita por autoridade ou 
consentimento de toda a nação ou de toda a aldeia 
e quando tiver legítima causa, isto é, quando for 
feita ad resarciendam injuriam; a qual injúria 
também para ser legítima hã de ser grave e feita 
não por uma ou algumas pessoas particulares, 
propria auctoritate, senão pelo principal da nação 
ou aldeia, ou pelos outros do seu consentimento. 

No caso que, feitas as diligências, não constar 
claramente da justiça da guerra, in dubio se deve 
presumir que foi a guerra injusta, porque assim 
costumam as mais vezes ser as dos bãrbaros e 
assim o julgam comumente os doutores, falando 
de nações muito mais racionais e políticas que as 
deste estado, como são as da costa de África; don
de se segue que, presumindo-se as ditas guerras 
injustas, todos os escravos que forem tomados em 
guerra de que se duvidar devem ser julgados por 
escravos, que chamam de condição, que podem 
ser resgatados com obrigação de servirem cinco 
anos, conforme a lei de sua majestade. 

Para que os sobreditos exames (dos quais de
pende o acerto da justiça e o descargo da consci
ência de sua majestade, que ele fiou de nossa 
verdade e ciência) se façam com a maior exação 
que é possível, se devem guardar neles três coisas: 
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Primeira: Que aos índios, senhores dos ditos 
escravos, se lhes diga que os portugueses não vêm 
buscar escravos por força e que só querem com
prar aqueles que verdadeiramente o forem. 

Segunda: Que aos ditos escravos se lhes diga 
tambêm que falem verdade, sem temor algum nem 
de seus senhores nem dos portugueses, porque as 
perguntas que se lhes fazem são todas endereçadas 
ao seu bem. 

Terceira: Que as perguntas que se fizerem 
acerca dos cativeiros sejam todas em particular, 
isto é, a cada um dos senhores, em parte onde 
seus escravos não ouçam o que dizem, e a cada 
um dos escravos, em parte onde os senhores nem 
também os outros escravos ouçam o que cada um 
disser. 

Feito por este modo o exame, se os senhores 
e escravos concordarem, se deve julgar por verdade 
o .que disserem, e quando não concordem, se deve 
julgar a causa por duvidosa, salvo quando houvesse 
alguma circunstância tão f orçosa, que dela se 
convencesse a verdade ou mentira de cada uma 
das partes. E sobre esta certeza ou dúvida se deve 
fazer o juízo da consciência na forma sob redita 

Os casos acima referidos se propuseram em 
consulta de todos os padres que se acham nesta 
casa, sctlicet, os padres Manoel Nunes, João de 
Sotomaior, Salvador do Vale, Antônio Ribeiro, 
Manoel de Sousa e Francisco da Veiga, os quais 
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todos, nemine discrepante, aprovaram as ditas 
resoluções e julgaram que, suposta a lei de sua 
majestade, se deviam seguir estas e não outras, 
ainda que em alguns dos casos propostos haja 
diferentes opiniões. 

Nesta casa do Parã, 29 de setembro de 1655. 
António Vieira. 
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PARECER SOBRE A 
CONVERSÃO E GOVERNO 
DOS ÍNDIOS E GENTIOS. 

FEITO PELO PADRE ANTÔNIO VIEIRA 
A INSTÂNCIA DO DOUTOR 

PEDRO FERNADES MONTEIRO• 

Este negócio foi representado a sua majestade 
de tal maneira que o obrigou a que com madura 
consideração se passasse a provisão primeira; e 
achando-se que ainda não estava exata, se aper
tou com os escolhidos do Reino e com os mais 
experimentados das partes do Brasil, e ventilado 
resultou a última lei e provisão, regimento e arde~ 
de sua majestade, dadas ao governador André Vidal 
de Negreiros. 

O papel que se oferece não dá nenhuma nova 
notícia do substancial desta matéria; e o que aponta 
de bem em alguns capítulos, tem sua majestade 
mandado prover na dita última lei, ordens e regi
mento. 

E antes de tudo advirto que o remédio último 
que há para a conservação e aumento das capi-

• . ~esmo sem reproduzir o documento a que se reporta 
V1e1ra, pareceu-nos vãlido incluir-lhe este texto aqui, jã por 
al~ns aspectos nele explicitados, jã para que se tivessem à 
~a~ todos os seus escritos (afora Sennões e Cartas) sobre os 
1nd1os. 
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tanias do Grão-Pará e estado do Maranhão consis
te em que inviolavelmente se guarde a lei e ordens 
de sua majestade, e se não admita meio algum 
que mude a substância de algum seu fundamento, 
e somente se há de olhar para aqueles meios que 
dispuserem a guarda inteira delas, para com maior 
perfeição se executarem. E suposto este papel fala 
do geral dos índios (coisa diferente da que trato, 
que ainda que é a mesma na qualidade, se dis
tingue na disposição da terra, serventia e outras 
comodidades do grande e fértil Rio das Amazonas), 
sem embargo disso e com as largas notícias da 
muita parte de terra que tenho andado no Brasil, 
o tempo que servi a sua majestade e, de presente, 
as que adquiri no sertão do Rio das Amazonas, e 
por obedecer ao senhor doutor Pedro Fernandes 
Monteiro, irei tomando os capítulos do papel e 
respondendo-lhe. 

Sobre o modo com que se há de governar o 
gentio que há nas aldeias, no temporal 

1 Q Em o Brasil, muitas vezes se deram capitães 
portugueses às aldeias e depois se lhes tiraram 
por muitos e justos respeitas: e um deles era por 
pedirem aos moradores que iam buscar índios para 
seu serviço mais dinheiro por lhos darem do que 
se dava aos mesmos por seu trabalho. A cabeça 
nas aldeias é o índio principal de cada uma, e de 
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haver outro superior nelas (tirado o seu pároco, 
na forma das ordens de sua majestade) resulta 
maior carga e danos irreparáveis aos índios, por
que estes miseráveis não tiveram até o presente 
maiores inimigos nem mais comuns que os mes
mos capitães. 

22 Se a proposta deste segundo capítulo se 
guardasse, assistindo na aldeia português que não 
haja de tirar nenhum proveito, mais do que se 
estivera fora dela (é um impossível), não haverá 
quem queira aceitar ocupação tão estéril; e pelo 
mesmo caso que a aceitasse, havia de ser pelo 
efeito preciso de maiores lucros, o que ficava sendo 
danoso aos índios, como dantes: e a isto há pouco 
que responder. 

3Q, 4Q e SQ Os meios que se exprimem no regi
mento de sua majestade são únicos para conse
guir o que apontam estes capítulos e o tenho por 
impossível fora daqueles termos. 

tJo. Está determinado por excelente modo na lei 
de sua majestade; nem o que aponta este tJo. ca
pítulo podia ser sem grandes descontos, como a 
experiência tem mostrado. Quanto mais que, para 
haver em cada aldeia do Grão-Pará um português, 
era necessário ocupar todos os moradores, que 
não chegam naquelas capitanias a trezentos. 

~Esta ordem é obrigação do pároco dá-la; e 
como isto topa [toca?] somente no sustento, é certo 
não falta aos padres que assistem nas aldeias, 
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porque os índios lho trazem; e em falta disso, eles 
lho mandam buscar, e claro é, o devem mandar 
com a ordem filha do amor e caridade com que 
tem obrigação de os tratar. 

B2 Os índios nas aldeias guardam as leis dos 
portugueses: e como pode ser que nenhuma 
pessoa particular faça o que toca ao príncipe so
mente, se ainda esse quando dá leis o faz por 
meio de muitos e mui escolhidos ministros? 

9'2 Supõe que os índios se não castigam, o que 
é errado, porque todas as aldeias têm seu tronco, 
ouvidor e meirinho; e se o crime é grave, pertence 
às justiças das cidades a que são sujeitas as aldeias. 

102 Este capítulo está mui escrupuloso. Os 
índios não são frades ou freiras e o maior mal que 
eles têm comumente é serem muito caseiros, sem 
saberem ir granjear a vida. 

llQ, 122 e 13Q Fica respondido a estes capítu
los, e nunca os índios deixam as aldeias tão sós 
por sua vontade; e a melhor criação para os índios 
tratarem de suas criações é deixarem-lhas criar, 
mantendo-os com justiça, fora de enganos, e sem 
os espalharem desordenadamente, que é o prin
cipal de que lhes havia de servir o capitão por
tuguês, se lhes assistisse. 

142 Não tem necessidade de aviso e cada al
deia tem seu sargento-mor, capitão, ajudantes, etc. 
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Sobre o governo espiritual 

1 g A matéria deste capítulo depende dos superi
ores que devem e são obrigados a ter esse cuidado. 

2g A quantidade dos índios é a que há de ser 
capaz de poder ser doutrinada por dois compa
nheiros somente; e nunca será proveito, por muitos 
respeitas, haver aldeia alguma, cujos casais exce
dam o número de oitocentos até mil, porque, sendo 
poucos, se governam bem no espiritual e temporal 
e se sustentam melhor e estão mais sujeitos, etc. 

3g, 4g e Sg Esta é a precisa obrigação dos páro
cose muito mais como na verdade o vi fazer nas 
aldeias do Brasil, onde há cantores com instru
mentos e confrarias e irmandade para os doentes; 
e mal crescerá a cristandade daquela nova igreja 
do grande Rio das Amazonas, se for necessário 
fazer tais adevertências a seus párocos. 

ffJ A matéria deste capítulo se deve guardar 
inviolavelmente, aliás, ficaria sendo o mesmo as
sistir aos índios nas suas aldeias um religioso de 
virtude, que um secular vicioso, e quem pecasse 
contra a pobreza, também pecaria contra o ho
nestidade: e o exemplo tem com todos a maior 
força e com os índios ainda com muita mais razão. 
~ Sua majestade o mandará prover como me

lhor for servido. 
&2 Fica respondido e afirmo que havendo capi

tão português nas aldeias, ou havia de fazer o que 
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quisesse ou havia de jogar as pancadas com o 
pároco. 
~ Se aos missionários párocos falta virtude para 

acudir aos enfermos, podem deixar a ocupação 
deste ministério; e no Brasil vi nas aldeias da 
Companhia de jesus mandarem o comer a todos 
os doentes com todo o cuidado; e nas aldeias do 
Maranhão e Pará vi aos mesmos religiosos da 
Companhia pessoalmente andarem dando de co
mer aos enfermos, etc. 

Sobre o modo de como se hão de fazer as 
entradas pelo sertão 

1 g As entradas dos particulares ao sertão há 
sido a ruína de todas as capitanias da nossa Amé
rica, assim nas da parte do Sul, como nas do Norte, 
no nosso grande Rio das Amazonas, com dano 
irreparável do miserável gentio; e este é o princi
pal estrago a que sua majestade tem mandado 
acudir com tanta cristandade, pela sua última lei e 
provisão. 

2g A primeira e principal causa das entradas ao 
sertão há de ser a extensão da fé católica e o zelo 
de não deixar perecer tanta imensidade de almas 
naquele dilatado sertão do grande Rio das Amazo
nas, para o qual se devem fazer todas as que 
puderem, conforme o tempo, ocasiões e cabedal; 
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e a forma em que se hão de fazer estas entradas 
dispõe acertadíssimamente a lei e ordens de sua 
majestade, e a necessidade delas há de ser a sal
vação de tantos milhares de almas que estão indo 
continuamente ao inferno por falta de batismo. 

3Q Que assim seja, mas dentro dos termos por 
que o ordenam os regimentos de sua majestade. 

4Q, SQ e 62 Todas as propostas destes capítulos 
provêm as ordens de sua majestade. 

72 Não tem lugar em os sertões do Rio das 
Amazonas, que todo é povoado e fértil, e as en
tradas são em canoas por mares de água doce e 
não por terra. E somente quando houver de descer 
o gentio livre, que for conveniente persuadirem a 
descer, lhes terão no sítio para onde os trouxerem 
e mudarem (é ponto importantíssimo) plantado 
de antemão mantimentos necessários para seu 
sustento, enquanto cultivam outros. 

&2 A matéria deste capítulo pertence ao regi
mento que se deve dar ao cabo da tropa. 

5)Q O que aponta este 5)Q capítulo é muito pio; 
porém, se os moradores daquele estado do 
Maranhão e Pará cativam os livres sem algum 
pretexto, como aceitarão tirarem-lhes os que a lei 
dispõe poderem ser cativos? 

Esta lei e provisão última de sua majestade 
ordena as causas com que deve haver escravos; e 
os meios por que se hão de verifivar e justificar 
seus cativeiros estão expressamente declarados na 
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dita lei de sua majestade, que se deve guardar 
exatamente. 

1 ()Q e 11 Q A matéria destes dois capítulos por si 
mesma está patente e pertence ao regimento do 
cabo da tropa, conforme o sertão para onde fize
rem a entrada. 

Sobre o modo com q-ue se hão de repartir e 
governar 

lg Este capítulo é peçonhento - e seu intento 
- porque, que coisa é repartir os índios por casa 
dos portugueses nesta forma, que fazê-los cativos 
in re, ainda que o nome seja de livres? E para que 
se tratou até agora de aldeias e párocos e capitães 
particulares, se aqui se havia de apontar repartirem 
os índios novamente reduzidos? Se responde que 
para as aldeias que hã de presente, não tem lugar 
porque, além de não haver sinais de muitas nos 
lugares donde foram, das que ficaram rara é nas 
capitanias do Maranhão e Pará a que chega a cem 
casais, que tudo destruiu a desordem, tirania e 
ambição dos governadores e cabeças daquele 
estado; e o gentio livre que se descer dos sertões 
do Rio das Amazonas não convém de nenhum 
modo que se dê nem reparta: antes o ponham no 
sítio deputado para sua vivenda, e depois de 
acomodado, mantido e descansado, fora do perigo 
das doenças, que muitas vezes lhe sobrevêm com 
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a mudança, estando já afeitos à terra, os devem 
repartir então para serviço dos moradores, na for
ma das ordens de sua majestade; e quem isto en
contra, quer destruir a razão, a verdade e a con
servação dos índios e moradores daquelas partes, 
todos vassalos de sua majestade. 

22 e 32 Estas propostas dos capítulos 22 e 32 

vão fora dos termos usados e devidos nas capi
tanias do estado do Maranhão e Pará aonde, 
guardando-se ad unguem a lei e ordens de sua 
majestade, ficam servidos os moradores e não tão 
somente os que de presente habitam naquelas 
partes; mas (testor Deum) afirmo que, guardan
do-se pura a lei de sua majestade, todos os pobres 
de todo o mundo podem ir a povoar o Grão-Pará, 
o Rio das Amazonas e ficarem remediados e ser
vidos; e se os gentios que houvessem de descer 
dos sertões foram somente para encher o número 
determinado dos índios para o serviço de cada um 
dos moradores (coisa impossível de guardar-se com 
pureza), governar-se-ia o zelo da conversão pela 
regra da necessidade dos moradores. 

42 , 52 e ti'- Aos notáveis danos que do procedi
mento dos portugueses, conforme estes capítulos, 
resulta aos índios, acudiu sua najestade com a 
resolução de sua lei e últimas ordens e regimento, 
em que se ordena e declara o como se hão de 
haver com os índios livres; e somente dos cativos 
e escravos, conforme a lei de sua majestade, po-
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<lerão testar seus senhores como lhes parecer. E 
se responde mais que o autor deste papel, que
rendo destruir as aldeias e que os índios se repar
tam pelos portugueses, ê querer emendar tudo o 
que atê agora se usou desde o princípio da fun
dação de nossa América, em que sempre os se
nhores reis de Portugal e seus governadores 
mandaram criar aldeias, as quais somente perma
neceram; e os índios que na Bahia, Pernambuco e 
outras capitanias se repartiram pelos portugueses 
no princípio de suas fundações não chegaram a 
netos; e se chegaram, que ê deles? E nas mesmas 
capitanias do sul, S.Paulo e S.Vicente hão perma
necido atê o presente as aldeias com que se co
meçaram aquelas conquistas; e os índios dos 
moradores foram sempre tantos os que lhes 
morreram, como os que trouxeram e desceram 
dos sertões; donde vem que continuamente fazem 
entradas e não há limite em trazerem mais e mais 
índios, porque todos matam em suas casas com 
trabalho, sendo este gentio menos robusto para 
tanto; e bem se verifica esta verdade com não haver 
hoje já índios, quinhentas e seiscentas lêguas ao 
redor das capitanias do Sul, S. Paulo e S. Vicente, 
obrigando a falta e a cobiça àqueles moradores a 
os ir buscar aos confins das cabeceiras do grande 
Rio das Amazonas (coisa tantos centos de lêguas 
distante), pelo qual desceram agora as tropas 
perdidas, de que nesta cidade esta muita gente, 
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que do Pará passa a este Reino, para se embarca
rem caminho de suas terra às capitanias de S. 
Paulo. E finalmente, estas propostas capeadamente 
querem cativar os índios, já que o não podem 
fazer pelos meios violentos e claros, como até 
agora; porque tanto vale serem entregues nesta 
forma e com este assento aos moradores os índios 
com nome de forros que de escravos. 

E continuo respondendo aos mais capítulos 
com a suposição das aldeias, que o contrário é 
coisa indigna de se praticar e imitarmos o governo 
dos índios de Castela, em que concorreram coisas 
de circunstâncias muito diferentes. 
~ Os índios em suas aldeias têm seus párocos, 

e os que se acham conforme as ordens de sua 
majestade, assistindo ao serviço dos moradores, 
correm por sua conta, como os mais servos e fa
mília sobre que há curas e vigários, na forma do 
estilo deste Reino e conquistas dele. 

BQ Assistindo em cada aldeia religioso que 
sempre deve estar assistente, não se necessita mais 
que da visita aos ditos religiosos sobre seu pro
cedimento, o que de boa razão pertence a seu 
superior maior. 
~ Nas aldeias têm obrigação os párocos delas 

de ter em livro com clareza de tudo, batismos, 
casamentos, etc. E quanto às queixas dos índios 
livres que assistirem, conforme as ordens de sua 
majestade, ao serviço dos moradores, o seu pároco 
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será o que proverá nelas e se não tirará ao mora
dor sem justa causa e dando-lhe outro em seu 
lugar, para o tempo que for obrigado a servi-lo, 
conforme o estipêndio que lhe há depositado: isto 
me parece é o que sua majestade ordena em seus 
regimentos. 

10'2 Fica à discrição das pessoas que sua majes
tade dispõe nas suas ordens; e o principal ponto 
é pagar-se aos índios o seu serviço e guardar-se o 
regimento de sua majestade sobre o tempo e mais 
circunstâncias declaradas nele, porque a justiça é 
a que conserva tudo. 

11 ª A proposta deste undêcimo e último capí
tulo é importantíssima e sem a qual se não pode 
dar passo avante para o melhoramento daquela 
desamparada cristandade; e se assim não for, nunca 
crescerá e de nenhum modo lhes podem ser de 
aumento religiosos que não saibam a língua, com 
a qual falta não pode haver catecismo nem ad
ministração de sacramentos. 

Responde-se ao segundo papel que tem título 
de: Breve notícia do gentio do Brasil e de quanto 
importa sua redução e por quem e como se hão 
de governar. 

Este segundo papel inclui muitas coisas a que 
já vai respondido no antecedente; e tudo o mais 
que nele se afirma é doutrina perniciosa e que 
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somente encontra a determinação, que tão 
consideramente sua mejestade foi servido mandar 
guardar por suas últimas ordens, enquanto persua
de que não há aldeias e que cada morador tenha 
os seus índios debaixo de sua administração, vi
sitados somente pelos prelados, etc. 

Respondo brevemente. Esta disposição encon
tra toda a ordem, e seriam tantas as desordens 
quantos os respeitos dos senhores dos índios 
moradores daquelas partes, e vinha sua majestade 
a não ter vassalos índios e a fazer a cada morador 
senhor de vassalos, coisa tanto contra toda a con
servação. Se a disposição da lei de sua majestade 
isentava o gentio livre do serviço dos moradores, 
então era defraudar seus dízimos (quanto mais que 
as aldeias são libertas de dízimos os primeiros dez 
anos, por lei de sua majestade, e daí adiante os 
devem pagar); mas quando os índios livres das 
aldeias são obrigados ao mesmo serviço dos 
moradores, que lhes houveram de fazer se debaixo 
da sua administração fossem.! E somente o dispor
-se assim este serviço olha para se aguardar a jus
tiça aos índios, como meio mais breve e suave 
para se conseguir o fim da conservação de todos, 
assim moradores como índios. Não é possível 
proceder-se de outro modo sem infinitas injustiças 
feitas aos ditos índios súditos de tantos particula
res. E que os visitadores os não houvessem de 
libertar destas, é certo por experiência; nem tam-
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pouco os tais visitadores podiam ter notícias e co
nhecimento dos males que os índios assim pade
cessem nas visitas, porque pelos senhores interes
sados em seu serviço, não lhes havia de constar, 
antes estes haviam de fazer toda a diligência para 
os encobrir; pelos índios, muito menos, dispostos 
por seu tímido natural a todo o engano, quando 
se lhes representa vingança ou castigo, e quem 
mais lhes assiste, quem mais práticas lhes faz, mais 
pode com eles e podem tudo quanto querem. 

E tenho por impossível, ainda que cada um 
destes visitadores fosse um patriarca ou arcebispo, 
tirar índio a morador daquelas partes, depois de 
ter entrado debaixo de sua jurisdição e adminis
tração em tais termos; e todos estes moradores é 
certo haviam de proceder compreendidos nos 
agravos dos índios, e por esta causa se haviam de 
armar contra o estilo de lhes tirarem os queixosos; 
e que os moradores houvessem de vencer é certo 
por infinitas causas tiradas da experiência e ver
dade, que por muito difusas não posso apontar. 

Que os índios postos debaixo do senhorio de 
particulares hajam de estar mais dispostos para a 
defesa da terra é errado e falso; porque esta dis
posição nos índios depende do brio e natureza de 
cada um dos ditos moradores; além de que vai 
tanta diferença do índio posto com assento do 
solar de sua aldeia, e que reconhece o índio 
principal de sua mesma casta por seu superior 
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imediato, ao que tem cheiro de cativo, sujeito por 
obrigação, quanta há no brio que professam os 
servos dos livres; e mais importa com o índio o 
pedaço do tempo do ano que ele foi estar na sua 
aldeia e ocupar-se na lavoura própria, depois de 
ter servido o que se lhe ordenou a este ou àquele 
morador, que quanto há no mundo: porque só 
este é. o penhor que tem de certo sinal de sua 
liberdade, coisa que os índios por seu natural 
estimam sobre tudo. 

E as ocupações dos índios, o tempo que têm 
de suas aldeias, são as que os fazem capazes de 
poderem melhor prestar nas ocasiões de guerra; e 
sendo as aldeias bem governadas, têm todos os 
oficiais de milícia e armas e sabem o que hão de 
seguir nas ocasiões que se oferecerem. E per
guntem aos moradores da capitania do Maranhão 
quem lhes restaurou a praça e lhes ajudou a ex
pulsar os holandeses dela com tanta fidelidade, 
senão os índios das aldeias, sem embargo de es
tarem tão atenuados pela tirania dos governadores 
do estado. 

E que as ditas aldeias governadas conforme as 
últimas ordens de sua majestade, sitas com dis
tância umas das outras proporcionalmente, sendo 
o número dos índios habitantes de cada uma 
moderado, como tenho apontado, não tão somente 
ficam atalhados os receios de toda a rebelião, mas 
com razão ficam muito mais seguras as cidades e 

210 

Escritos instrumentais sobre os Índios 

povoações dos nossos portugueses daquelas con
quistas, assim das invasões dos inimigos do norte, 
como doutros quaisquer naturais da mesma terra, 
se os houvesse; e antes me parece viverem arris
cados os moradores metidos em os sítios de suas 
fazendas, assistidos dos índios, pelo ódio que al
gumas vezes se tem achado cobrarem aos que os 
predominam como senhores, ocasionado do mau 
trato que estes ou aqueles lhes dão, conforme seus 
naturais; .e mais tendo-lhes feito certo de que hão 
de ter sempre em viveiro taxado número de casais 
ou índios, de que nasceria matarem-nos com todo 
o rigor do trabalho dos fumais e canaviais, pois 
lhes importava poucos suas vidas, cuja falta haviam 
de ir refazendo com a liberdade de outros ino
centes; e vinha a ser cada morador pelo meio desse 
número taxado, sucessivamente senhor de todo o 
gentio do sertão e que brevissimamente o acabarão 
de extinguir todo, ainda que fosse tanto como o 
que povoa o estendido Rio das Amazonas; e tais 
propostas, ou nascem de sujeito que não conhece 
as qualidades e procedimento dos portugueses 
moradores das capitanias do Maranhão e Pará, ou 
de pessoa secular, de que estão algumas ao pre
sente nesta Corte, que hajam de querer agora fazer 
do gentio do Rio das Amazonas, tão disposto para 
o grêmio da Igreja como para a justa vassalagem 
de sua majestade, o que hão ajudado a fazer do 
dos sertões das capitanias de S. Paulo e S. Vicente, 
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em as quais, por se arremedar ao procedimento 
que em a destruitiva disposição do discurso ao tal 
papel se aponta, estinguiram inumerável gentio 
circunvizinho em breves anos, sendo-lhes neces
sário fazerem jornadas ao sertão, em que gastavam 
cinco e seis anos, até voltarem de partes tão remo
tas para descerem gentios. 

É verdade que nos princípios floresceram, pelas 
grossas quantidades de gente de que foram se
nhores, mas hoje e daqui a breves tempos, fazen
do-se razão comparativa, que gentio há que não 
haja consumido a ambição e senhorio particular 
dos moradores? Não há meio mais eficaz para a 
conservação e acrescentamento das capitanias do 
estado do Maranhão, que os meios que atentam ã 
durável e permamente conservação dos índios, sem 
os quais não pode sustentar-se; e unicamente com 
se guardarem as últimas ordens de sua majestade, 
se conservam os índios para se conservar o estado; 
e para fins tão importantes é necessário (mais que 
tropas de soldados), em lugar da malícia, crueldade 
e ambição, entrar a verdade, justiça e zelo. 

Senhor doutor Pedro Fernandes Monteiro, o 
braço forte e a coluna firme para o reparo de tantas 
almas que povoam o dilatado mundo da conquista 
do amplíssimo Rio das Amazonas se reduz a dois 
pontos: o primeiro guardar a última provisão, lei 
e ordens e regimento de sua majestade, dados ao 
governador daquele estado, André Vidal de Ne-
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greiros, que dão ordem para haver escravos com 
justiça e obrigam os livres a servirem com igualda
de. 

Segundo, mandar religiosos missionários e 
missionários de letras, capazes para tratarem do 
aumento daquela nova igreja, conforme a direção 
das ordens de sua majestade, e nos sertões do Rio 
das Amazonas acharão os frutos que vão procurar ,, 
a partes tão longínquas como a India e Japão, com 
menos dilações e mais certeza; e já que nas mais 
partes do nosso Brasil venceu a desordem, en
trando o senhorio dos portugueses para possuir as 
terras e lograrem a liberdade dos naturais delas 
até os extinguirem, como é visto, esta como últi
ma porção do Rio das Amazonas de Jesus Cristo, 
que esperou até lhe pôr os olhos um tão efetivo 
e zeloso ministro de sua majestade, valha-me esta 
sua feliz e bem afortunada ventura. 

Desça-se para baixo aquele gentio que for 
conveniente para o serviço dos moradores, e os 
mais nas mesmas terras naturais em que vivem os 
pode admitir a Igreja Católica, e com toda a como
didade lhes podem assistir os ministros, tendo todo 
o necessário pela conveniência da navegação 
daqueles rios dos quais estão talhados todos 
aqueles larguíssimos sertões em que se pode au
mentar a cristandade sem limite, e tanto quanto 
for o número dos religiosos missionários, que a 
tão santa obra se aplicarem; e das suas mesmas 
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terras pelos rios abaixo podem vir infinitos índios, 
já católicos e domésticos, a servir aos portugueses 
em suas cidades e povoações, com menos traba
lho do que o fazem os nossos portugueses da Beira 
neste Reino; e terão os portugueses da Beira mais 
certos e seguros os socorros que lhes forem ne
cessários nas ocasiões de guerra. 

E não pareça que me passa por alto a gente 
que é necessária de armas para a segurança dos 
missionários que assistirem nestes princípios; 
porque respondo que com cada vinte e cinco 
homens se asseguram os missionários que assis
tirem em o desterro de cada cem léguas; e isto por 
infinitas razões que pendem de maior conheci
mento do que se pode dar por papel; e mais 
depressa fizera eu, mediante Deus, esta prática 
certa no fato executado do que em papéis falsos 
de toda a demonstração; e deste modo se principia 
a povoar grande parte daquele rio, e com isto, 
saber-se o que a terra tem que dar de si, que é a 
mesma que a das Índias e Potosi, dilatando o 
império de sua majestade com ordem e acres
centando a Igreja de Deus com piedade. 

214 

Bibliografia 

1. Primeiramente, endereçamos o leitor para a 
obra fundamental de Serafim Leite, S.j. : História 
da Companhia de jesus no Brasil, Instituto Na
cional do Livro, Rio de Janeiro, 1949, 10 volumes. 
- Ao longo de todo o trabalho, tem-se a figura do 
Pe. Vieira, e no volume X, páginas 192/ 363, en
contra-se exaustiva bibliografia do grande jesuíta, 
repartida nestes tópicos: 1. Sermões; II. Cartas; III. 
Obras Várias; IV. Traduções; V. Inéditos; VI. Bio
grafias e outros escritos a Vieira ou sobre Vieira. 

2. Para uma introdução mais rápida a Vieira, 
apontamos: 

• Raimundo de Menezes, Dicionário Literário 
Brasileiro, 2ª ed., LTC, São Paulo, 1978, págs. 
702/703. 

• Massaud Moisés e José Paulo Paes (orgs.), 
Pequeno Dicionário de Literatura Brasileira, 3ª 
ed., Editora Cultrix, São Paulo, 1987, págs. 440/ 
441. 

• Massaud Moisés (org.), Pequeno Dicionário 
de Literatura Portuguesa, Editora Cultrix, São 
Paulo, 1981, págs. 396/399. 

215 



,, 
• Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, História 

da Lteratura Portuguesa, 7ª ed., Livraria Martins 
Fontes, Santos, s/ d, pãgs. 556/ 574 e passim. 

• Wilson Martins, História da Inteligência 
Brasileira, Editora Cultrix/ EDUSP, São Paulo, 
1977 / 1979, 7 volumes. Ver vol. I, pãgs. 170/ 206 e 
passim. 

3. Sermões do Padre Vieira: 
• Obras Completas do Padre Antônio Vieira 

- Sermões, Lello & Irmãos Editores, Porto, 1959, 
15 tomos em 5 volumes (papel bíblia). 

• Padre Antônio Vieira - Estudo biográfico 
e crítico e seleção de sermões por Hernani Cidade. 
Agência Geral das Colônias, Lisboa, 1940, 4 vo
lumes. 

4. Sobre Vieira 
• João Lúcio de Azevedo, História de A ntônio 

Vieira, 2ª ed., Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1931, 
2 volumes. 

• Pe. Luís Gonzaga Cabral, S.J., Vieira Prega
dor - Estudo filosófico da Eloqüência Sagrada,, 
segundo a vida e as obras do grande orador portu
guês, 2ª ed., Livraria Cruz, Braga, 1936, 2 volumes. 

• Ivan Lins, Aspectos do Padre Vieira, Livraria 
São José, Rio, 1956. 

216 

COLEÇÃO MEMÓRIA 

Em suas três vertentes - brasileira, portuguesa e universal -
a Coleção Memória, idealizada pela Editora Giordano Ltda., se 
propõe a formação de wna Biblioteca básica de leitura, através 
da edição cuidada, agradável e acessível de textos/autores repre~ 
senta ti vos da cultura nacional e estrangeira, dando espaço aos 
esquecidos ou cujas edições são de acesso difícil a um público 
mais amplo. 
Volumes já editados: 
1. Lembra~as de José Ant6nio 

José Antônio Frederico da Silva 
2. Maria, não me mates, que sou tua mãe! 

O Cego de Landim 
Camilo Castelo Branco 

3. Livro das Bestas 
Raimundo Lúlio (Ramon Llull) 

10. Retdblllo de Santa Joana Carolina 
(fexto original e teatrafuação por Mariajosé de Carvalho) 
Osman Lins 

11. Dissertação sobre o direito de caçoar 
Carta a Salvador Rodrigues do Couto 
(Introdução de Haroldo Maranhão) 
Filippe Albeno Pattoni Martins Maciel Parente 

12. História de Gabriel Malagrida 
Pe. Paul Mury 

13. Escritos instrumentais sobre os lndios 
Pe. Antônio Vieira 

14. O Universo Incaico 
(Seleção dos Comentdrios Reais dos Incas ) 
Garcila.so de la Vega, o Inca 

Caso não encontre nas livrarias o volume desejado, solicite a 
Edições Loyola 

Caixa Postal 42.335 
cep 04299-970 - São Paulo - SP 

tt (011) 914-1922 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



Volumes da COLEÇÃO MEMÓRIA em preparo: 

4. OBRAS POLÍTICAS E LITERÁRIAS 
(Seleção) 
Frei Caneca 

5. BÍBLIA .MEDIEVAL PORTUGUESA (Gênesis) 
(Edição em colunas paralelas do texto original e 
de transcrição modernizada) 

6. TRADIÇÕES PERUANAS 
(Seleção em edição bilíngüe) 
Ricardo Palma 

8. MENINA E MOÇA (Edição integral) 
Bemardim Ribeiro 

9. A PRINCESA BRANCA e Outros Textos 
(Edição bilíngüe) 
Rainer Maria Rilke 

15. O LIVRO DE JÓ 
(Estudo Introdutório e transcriação de um 
capítulo por Haroldo de Campos) 
José Elói Otoni 

• 
Para maiores infonnações, entre em contato com: 

Editora Giordano Ltda. 
Caixa Postal 19022 

cep 04599 - São Paulo - SP 
ti' (011) 829-9369 

CANTO DE MORTE KAIOWÁ 
- história oral de vida -
José Carlos Sebe Bom Meihy 

Um professor de História e dois alunos envolvidos em pesquisas sobre 
oralidade rumam para uma semana em Dourados. Através de entrevistas 
e conversas buscam registrar pela voz dos próprios personagens a sua 
história, a sua cultura - crenças, medos, esperanças, alegrias, triste
zas - e ver se encontram uma explicação para a onda de suicídio que 
grassa sobretudo entre os jovens da colônia indígena sulrnatogrossense de 
Dourados. 

Canto de Morte Kaiowd: um exercício de história oral; um novo 
discurso universitário empenhado em envolver um contingente mais am
plo de leitores. Proposta de um texto aberto, de leitura agradável, mas que 
consiga expor agudamente o problema estudado: o suicídio dos índios; 
um esforço universitário público, porque socialmente comprometido. 

Relato despojado de personagens que se faz histlria, tradição, cultura. 
O prazer da fala, de sentir-se pezsonagem: Capitão Ireno, o velho sábio; 
Albino, matreiro e malicioso; Capitão Biguá: " ... biguá é um passarinho 
que come peixe: fica na beira do rio, espera a hora melhor e quando o 
peixe aparece, ele pumba! - mete o bico n'água e 'pesca' ... " João 
Machado, moço, professor, "um índio moderno, mas que quer manter a 
tradição". Arminda, cheia de casos tristes de suicídio, mas sabendo tam
bém a receita da chicha: " ... dá trabalho para se fa7.er, viu? Leva tempo 
para ser preparada e se necessita da ajuda de toda a famfiia ... é preciso 
paciência Aprendi a fa7.er a chicha com a minha mãe, quando ainda era 
jovem ... me lembro bem que acordávamos e ficávamos ali o dia inteiro ... 
trabalhando e cantando... Não, não ia açúcar; os antigos não conheciam 
o doce desse jeito. Mas se quisessem adoçar era só colocar batata-doce, 
cana ou mel no pilão junto ... " 

E tantos mais, neste Canto de Morte, que se faz apelo à vida 
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SÓ DEUS É GRANDE 
- A Mensagem religiosa de Antônio Conselheiro -

Alexandre Otten, SVD 

Com certeza um dos mais sérios estudos recentes 
sobre Canudos e Antônio Conselheiro, não se esquiva 
Alexandre Otten em Só Deus i Grande à análise de 
nenhum aspecto deste episódio nefando de nossa história 
contemporânea. 

Propondo-se enquadrar Antônio Conselheiro como 
líder religioso, o autor rea1ii.a um estudo histórico-teoló
gico: percorre as interpretações que o Conselheiro e seus 
adeptos sofreram até agora; destaca as idéias do catoli
cismo popular que influenciaram o pregador leigo; re
constrói a figura histórica de Antõnio Maciel, buscando 
libertá-la da rotulação negativa que lhe deu Euclides da 
Cunha em sua obra; enfim, salientando a mensagem re
ligiosa do líder canudense, explicita a dimensão sócio
políúca do movimento que teve final trágico. 

Trabalho esclarecido e ponderado, onde se procura 
mostrar que o projeto engendrado pelo Conselheiro foi 
compatível com os anseios dos pobres e oprimidos por 
uma sociedade mais justa e fraterna, e que a vida de 
Antõnio Conselheiro, sua pregação e atuação foram uma 
resposta à situação de profunda miséria em que jazia a 
população sertaneja. E deixa a abertura para que se al
cance o possível significado da figura de Antônio Maciel 
para os dias de hoje. 
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