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Introdução 
 

 

Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros 



INTRODUÇÃO 
 
 

Nesta 2ª Parte do presente Ensaio vai sucintamente 
historiada a escravidão dos índios até sua completa e definitiva 
abolição. Comprende-se que não era possível deixar de entrar 
no plano desse trabalho semelhante assunto, de cuja 
importância se fará idéia aproximada com a leitura desta 2.ª 
Parte. 

 
 

Mo era possível, também, prescindir de historiar 
ligeiramente a catequese e civilização dos índios. 

 
 

E  como esta se prendia e prende imediatamente  à 
colonização, e civilização do Brasil, foi alargado um pouco o 
quadro, dando-se igualmente notícia muito abreviada da 
povoação, desenvolvimento e progresso do país. 

 
 

Intimamente ligada, identificada com a dos índios é a 
história dos Jesuítas. Era absolutamente indispensável 
acompanhá-los a par e passo com os índios, desde que pisaram 
em a terra do Santa-Cruz até que foram expulsos. 

 
 

Por último, havendo ao trabalho uma parte social, são 
aventadas algumas idéias sobre a catequese e civilização dos 
indígenas. 

 
 

Eis em poucas palavras o plano desta 2ª Parte, e os 
motivos do mesmo plano. 

 
 

Cumpre-me, porém, declarar alto e bom som que não 



tenho a vaidosa pretenção de haver escrito obra completa; muito 
longe disso, apenas um ensaio: outros o farão. 

 
 

Também não tenho a louca aspiração de instruir pessoa 
alguma, nem de ver abraçadas algumas de minhas idéias; 
sobretudo em um país tão rico de elevadas inteligências, de 
sábios, e de ilustrações:— não é para esses que eu escrevo, que 
nos meus escritos nada têm que aprender. 

 
 

Estes meus trabalhos são apenas um protesto  que  do 
fundo do meu gabinete e na minha obscuridade desejo fazer a 
bem de  nossa  civilização  atual,  das  idéias  e  sentimentos  do 
povo Brasileiro. A liberdade dos índios é desde 1831 garantida 
pelas leis do um modo permanente e inconcuso; foi a vitória das 
idéias liberais, da civilização e humanidade. Resta somente a 
dos Africanos e  seus descendentes, que  ainda  gemem nos 
grilhões do cativeiro. Mas tudo se dispõe para esse outro grande 
triunfo, porque  está na consciência  de todos a justiça, a 
conveniência, a necessidade da sua abolição: apenas se diverge 
quanto ao modo e tempo. 

 
 

Com o auxílio de Deus (pois que dos homens o não 
tenho), espero publicar breve a 3.ª Parte deste Ensaio, onde 
exporei algumas idéias, concorrendo assim com a minha boa 
vontade em bem da pátria, digna do mais brilhante e venturoso 
futuro. 

 
 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 1867 
 
 

O Autor. 




