
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MALHEIROS, AMP. A escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social [online]. Rio de 
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 1867. vol.2. Bula do Papa Urbano VII a favor dos 
Índios. — oposição do povo. — expulsão de Jesuítas. — administração de Índios. — padre Antônio 
Vieira. — aldeias. — entradas nos sertões para descer gentios. — nova expulsão de Jesuítas. — novas 
leis sobre Índios e Jesuítas. — guerra aos Índios; destruição de tribos. pp. 49-60. ISBN: 978-85-7982-
073-1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Capítulo V 
Bula do Papa Urbano VII a favor dos Índios. — oposição do povo. — expulsão de Jesuítas. — 

administração de Índios. — padre Antônio Vieira. — aldeias. — entradas nos sertões para descer 
gentios. — nova expulsão de Jesuítas. — novas leis sobre Índios e Jesuítas. — guerra aos Índios; 

destruição de tribos. 
 

Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V. 
 
 

BULA DO PAPA URBANO VIII A FAVOR DOS ÍNDIOS. — 
OPOSIÇÃO DO POVO. — EXPULSÃO DE JESUÍTAS. — 

ADMINISTRAÇÃO  DE ÍNDIOS. — PADRE ANTÔNIO VIEIRA. — 
ALDEIAS. — ENTRADAS NOS SERTÕES PARA DESCER GENTIOS. 

— NOVA EXPULSÃO DE JESUÍTAS. — NOVAS LEIS SOBRE ÍNDIOS 

E JESUÍTAS. — GUERRA AOS ÍNDIOS; DESTRUIÇÃO DE TRIBOS. 

Dominava o sistema da Lei de 10 de Setembro de 1611. 

Os Paulistas  prosseguiam cada vez  mais ousados  nas 
suas correrias ou caçadas, e assaltavam as missões jesuíticas até 
do Acaraí(171), sem que cousa alguma conseguissem os Padres 
do Governo do Brasil; por forma que resolveram mandar 
queixas diretas a Madri e ao Sumo Pontífice, despachando para 
aquela o Padre Ruy de Montoya(172), e para Roma Francisco 
Dias Tano(173). 

 
 

Mais bem sucedidos voltaram com uma Bula do Papa 
Urbano VIII (de 22 de Abril de 1639) publicando no Brasil a de 
Paulo III (de 28 de Maio de 1537), declarando incorrer em 
excomunhão os que cativassem e vendessem os índios. 

 
 

O povo e a Câmara do Rio de Janeiro se opuseram à 
execução da Bula; e, não obstante a proteção do Governador, 
Salvador Corrêa de Sá e Benavides, aos Jesuítas, foram estes 
constrangidos a desistir de quaisquer direitos que da Bula lhes 
pudessem vir, e a declarar que se não envolveriam mais na 
administração dos índios, exceto das Aldeias, onde se 



comprometeram a não admitir os dos particulares, como consta 
do Acordo de 22 de Junho de 1640(174). 

 
 

Em S. Paulo o levantamento contra os Jesuítas foi mais 
violento, porque trouxe a sua expulsão, conforme o acordo de 
13 de Julho de 1640(175); e os Paulistas mandaram à Corte 
procuradores com uma representação contra os Padres, e com 
eles Amador Bueno enviado pela Câmara(176). 

 
 

A representação referida, e a anterior que haviam levado 
os Jesuítas contra os Paulistas, foram submetidas ao parecer de 
várias pessoas conspícuas; dando em resultado que se 
mandassem, por Alv. de  3 de  Outubro  de 1643  e  C. R.  da 
mesma data, restituir os Jesuítas aos seus colégios até que se 
deliberasse  definitivamente(177):  o  que  todavia  não  pôde  ser 
logo executado(178). 

 
 

Na Bahia se havia deliberado por assento de 6 do Abril 
de 1643(179), confirmado pelo Rei em C. R. de 23 de Junho de 
1655; fazer a guerra aos índios; o que foi confiado a Gaspar 
Rodrigues. 

 
 

No  entanto, com a gloriosa  revolução do 1.° de 
Dezembro de 1640 havia terminado para Portugal o domínio da 
Espanha,  e  sido elevado  ao  trono o  Duque de Bragança 
aclamado Rei D. João IV. — E logo em 1641 o Brasil voltou ao 
domínio português  à exceção da  parte ocupada  pelos 
Holandeses. 

 
 

O Conselho das Índias fora substituído pelo Ultramarino 
(1642), incumbido de prover ao que conviesse ao bem dos 
Estados ultramarinos, bom governo e aumento deles, e 
propagação do Santo Evangelho. 

 
 

O desejo de lançar fora os Holandeses agora mais se 
pronunciava. O Padre Antônio Vieira, em um célebre sermão 



pregado na Bahia   em 1640, provocou os  povos.  A   corte 
portuguesa prestou então maior atenção a tão grave objeto; e 
muito facilitou a vitória a má gerência da colônia holandesa 
desde que em 1643 a deixou o príncipe de Nassau, assim como 
a  guerra  levantada  entre  a  Holanda  e  a  Inglaterra.  Não  foi, 
porém, sem se haverem ferido combates por mar e por terra, e 
sem se haver derramado não pouco sangue. Todos porfiavam a 
quem melhor serviria nessa tão grande luta, nesse patriótico 
empenho.  Desde 1644  foram   expulsos  do Maranhão  por 
Antônio Moniz Barreiros e Pedro de Albuquerque. No Ceará o 
mesmo lhes sucedia. Em Pernambuco durou a luta desde 1645 
até 1654, em que Segismundo Von Schkoppe teve de capitular e 
abandonar  o  Recife; as  batalhas dos Guararapes sobretudo 
decidiram da sorte da guerra da restauração. A história registra 
com respeito e gratidão os nomes de Antônio Telles da Silva 
(governador geral),  João  Fernandes Vieira,  André  Vidal  de 
Negreiros, Antônio Telles de Menezes, Francisco Barreto de 
Menezes,  Antônio   Dias  Cardoso,  Salvador Corrêa   de  Sá  e 
Benavides,   Pedro  Jacques de  Magalhães,  e   tantos outros 
verdadeiros heróis; distinguindo-se o negro Henrique Dias, o 
índio Camarão com os seus, sua mulher D. Clara, e ainda vários 
outros(180). 

 
 

Entretanto fatos interessantes tinham lugar na vida 
colonial do Brasil, e acerca dos Índios. 

 
 

Por Dec. de 27 de Abril de 1645 se dispôs que os 
primogênitos herdeiros presuntivos da coroa se intitulariam — 
Príncipes do Brasil —, o que elevava a colônia à categoria de 
Principado(181). 

 
 

Havia sido instituída por Alv. de 10 de Março de 1649 a 
Companhia geral de Comércio do Brasil, à semelhança da de 
Holanda, cuja duração seria de 20 anos, prorrogáveis por mais 
10, e à qual se concedeu o monopólio de diversos gêneros(182). 



O Estado do Maranhão fora dividido pela Resol. de 25 
de Fevereiro de 1652 em dois governos distintos, Maranhão e 
Pará. 

 
 

Na Bahia fora restabelecida a Relação, à qual se deu o 
novo Regimento de 12 de Setembro de 1652(183). Nele se 
recomendava ao Governador proteção aos índios de paz (§21), 
«não consentindo que fossem maltratados, fazendo punir com 
rigor quem os molestasse e maltratasse; assim como que desse 
ordem  a que pudessem viver junto das  povoações dos 
Portugueses, de modo que os do sertão folgassem de vir para as 
ditas povoações, observando-se a lei  de D. Sebastião e 
provisões posteriormente promulgadas.» 

 
 

No Pará e Maranhão continuavam as administrações de 
índios, com todos os horrores cometidos pelos colonos, a fim de 
os haverem do sertão por bem ou por mal; e abusavam por tal 
forma dos que caiam debaixo das mesmas administrações 
—que(184) em breves dias de serviço ou morriam à fome e 
excessivo trabalho, ou fugiam pela terra dentro, onde a poucas 
jornadas pereciam, havendo por esta causa perecido e acabado 
inumerável gentio no Maranhão e Pará, e em outras partes do 
Estado do Brasil. 

 
 

Foi, pois, decretado pelo Alvará de 10 de Novembro de 
1647(185)  —que, sendo livres os índios, como fora declarado 
pelos Reis de Portugal e pelos Sumos Pontífices, não 
houvessem mais administradores nem administrações, havendo 
por nulas e de nenhum efeito todas as que estivessem dadas, de 
modo a não haver memória delas; e que os índios pudessem 
livremente servir e trabalhar com quem bem lhes parecesse, e 
melhor pagasse o seu trabalho. 

 
 

Outros Alvarás de 5 e 29 de Setembro de 1649 foram 
expedidos sobre o mesmo assunto(186). 



E os novos Governadores, Baltazar de Souza Pereira, no 
Maranhão,  e Inácio do Rego Barreto, no Pará,  trouxeram 
instruções constantes dos seus regimentos(187), especiais para a 
execução das   ditas  determinações; o   que  todavia não 
conseguiram, em razão da oposição levantada pelos povos, que 
no Pará chegaram até a obrigar o Reitor dos Jesuítas, João de 
Souto Mayor, a declarar solenemente  que os Padres  se 
limitariam ao espiritual quanto aos índios, condição essencial de 
sua tolerância nessa Capitania. 

 
 

Pelo  mesmo tempo  chegava ao  Maranhão o  Padre 
Antônio Vieira (1653), da Companhia de Jesus, com carta do 
Rei de 21 de Outubro de 1652, autorizando-o a proceder como 
melhor entendesse relativamente aos índios; para o que deveria 
ser auxiliado pelos Governadores conforme as instruções a estes 
dadas(188). Na 1.ª Dominga da Quaresma pregou ele o seu 1.° 
sermão, em defesa da liberdade dos índios procurando captar a 
benevolência, e tentar a emenda ou correção dos moradores. E, 
passando-se ao Pará, exibiu a Carta Régia mencionada; dando 
esta lugar a um levantamento popular, de que resultou assinar 
ele um  protesto  de se  não envolver  em reformar  as 
administrações de índios. Querendo, porém, aquilatar por si 
mesmo o  procedimento dos  colonos  na  apreensão  deles, 
acompanhou  uma expedição ao  Alto Tocantins; e  do que 
observou soube desde logo tirar partido em bem da sua Ordem e 
dos míseros Indígenas. 

 
 

A Corte Portuguesa,  sempre vacilante e tímida em 
questão de tamanho alcance para a humanidade, e para a paz do 
Estado Brasílico, havia relaxado a restrição das Leis últimas, 
cedendo à representação dos procuradores do povo do Pará e 
Maranhão;  e pela Provisão de 17  de Outubro  de 1653(189) 

restabeleceu não só os casos anteriores de cativeiro dos índios, 
quando aprisionados em guerra justa, ou resgatados quando 
destinados à morte, e atados à corda para serem devorados, mas 



introduziu casos novos e tão latos, que era quase impossível 
deixar de haver índio que pudesse escapar a essa rede que assim 
se lançava contra todos, em bem suposto dos colonos, dos 
próprios índios, e desejada  tranqüilidade  e prosperidade  do 
Estado. — Para se reputar justa a guerra — há de constar (diz a 
Provisão)   que   o   dito gentio,  livre  ou  vassalo,   impediu  a 
pregação   do Evangelho,  e  deixou  de  defender as vidas   e 
fazendas dos vassalos de El-Rei em qualquer parte; haver-se 
lançado com os inimigos da Coroa, e dado ajuda contra os 
vassalos. — Também será legítimo o cativeiro, se exercerem 
latrocínios no  mar  ou  em   terra,  infestando os   caminhos; 
salteando ou impedindo o comércio e trato dos homens, para 
suas fazendas  e  lavouras: se os índios,  súditos   de  El-Rei, 
faltarem  às obrigações que lhes foram  postas e  aceitas  nos 
princípios   de  suas  conquistas,  negando  os  tributos,  e não 
obedecendo quando forem chamados para trabalharem em o 
Real serviço, ou para pelejarem com os inimigos do Estado; se 
comerem  carne humana,  sendo  meus súditos.—  Igualmente 
poderão ser cativados aqueles gentios que estiverem em poder 
de seus inimigos, atados à corda para os comerem, e meus 
vassalos os remirem daquele perigo com as armas, ou por outra 
via; e os que forem escravos legitimamente dos senhores, a 
quem se tomaram por guerra justa, ou por via de comércio e 
resgate. 

 
 

Para este fim permitiu a Provisão (2.ª parte) que se 
pudessem fazer entradas no sertão por pessoas eleitas, à maioria 
de votos, pelos Capitães-mores, Oficiais da Câmara, Prelados 
das Religiões, e Vigário geral (onde houvesse); acompanhadas, 
porém, de Religiosos que fossem à conversão dos gentios. 

 
 

E quanto às aldeias, dispôs (parte 3.ª) que não lhes 
pusessem Capitães, e sim os Governadores as deixassem sob a 
direção  e  governo  de  um  dos  principais  da  sua  nação,  que 
fariam a repartição dos índios pelos colonos voluntariamente, 
mediante o salário costumado. 



Com  esta Provisão chegaram (1654) os  referidos 
Procuradores; a vitória era atualmente do povo; os Jesuítas 
derrotados. — Mas o Padre A. Vieira não se acovardava tão 
facilmente; e  resolveu ir pessoalmente  a Lisboa sobre tão 
melindroso assunto. 

 
 

Aos seus esforços foi devido criar-se aí a chamada Junta 
das Missões,  para onde recorressem e apelassem os 
Missionários; ante a qual defendeu ele com ardor a necessidade 
da revogação da Provisão de 17 de Outubro de 1653: o que 
conseguiu em parte, como se vê da Lei de 9 de Abril de 1655. 
André Vidal de Negreiros,  novo Governador do Pará  e 
Maranhão (de novo reunidos), fiel ao seu Regimento de 14 de 
Abril de 1655(190) declara-se a favor dos índios(191). 

 
 

Pela referida Lei  ou Provisão de 1655(192) 

conservaram-se os quatro antigos  casos de  escravidão, e 
eliminaram-se todos os outros introduzidos pela outra Provisão 
de 1653; confirmaram-se as entradas no sertão para conversão 
dos gentios e sua distribuição, escravos de resgate; confiou-se a 
direção  delas,  e  mesmo  a  sua  resolução,  tempo  e  modo  de 
fazê-las, aos Padres da Companhia(193)  com plena autoridade 
espiritual e temporal; e bem assim a direção das aldeias(194). 

 
 

Estas novas resoluções da Corte, postas em execução 
por Vieira, auxiliado por Vidal, indo de encontro aos intentos e 
hábitos desumanos dos colonos no cativar os índios, produziram 
mais tarde os seus naturais efeitos na luta que de novo se travou 
entre os mesmos e os Jesuítas. Por enquanto prosseguiam estes, 
sob a direção de Vieira, nas suas missões; chegando a fazerem 
diversos da Companhia, e entre eles o próprio Vieira, várias 
entradas no sertão para a descida e conversão dos gentios(195): 
em uma destas — ficaram 240 prisioneiros; os quais, conforme 
as leis de S. M., a título de haverem impedido a pregação do 
Evangelho, foram julgados por escravos e entregues aos 



soldados —, como se lê em carta de Vieira de 11 de Fevereiro 
de 1660(196). 

 
 

Por sua parte, continuavam os Paulistas as suas 
excursões às missões, e a guerrear e escravizar os índios; sendo 
das mais notáveis a bandeira que em 1648 acometeu a missão 
ou redução de Xerez. Mas os missionários do Paraguai, à frente 
de 4.000 índios ao mando do Padre Alfaro, derrotaram diversos. 
É de presumir que fossem destroços deles os Paulistas que 
apareceram em 1631 ante Curupá no Pará(197). 

 
 

Em S. Paulo chegou-se a um acordo (14 de Maio de 
1653) pelo qual eram readmitidos os Jesuítas, com a expressa 
condição porém de se não intrometerem em negócios de 
índios(198). 

 
 

Por falecimento do Rei D. João IV (6 de Novembro de 
1656), e sendo ainda menor D. Afonso VI, foi o Reino 
governado pela Regente a Rainha D. Luiza de Gusmão; só era 
1062 tomou D. Afonso as rédeas do Estado, sendo pouco depois 
(Novembro de 1667) deposto pela Junta dos Três-Estados, e 
nomeado Regente o Infante D. Pedro; o qual, por falecimento 
de D. Afonso (12 de Setembro de 1683) subiu ao trono. 

 
 

A questão dos índios e Jesuítas preocupava sempre os 
colonos, e trazia em tormento a Metrópole. 

 
 

Em 1660 a Câmara do Pará propôs à do Maranhão uma 
aliança, com que melhor garantissem os interesses dos povos 
respectivos contra os Jesuítas em relação aos índios(199). 

 
 

E por tal forma cresceu a exasperação contra os Padres, 
que em 1661 teve lugar uma sublevação(200), de que resultou 
serem presos e remetidos para Lisboa vários deles e o Padre 
Antônio Vieira; ficando outros presos em Belém (1662). 



Em conseqüência, e havendo-se levantado na Metrópole 
um partido anti-Jesuíta, o Governo expediu a Provisão ou Lei 
de 12 de Setembro de 1663(201), pela qual se proibiu aos Padres 
da Companhia e a todos os outros qualquer jurisdição temporal 
sobre os índios; e que, quanto ao espiritual, fossem todos postos 
em pé de igualdade — por ser justo que todos sejam obreiros 
da Vinha do Senhor —, ficando a direção espiritual incumbida a 
qualquer deles, que pelo Prelado, de acordo com as Religiões, 
fosse escolhido, assim como a paróquia e cura das almas dos 
gentios das aldeias; podendo os índios ser removidos, quando 
parecesse conveniente; e sem que pudessem as Religiões ter 
aldeias  próprias de índios forros de  administração: e, no 
temporal, poderiam  ser  governados por algum dos  seus 
principais, que houvesse em cada aldeia, decidindo sobre suas 
queixas e causas os Governadores e autoridades civis, como 
para os demais vassalos se achava determinado. — Pela mesma 
Provisão, as nomeações dos cabos das tropas para descida dos 
índios, e do distribuidor deles, era conferida às Câmaras; de 
cujo voto ficavam também dependentes as entradas anuais no 
sertão. Os  missionários, que  acompanhassem, não  poderiam 
trazer escravos para si, nem para as suas Religiões; nem durante 
um ano adquirir qualquer dos que fossem resgatados: proibição 
que se fez extensiva aos cabos da tropa(202), Governadores, 
Capitães-mores, e demais ministros e Oficiais do Estado. — 
Finalmente eram os Jesuítas restituídos às suas missões, mas só 
com a jurisdição espiritual na forma exposta; exceto o Padre 
Antônio Vieira(203). 

 
 

Esta decisão produziu desencontrados efeitos no 
Maranhão e no Pará; de que resultou tergiversação em sua 
execução. Já anteriormente (1662) as Juntas haviam deliberado 
sobre descidas de índios, e restituição dos Jesuítas ao Estado 
com a cláusula de se não envolverem em tal assunto(204). O 
Governador Rui Vaz de Siqueira suspendeu a sua execução, e 
convocou Junta geral. Enquanto a Câmara do Pará queria que se 



cumprisse a lei, e o Governador não, e que este mandava por 
fim subitamente executá-la(205), a Câmara de S. Luiz em Junta 
resolveu mandar ao rei uma representação, suspensa no entanto 
a dita Lei(206). Com  a  demora da resposta,   em  Belém 
suscitaram-se desordens, publicando   a   Câmara  (1666) por 
bando a Lei; o que igualmente sucedeu depois em S. Luiz do 
Maranhão (1667). O  Governador,  assim forçado,  pôs-lhe 
todavia  na  execução as  restrições  constantes das dúvidas 
submetidas à Corte. 

 
 

Afinal vieram estas resolvidas pela C. R. de 9 de Abril 
de  1667,  que  ordenou  a  inteira  observância  da  Provisão  de 
1663, com os aditamentos seguintes: 1.° que aos missionários 
era proibida toda e qualquer intervenção na repartição dos 
índios: 2.° que seria esta sempre feita pelo Juiz mais velho(207), 
de acordo com a Lei de 18 de Outubro de 1666(208). 

 
 

O novo Governador Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, na sua execução, arrogou-se atribuições exorbitantes 
com ofensa dos direitos das Câmaras e dos Juízes. Efetuaram-se 
no entanto alguns descimentos de índios(209). 

 
 

Sucedendo-lhe Pedro  César de  Menezes, as novas 
dúvidas postas à execução das leis últimas suscitaram a 
expedição da C. R. de 21 de Novembro de 1673(210), pela qual 
foi declarado que se publicassem e cumprissem essas leis de 
1663 e 1667, e se acrescentava que a eleição dos cabos das 
entradas, dos repartidores, e a deliberação de mandar ao sertão 
descer os gentios não se fariam sem autoridade dos 
Governadores. 

 
 

A perseguição aos índios era um mal incurável; e agora 
o ódio ia até à destruição do miserável gentio. Em 1664 tribos 
foram aniquiladas, quais as dos Tapuias do Urubu. No governo 
de Inácio Coelho da Silva (1679) igual sorte tiveram os índios 
Taramambezes, perseguidos por água e por terra, não se 



poupando sexo, idade, nem os fugitivos. Posteriormente fatos 
idênticos se repetiram(211). 

 
 

No entanto, o Governo da Metrópole não cessava de 
recomendar proteção aos índios e aos missionários, como ainda 
no Regimento novo de 23 de Janeiro de 1677 para os 
Governadores Gerais do Brasil(212). 

 
 

Continuavam as excursões pelo interior do país, já não 
tanto em busca de índios, como de minas de metais preciosos. 
Crescia a população. Os vexames e males provenientes do 
monopólio conferido à Companhia do comércio trouxeram a 
sua extinção (1663). Era criado o Arcebispado da Bahia, e os 
bispados do Rio de Janeiro e Pernambuco(213); sendo o l.° 
Arcebispo D. Gaspar Barata de Mendonça: e o bispado do 
Maranhão(214). Em fins de 1679 assentou-se no Rio da Prata a 
colônia do Sacramento, que deu origem em diversas épocas a 
graves complicações com a Espanha. 

 
 

A questão dos índios continuava a inquietar a colônia, e 
a provocar novas decisões da Metrópole; — A Câmara do 
Maranhão tinha  ali por procurador  do povo  Paulo  Martins 
Garro(215). — A de S. Paulo queixava-se de que os Jesuítas só 
desejavam  os índios para si, de modo  que  entre os  seus 
domésticos se contavam para cima de 700(216); chegando-se 
mesmo a lavrar aí em 24 de Junho de 1677 um acordo com o 
Reitor do Colégio, Padre Francisco de Morais, para que este não 
influisse em bem da liberdade dos índios sob pena de sofrer o 
que ao povo aprouvesse(217). — No Rio de Janeiro algumas 
desavenças   se  haviam  levantado  entre  a Câmara eos 
Jesuítas(218). — No Espírito Santo resolvera-se fazer a guerra 
aos índios(219); o que foi incumbido aos Paulistas(220). 

 
 

Os Jesuítas, porém, não se deixavam reduzir à nulidade, 
nem se davam por vencidos nas lutas com os colonos, já não 



pelo amor santo e puro de reduzir à fé Católica os gentios, e de 
protegê-los contra os excessos dos povos, mas principalmente 
por amor próprio, e defesa da sua preeminência. A decidida 
influência dos Padres se revela claramente nas determinações 
que se tomaram, como veremos. 




