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CAPÍTULO VI 
 
 

Leis sobre liberdade dos índios. — Missões Jesuíticas. 
— Regimento das missões. — Novas leis de escravidão. — 
Descimento de índios. — Guerras dos mesmos. — Novas 
providências. 

 
 

A Lei de l.° de Outubro de 1680 (restaurando a de 30 de 
Julho de 1609), e a Provisão de igual data foram o resultado 
dessa interminável questão entre Jesuítas e colonos por causa ou 
a pretexto de índios(221). 

 
 

Reconhece-se na Lei que — tem mostrado a experiência 
que são de maior ponderação as razões que há para proibir o 
cativeiro em todo o caso,  cerrando a porta aos pretextos, 
simulações, e dolos com que a malícia abusa. — E, desejando 
reparar tão graves danos e inconvenientes, e principalmente 
facilitar a conversão dos gentios, atendendo por outro lado ao 
que mais convinha  ao  bom governo, tranqüilidade e 
conservação do Estado do Brasil, aonde por muitos anos se 
experimentaram os mesmos danos e inconvenientes que ainda 
então se sentiam no do Maranhão; — Ordenou que dessa época 
em diante se não pudesse cativar Índio algum do dito Estado 
em nenhum caso, nem ainda nos excetuados nas leis anteriores; 
sendo livres os que fossem prisioneiros nas guerras defensivas 
ou ofensivas que os colonos lhes fizessem, como se usa nas da 
Europa; podendo somente ser entregues nas aldeias de índios 
livres Católicos, para que se pudessem reduzir à Fé, e servir ao 
Estado. 



A Provisão(222) regulava a distribuição e o serviço dos 
índios livres, e dispunha o seguinte: 1.° que fossem recolhidos 
às suas respectivas aldeias os que andassem por fora; 2.° que, 
verificado  o  número  total  de  índios   de serviço,  fossem 
distribuídos em três partes; das quais, uma ficaria nas aldeias 
para   tratar   da   lavoura,  subsistência  própria,  e  dos   índios 
descidos de novo; a outra seria distribuída pelos moradores; e a 
terceira se  agregaria aos  Padres da  Companhia,  para   os 
acompanharem ao sertão; 3.° que aos índios se dessem terras, 
livres  detributos,  sem atenção  a  concessões  já feitas  das 
mesmas,  porque, devendo ser sempre  salvo  o prejuízo  de 
terceiro, estava implicitamente resalvado o dos mesmos índios, 
primários e naturais senhores delas; 4.° que só os missionários 
da Companhia de Jesus poderiam ir ao sertão trazer, catequizar, 
e administrar os gentios, que pela grande confiança que neles 
tinham perderiam o temor do cativeiro, e prestariam inteira fé à 
liberdade que a nova lei lhes afiançava; sendo certo que não só 
os mesmos missionários se haviam mostrado sempre os mais 
práticos o zelosos neste santo ministério, cujo desempenho se 
lhes  confiava   exclusivamente,  mas  porque  eram   graves  e 
notórios os inconvenientes de ser ele exercido ao mesmo tempo 
por diversas Religiões;  5.°  que   os  missionários  nunca   se 
acompanhassem de gente de guerra, pelo temor que inspirava 
aos  índios;   exceto   quando   absolutamente   fosse isto 
indispensável por precaução, e mesmo assim à sua escolha e 
aprazimento; 6.° finalmente, aos Padres se mandaram restituir 
todas as aldeias, e entregar quaisquer outras que estivessem 
vagas e sem párocos. 

 
 

Estas novas leis foram, como sempre, mal recebidas na 
colônia, e para logo deram lugar a reclamações e queixas por 
causa da distribuição dos índios, e por entenderem os colonos 
que ofendiam altamente os seus direitos e interesses vitais; 
confiando-se, além disto, aos Jesuítas, que tinham por seus 
inimigos, toda a jurisdição espiritual e temporal sobre os índios. 



seguiu para Lisboa. Também à Corte tinha ido Tomás 

Beckman, irmão do chefe da sublevação, em missão dos 

sublevados.   

Por outro lado, também o Bispo do Maranhão se queixou, por 
pretender que lhe cabia jurisdição sobre os Jesuítas em 
qualidade de simples Párocos(223). 

 
 

Outra causa grave de descontentamento do povo foi o 
monopólio conferido a uma nova Companhia de comércio do 
Grão-Pará e Maranhão pelo Alvará de 12 de Fevereiro de 
1682(224). Já neste  Alvará o acordo respectivo  se fez 
modificação à Lei e Provisão referidas; porque se permitiu aos 
contratadores ou assentistas fazer no sertão as entradas que 
quisessem, e ter na Capitania até cem casais de índios a seu 
serviço, contanto que os baixassem à sua custa, e lhes dessem 
um sacerdote (escolhido pelo Ordinário) para os catequizar, sem 
que pessoa  alguma, nem  mesmo  o  Governador, se pudesse 
ingerir por qualquer forma em tal matéria. 

 
 

Tantas causas  acumuladas deram em  resultado no 
Maranhão a revolta aberta (1684) de Manoel Beckman (ou 
Bequimão), a  deposição  do Governador,   a expulsão   dos 
Jesuítas, e declarar-se extinta a Companhia do Comércio(225), 
tudo por deliberarão do uma  denominada Junta dos Três 
Estados (clero, nobreza e povo). Os Padres sairam para Portugal 
em número de 27, depois de declararem, e se obrigarem, que em 
nenhum tempo por sua vontade nem leve pensamento volariam. 
Inúmeros índios assistiram ao seu embarque(226). Havendo os 
Padres saído em dois navios, um destes foi tomado por um 
corsário, que os deitou em terra; sendo pelo Governo Provisório 
do Maranhão mandados para Belém: o outro chegou à Bahia, 
onde já então se achava de novo o Padre Antônio Vieira, e daí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mas os do Maranhão, logo que se promulgou a citada lei 
de 1680, haviam mandado a Lisboa procuradores a reclamarem, 



distingindo-se  entre eles  Manoel   Guedes  Aranha,  acérrimo 
defensor da escravidão.  Conseguiram   eles   a   Lei  de   2  de 
Setembro   de  1681(227),   pela  qual   eram  restabelecidas   as 
administrações particulares de índios, visto estarem as aldeias 
muito  diminutas  e  não  baixarem  índios  para  o  serviço dos 
moradores, nem os haver para as entradas do sertão; havendo 
risco, por esta causa, de interromper-se o comércio, consistente 
na  indústria  dos mesmos índios,  e  até  de  perder-se  a  sua 
comunicação. Conseguintemente   dispôz  a   Lei:   1.°  que   os 
moradores, ou  individualmente,  ou unidos   em sociedades   e 
companhias, averiguando o número de índios de que houvessem 
mister  para  as  suas  fazendas e   serviços,   ecom a  devida 
autorização do Governador, pudessem fazer descimentos; 2.° 
que os índios fossem sustentados pelos administradores e se 
lhes dessem  terras  para  as suas   lavouras;  3.°  quepara   as 
entradas iria sempre um Religioso da Companhia, ou de Santo 
Antônio; ao qual ficariam sujeitos no espiritual, levantando os 
moradores Igreja  para o culto;  4.° que, no temporal,  seriam 
livres os  descidos conforme  as  leis  em   vigor;  decidindo  o 
Governador   as    suas  dúvidas,   ouvindo  sempre  o  Padre 
respectivo; 5.° que a distribuição dos índios entre os moradores 
seria feita na proporção do cabedal com que cada um houvesse 
concorrido para a entrada, descimento, e fundação da aldeia; 6.° 
que os índios trabalhariam, por salário, uma semana para os 
moradores; ficando-lhes outra semana livre para si em suas 
aldeias e lavouras; 7.° que não seriam obrigados a trabalhar, se 
lhes não fosse pago o salário do mês antecedente; 8.° que, para 
as entradas,  só   levariam  os  moradores metade   dos  da  sua 
lotação, ficando a outra nas aldeias para conservação destas; 9.° 
que destes serviços eram isentas as mulheres; podendo elas, se 
quisessem,  acompanhar   os  maridos  ou  pais  ao  trabalho, 
contanto que viessem dormir à aldeia. 

 
 

Era a escravidão disfarçada o que se restabelecia. 



A revolução, porém, do mesmo ano obstou à sua 
execução, não se fazendo pela mesma Lei obra alguma por se 
oferecer outro meio mais conveniente(228), de que trataremos. 

 
 

Os Jesuítas em Lisboa fizeram subir à presença do Rei 
um memorial dos P. missionários do Estado do Maranhão com 
12  propostas  relativamente  aos  negócios  de  índios,  e  à  sua 
explusão; em o qual, queixando-se amargamente, concluíram 
pedindo a sua reintegração no Brasil e Maranhão, com 
vantagens e  garantias  as mais  latas no  espiritual  e  temporal 
relativamente aos índios e missões(229). Não eram os Jesuítas 
pessoas que se deixassem facilmente abater. 

 
 

Antes, porém, de resolver definitivamente sobre tão 
grave assunto, cumpria pôr cobro à revolta. Em 1685 chegou ao 
Maranhão o novo Governador Gomes Freire de Andrade; o qual 
tomou enérgicas providências, que trouxeram a paz ao Estado 
por algum tempo; e chamou os Padres que se achavam no 
Pará(230). 

 
 

Os Jesuítas voltavam agora, vencedores, de Belém e 
Lisboa. A C. R. e Regimento de 21 de Dezembro de 1686, 
denominado das missões, entregavam-lhes para sempre não só a 
direção espiritual das aldeias, e índios, mas também o governo 
temporal e político, objeto constante dos seus esforços e 
ambição(231), embora o mesmo concedessem aos Religiosos de 
Santo Antônio, e  conseqüentemente  a  outras Ordens 
Religiosas(232), a quem se permitiu aldear índios. 

 
 

Reconhecendo o dito Regimento no seu preâmbulo que 
todos os esforços das leis promulgadas tinham sido inutilizados 
pela malícia dos moradores que inventam e descobrem novos 
modos de se não observarem, dispôs: 1.° que os Padres 
tornassem ao  dito  Estado;  2.°  que  teriam o  governo  não  só 
espiritual que d’antes tinham, mas também o temporal e político 
das aldeias de sua administração, como igualmente se concedia 



aos Padres de Santo Antônio relativamente às suas: com a 
declaração de se observarem neste governo as leis régias, em 
ordem a prestarem-se os índios à defesa do Estado, guerras do 
sertão, e outros serviços; 3.° que haveriam dois procuradores 
dos índios, um em S. Luís, e o outro em Belém; aos quais se 
dariam alguns índios para o seu serviço, sem que comtudo 
fossem sempre os mesmos à arbítrio dos Padres; 4.° que seriam 
eleitos pelo Governador sob proposta  do superior; e se  lhes 
daria Regimento; 5.° que nas aldeias não poderiam morar senão 
os índios e suas famílias, sob pena de açoites e degredo para 
Angola; 6.° que ninguém poderia ir às aldeias tirar índios para 
seu serviço ou para qualquer outro fim, sem licença; nem aí se 
conservar além do tempo da licença; tudo sob pena de prisão, 
multa, e degredo para Angola; 7.° que, constando que os índios 
e índias eram induzidos a saírem das aldeias para se casarem 
com escravos, ficassem em tal caso livres os escravos, e se 
mandassem para  as aldeias;  mas que, não  constando do 
induzimento, ficariam sempre os índios e índias obrigados a 
permanecer  nas  aldeias,  embora  com  licença  do  Bispo  lhes 
fosse lícito sair para ver o cônjuge: outrossim que, pela fraqueza 
das índias, verificando-se adultério, de que provinham graves 
danos às aldeias, o Ouvidor geral tirasse devassa (por exceção à 
lei geral em contrário sobre tal crime) em cada ano, punindo 
com  degredo  para  Angola  o  adúltero,  e  a  adúltera (caso  o 
marido não  a quisesse receber)  como parecesse mais 
benignamente à Junta das Missões; 8.° que os Padres tivessem 
muito em cuidado o aumento de povoação índia nas aldeias, por 
ser isto conveniente não só à segurança e defesa do Estado, mas 
às entradas nos sertões e serviço dos moradores; 9.° que igual 
cuidado tivessem de descer dos sertões novas aldeias de índios, 
persuadindo-os ao trato e comércio dos colonos; 10.°, que, para 
evitar  engano  no  comércio  e serviço  dos  índios,  seriam  os 
preços dos gêneros taxados pela Câmara com assistência do 
Governador,  Ouvidor  geral,  e  Procurador  da Fazenda:  e  os 
salários  pelo  Governador com assistência  dos Padres  da 



Companhia e de Santo Antônio, ouvidas as Câmaras; do que 
tudo se deveria lavrar assento; 1l.°, que os salários seriam pagos 
metade no começo e o resto no fim do serviço; 12.°, que se 
criassem dois livros para a matricula dos índios capazes de 
servir, a saber: de 13 a 50 anos de idade; 13.°, que deles se 
iriam eliminando os falecidos e incapazes de serviço; e seriam 
reformados bienalmente; 14.°, que a repartição dos índios se 
fizesse por tempo de seis meses para Belém, e de quatro meses 
para  S.  Luiz (podendo permitir-se até seis); derrogada  nesta 
parte a Lei do 1.° de Abril de 1680; 15.°, que a repartição seria 
em duas partes, e não mais em três (como fora ordenado), 
ficando uma nas aldeias, enquanto a outra ia ao sertão; 16.°, que 
os Padres  da  Companhia não seriam contemplados nesta 
repartição por assim o haverem   eles pedido, dando-lhes o 
Governador, em compensação, para os seus serviços os das 
aldeias de Pinaré e Gomary, ou de outras que pudessem (em 
falta) descer, com a condição de não servirem aos morados; 
17.°, que para cada residência dos Padres em distância de 30 
léguas de S. Luís e de Belém, o Governador daria 23 índios; que 
nas  outras residências  se  poderiam servir  dos  das  aldeias 
próximas; 18.°, que a repartição dos índios pelos moradores 
seria feita pelo Governador, e em sua falta pelo Capitão-Mor 
com   assistência   de duas  pessoas eleitas   pela Câmara,  do 
Superior das Missões, e Párocos das aldeias, sem que nela 
fossem contemplados   o  Governador  e   tais   pessoas; 
expedindo-se  licença  aos   moradores  para  irem às  aldeias 
receber os do seu quinhão; 19.°, que atenta a falta de índios nas 
aldeias de repartição, e tendo os moradores necessidade de ir ao 
sertão por motivo de comércio, determinado que fosse o número 
de índios necessário para os acompanharem, apenas metade se 
tirasse das aldeias ditas, e os outros das outras aldeias mediante 
o salário  taxado;  contemplados  também os moradoresque 
tivessem escravos próprios, visto a necessidade de ficarem estes 
nas fábricas e o  perigo  de  fugirem  nos  sertões;  20.°, que 
algumas  índias  poderiam   ser repartidas,  a   salário,  pelos 



moradores  para fazerem  a  farinha  quando fosse tempo 
apropriado, e lhes criarem de leite os filhos, a arbítrio dos 
Missionários; 21.°, que as aldeias fossem de 150 vizinhos, na 
forma do Regimento dado ao Governador; exceto quando se 
compusessem de  nações inimigas,  caso em   que dentro do 
distrito das residências poderiam ser estabelecidos em pequenas 
freguesias; 22.°, que os índios descidos de novo seriam isentos 
de servir por dois anos, por ser necessário este lapso de tempo 
para serem doutrinados na fé (primeiro motivo de sua redução ) 
e para fazerem suas roças e se acomodarem à terra, antes que se 
arrependessem por causa do jugo do serviço; que a respeito de 
todos os índios descidos se deveriam religiosamente observar os 
pactos que  com  os mesmos  se fizessem no  sertão  pelos 
missionários, por ser isto conforme à fé pública, fundada no 
Direito Natural, Civil, e das Gentes; que, se não quisessem os 
índios descer, mas se mostrassem inclinados a observar a Fé 
Cristã nos seus sertões, os Padres os estabelecessem em aldeias 
nos mesmos sertões do modo o mais cômodo — porque não 
permite a justiça que sejam tais homens obrigados a deixar as 
terras que habitam — quando não repugnam ser Cristãos, e 
além disto é conveniente que as aldeias se dilatem pelos sertões 
para que se possam mais facilmente penetrar e se tirem as 
vantagens pretendidas; 23.°, finalmente, que os Governadores 
dessem aos Missionários todo o auxílio, ajuda, e favor para sua 
segurança nas  entradas  nos sertões,  e  para  mais  facilmente 
fazerem as missões; que, outrossim, a Junta das Missões(233), à 
qual se daria Regimento, fizesse cumprir e executar fielmente o 
presente Regimento(234). 

 
 

Dominava, porlanto, o  sistema das leis últimas, e o 
mencionado Regimento das Missões do Grão-Pará e Maranhão. 

 
 

Mas em breve se lhe foram descobrindo defeitos e 
lacunas, que exigiram novas providências. Gomes Freire de 
Andrade, em Junta com o Governador Artur de Sá e Menezes, 



Padres  Superiores, Ouvidor,  e Desembargadores, tomou  um 
Assento declaratório de vários Capítulos do Regimento, o qual 
foi confirmado pelo Alvará de 22 de Março de 1688 com alguns 
novos   additamentos(235);  consistindo principalmente  no 
seguinte: 1.° que os índios ou índias que casassem com escravas 
ou escravos, não pudessem servir aos senhores destes, nem a 
seus ascendentes, descendentes, ou parentes dentro do 2.° grau 
por Direito Canônico, pelo dolo que nisso poderia haver; 2.° 
que os que fossem às aldeias com licença do Governador, a 
apresentariam logo aos missionários ou diretores delas; nem se 
demorariam aí mais de 3 dias, salvo por causa justa atestada 
pelos missionários;  tudo sob penas severas; 3.° que nos 
contratos com os índios interviesse o  Governador; mas  com 
audiência do Ouvidor Geral, quando fossem relativos a matérias 
de Justiça. 

 
 

Outra importante alteração foi decretada pelo Alvará de 
24 de Abril de 1688(236), ordenando-se que os resgates se 
fizessem à custa da Real Fazenda, para o que se destinaram logo 
2.000 cruzados para o Pará e 4.000 cruzados para o Maranhão; 
encarregados dos mesmos resgates os Prelados das missões: a 
distribuição dos índios resgatados seria feita pelas respectivas 
Câmaras,  com autoridade do Governador, e assistência do 
Ouvidor Geral, preterindo as pessoas que  deles maior 
necessidade tivessem para as suas lavouras e Fazendas, as quais 
reembolsariam as despesas do resgate em ordem a manter-se 
sempre aquela soma para este fim designada, e mais pagariam 
3$000 de direitos por cabeça de índio, imposto destinado ao 
mesmo fim. 

 
 

Porém a mais grave modificação foi a do Alvará de 28 
de Abril do mesmo ano 1688(237), que derrogou em parte a Lei 
do 1.° de Abril de 1680 e restabeleceu a de 9 de Abril de 1655 
com algumas alterações. — Refere o Alvará no seu preâmbulo 
que, segundo informações(238), e ouvidas pessoas entendidas, 



com a providência absoluta da  Lei  de 1680 proibitiva  do 
cativeiro dos índios ainda mesmo nos casos de guerra justa e de 
resgates, se havia não só impedido que se salvassem vidas e 
almas, porém que as guerras dos mesmos índios entre si e com 
os colonos se houvessem tornado mais bárbaras por se não 
pouparem as vidas, chegando os índios a prenderem à corda os 
prisioneiros para devorarem; ou, quando podiam, os iam vender 
aos estrangeiros, com grande dano do Estado: e que, sendo o 
principal  intento  no  domínio  das Conquistas a  conservação 
delas pelo aumento da Fé e liberdade dos índios, e chamá-los ao 
grêmio  da   Igreja,  ficavam  restabelecidos    os   resgates  e 
cativeiros, do modo seguinte: l.° que os resgates seriam feitos 
por conta da Real fazenda para com todos os que se achassem 
cativos  de outros  índios,  quer  presos  à  corda  para   serem 
devorados, quer dos cativados para serem vendidos a outras 
nações,  contanto   que não  repudiassem  eles   os  resgates por 
entenderem que outro meio tinham de livrarem a vida, e não 
houvesse influxo dos moradores para tais cativeiros; 2.° que 
para os resgates, modo de fazê-los, distribuição dos resgatados, 
reembolso  das  despesas   à   Fazenda,   imposto,  e   outras 
particularidades, se observaria o Alvará anterior de 24 de Abril 
(com pequenas modificações); 3.° que, quanto ao cativeiro dos 
aprisionados em guerra com os colonos, seria legítimo não só 
quando  em  guerra   defensiva  contra  as   invasões dos   índios 
principalmente  se  estes seopusessem com  mão  armada   às 
entradas dos Missionários nos sertões e pregação do Evangelho, 
mas também em   guerra ofensiva  que  os  colonos fossem 
obrigados a fazer-lhes para impedir suas invasões; 4.° que, 
porém,  se  deveriam  veriíicar  exatamente as  cláusulas   aí 
declaradas para que tais guerras e cativeiros fossem legítimos, a 
saber:  em guerra  defensiva,  somente  no  ato  da  invasão  dos 
índios contra as aldeias ou povoações, com efetiva hostilidade; 
e na ofensiva, o temor certo e infalível da invasão dos mesmos, 
e esgotados os meios brandos, pacíficos, e conciliatórios de os 
fazer desistir do seu intento, ou quando, tendo feito hostilidades 



graves e notórias, não dessem satisfação condigna; 
justificando-se além disto todos os fatos que concluíssem pela 
legitimidade da guerra; 5.° que seriam livres todos os índios que 
por outros modos fossem de fato escravizados; 6.° que de tudo 
se daria conhecimento ao Rei para providenciar ulteriormente 
como melhor parecesse. 

 
 

Mas. como sempre, aberta a porta à avidez dos colonos, 
a escravidão e a perseguição dos miseráveis Indígenas eram a 
conseqüência natural e forçosa dessa incessante perplexidade do 
Governo da Metrópole em matéria de tanta monta; a inexecução 
das Leis, clara ou disfarçada, uma vez tolerada, animava novas 
violações, autorizava novas e mais audazes exigências. Por 
modo que, como já anteriormente havia mui bem dito o Padre 
Antônio Vieira em suas cartas de 20 de Maio de 1653 e 4 de 
Abril de 1654(239), — a título de resgates, não haviam senão 
extorsões e impiedades — a Majestade era nomeada, mas não 
obedecida. 

 
 

Apesar de todas as providências para prevenir os abusos, 
apesar de haverem as C. R. de 15 de Março de 1696 e 20 de 
Novembro de 1699(240) recomendado e incumbido semelhante 
matéria com grande interesse à Junta das missões, e de haver 
esta de sua parte concorrido com a sua boa vontade, suscitando 
mesmo providências já do governo  da  colônia,  já  do da 
Metrópole, nada podia impedir a violação das determinações 
reputadas as mais salutares, as mais conciliatórias, ainda que se 
relaxassem os princípios  da   verdadeira e rigorosa justiça, 
humanidade, e  religião,  no  intuito  da  paz do  Estado  e 
obediência dos moradores. 

 
 

Exemplo estrondoso deu-se com a execução da última 
lei facultativa dos resgates e cativeiro dos índios; porquanto em 
menos de 3 anos, não obstante a gravidade das penas pelas 
infrações, haviam-se estas generalizado por tal forma, que quase 
todos os moradores(241) se achavam nelas incursos por 



cativarem Índios contra as determinações Régias e os interesses 
públicos; sendo necessário que a piedade do Rei D. Pedro II 
acudisse aos povos com o perdão por Alvará de 6 de Fevereiro 
de 1691(242): em o qual igualmente se fizeram modificações das 
penas e se criou a de multa (o dobro do valor do índio) metade 
para o denunciante (compreendido o próprio índio escravizado) 
e a outra metade para a redenção ou resgate deles, além de 
serem os infratores obrigados a pagar-lhes em dobro o salário; e 
se mandou, outrossim que fossem imediatamente restituídos à 
sua liberdade todos os indevidamente cativados, e entregues aos 
superiores das missões para os aldear. 

 
 

Cresceram, porém, as reclamações dos moradores pelos 
embaraços em que se viam por falta de braços para as suas 
lavouras, segundo pretendiam eles; quando o mal era, se pode 
dizer, geral em toda a possessão portuguesa na América, e 
derivava de várias causas, quais a peste, a opressão da indústria, 
lavoura, e comércio por   excessivos tributos e erradas 
providências,  perseguições da Santa Inquisição, enfim má 
administração geral e até da Metrópole(243). 

 
 

A Câmara do Maranhão representou por vezes sobre a 
miséria em que dizia acharem-se os moradores por falta de 
escravos. Em resposta lhe foi dirigida a C. R. de 20 de 
Novembro de 1699(244) autorizando as entradas no sertão para o 
resgate deles, a arbítrio da Junta das Missões, observadas as leis 
a tal respeito. 

 
 

Várias outras providências sobre as missões e índios 
foram ainda tomadas, mas com referência às leis últimas. 

 
 

Em a Capitania de S. Paulo se havia autorizado pelas C. 
R. de 26 de  Janeiro e 19 de fevereiro de 1696(245) as 
administrações particulares  de  índios, com  certas restrições, 
quais — de não servirem senão uma semana, mediante salário, e 
a outra para si, — não irem aos sertões senão os mais robustos, 



— não ser a jornada excedente a 4 meses; e isto com o fim de se 
proverem de braços para os seus serviços, satisfeitas assim as 
queixas dos moradores. 

 
 

Ainda em princípios do século XVIII novas 
providências foram tomadas pela Metrópole em relação aos 
índios, e a prover os colonos de gente para os trabalhos. Várias 
Cartas Régias se expediram, sobretudo para o Maranhão(246). 

 
 

Os tratados com a França, do 4 de Março do 1700 e 11 
de abril de 1713 proibiram reciprocamente a entrada de súditos 
das duas Nações no território contestado entre ambas para 
resgatarem índios, ou fazerem comércio de escravos índios(247). 

 
 

Mas, como sempre, os abusos progrediam, e a tendência 
maliciosa para a opressão dos indígenas se tornava manifesta; 
do que resulavam o desrespeito às leis, a desordem da colônia, 
as novas guerras que os índios levantaram. Era por tal forma 
escandaloso o abuso, que a Provisão de 5 de Julho de 1715, 
expedida já por D. João V, mandou repreender o Capitão-mor 
José da Cunha d’Eça, por ter feito prender o procurador dos 
índios, contra os seus privilégios, pelo fato de estar ele 
requerendo a bem dos mesmos e contra as violações das Leis. 

 
 

Da mais notável é a Provisão de 9 de Março de 1718(248) 

exemplar eloqüente da constante perplexidade, luta, e 
eontradição do Governo da Metrópole em semelhante matéria. 
— Acedendo (preâmbulo) às representações do Governador, e 
tendo em vista os pareceres das Juntas sobre descimentos de 
índios para abastecer as aldeias, e as lavouras e fazendas dos 
moradores, e para a defensa do Estado, livrando-os sobretudo 
da barbaridade em que vivem, devorando-se uns aos outros; 
sobre consulta do Conselho Ultramarino, foi decretado: 1.° que, 
quanto aos descimenlos voluntários dos Índios que, a instâncias 
e diligências dos missionários, se quisessem deixar conduzir e 
reduzir,  tratados,  não  como  escravos,  mas  como  livres,  não 



podia haver dúvida que fossem lícitos; 2.° que quanto, porém, 
aos descimentos forçados, precedendo ameaças ou força, podia 
haver escrúpulo, porque — estes homens são livres e isentos de 
minha  jurisdição (diz El-Rei) que  os não  pode obrigar a 
saírem, das suas terras para tomarem um modo de vida de que 
eles se não agradam, o que, se não é rigoroso cativeiro, em 
certo ponto o parece pelo que ofende a liberdade. Contudo, se 
estes índios (continua a Provisão) são como os Tapuias bravos, 
que andam nus, não reconhecem Rei nem Governador, não 
vivem com modo e forma de república, atropelam as leis da 
natureza, não fazem diferença de mãe e filha para satisfação da 
sua lascívia, comem-se uns aos outros, sendo esta gula a causa 
injustíssima das suas guerras, e ainda fora delas os excita a 
frecharem os meninos e inocentes, neste caso será permitido 
fazê-los baixar à força e por medo para as aldeias, por ser isto 
conforme à opinião dos Doutores sobre a matéria; com as duas 
limitações referidas na mesma lei, a saber: 1.° que se não façam 
tanto àforça que hajam mortes, exceto quando  se torne 
indispensável justa defesa pela oposição dos mesmos índios; 2.° 
que, se depois de aldeados, fugirem para viverem como bravos 
com ofensa das leis da natureza, possam ser constrangidos a 
voltar, sem que sejam mortos, e não se entendendo cativos os 
que voluntariamente tornarem. 

 
 

O Governo da Metrópole, cedendo sempre, por uma ou 
por outra forma, às exigências dos colonos, também por sua 
parte entendia que dos índios podia a seu bel-prazer dispor e 
lançar mão quando e como lhe parecesse, não só para dá-los a 
serviço particular, mas para empregá-los nos serviços públicos: 
como se a necessidade de tais serviços particulares ou públicos, 
ainda com um fim pio, pudesse jamais autorizar tais violências 
à liberdade dos mesmos índios! como se a utilidade do fim 
legitimasse os meios! Inúmeras cartas Régias dão testemunho 
dessas distribuições de índios(249); e algumas até autorizaram a 
venda para certos fins, ainda em datas próximas às leis que 



pareciam sustentar agora   de modo mais permanente a sua 
liberdade, como v. g. a Carta Régia de 30 de Maio de 1718 que 
autorizou o resgate de 200 índios para com o produto da venda 
dos mesmos auxiliar-se a construção de  uma nova  Igreja 
Catedral no Maranhão(250). 

 
 

Moradores,  o  próprio Governo  (apesar dos seus 
escrúpulos), e até os Jesuítas, degenerados dos seus primeiros e 
gloriosos  tempos,  todos  praticavam  de  modo,  que  os  índios 
eram de fato, contra algumas disposições humanas das leis, 
destinados só ao trabalho da colônia, e que neles se pretendia 
apenas um viveiro de trabalhadores, de cujas forças, sangue e 
indústria tirassem o maior proveito possivel, ainda com perigo e 
triste realidade da sua progressiva diminuição e desaparição, de 
que já tanto se queixavam(251). A redução à Fé Católica, a 
civilização dos Indígenas não eram senão pretextos irrisórios de 
semelhante procedimento; o bem espiritual era posto, de fato, à 
margem, a alma era no que menos se pensava e se cuidava. A 
realidade, a triste verdade era — tirar do braço indígena o maior 
proveito material possível, reduzir os índios a instrumento de 
trabalho, ainda mesmo aqueles que (quase por escárnio) se 
mandavam reputar livres, pois que de livres só tinham o nome, 
estivessem aldeados ou em mão particular, ou até nos sertões, 
que lá mesmo os iam buscar para o serviço, quisessem ou não 
eles deixar as suas terras e bosques, as suas pobres choupanas, 
as suas canoas, a vida enfim que tanto amavam  na 
liberdade(252). 

 
 

Semelhante procedimento, e a tradição das ofensas 
praticadas sucessivamente por quase dois séculos, transmitida a 
todas as tribos (tradição que ainda hoje se conserva com ódio 
aos Portugueses), provocaram os índios a guerras contra os 
colonos. Por fins do século XVII foi o Rio Grande do Norte 
invadido por uma chusma deles, que pôs em grave perigo a 
Capitania; acossados foram atacar a do Maranhão. 



Os Paulistas, porseu lado, entranhavam-se por essa 
mesma época em novas bandeiras a proverem-se de braços nos 
sertões; foram, porém, derrotados(253). Mas  o seu  gênio  e 
hábitos aventureiros os levaram a prosseguir em suas excursões, 
já não tanto para aprenderem índios, como para descobrirem 
minas de ouro; e assim chegaram eles às Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso, lançando os fundamentos de diversas povoações, 
para as quais eram atraídos os moradores da colônia e Estado 
em tal   quantidade,  que parecia  querer despovoar-se o 
litoral(254). 

 
 

Ao menos, este  novo emprego de sua  atividade,  o 
reforço  do  braço  Africano,  a  persistência  (embora  ainda  de 
algum modo tímida) do Governo da Metrópole na proteção dos 
índios, as   emigrações  destes  para fugirem ao  cativeiro 
legalizado  ou  violento, e aos  serviços  impostos   a título de 
civilizá-los, e outros fatos graves que atraíam a atenção do 
Governo e dos povos, pareciam dar tréguas às perseguições que 
lhes faziam, e induzir os colonos a outras vias e meios de seu 
desenvolvimento. 

 
 

Sobre os índios, ainda  outras determinações  foram 
tomadas no reinado de D. João V, que, por falecimento de D. 
Pedro  II  em  9  de Dezembro  de  1706,  governava o  Reino; 
determinações  que todavia se ressentem  do espirito sempre 
contraditório da legislação até aí promulgada. A C. R. de 5 de 
Julho de 1715 proibiu cativá-los injustamente, e a outra de 12 
de Outubro de 1719 providenciou sobre a sua distribuição pelos 
serviços (255). 

 
 

Ao mesmo tempo,  várias outras providências se 
tomavam a bem da colônia. Na Bahia um Sínodo Diocesano 
aprovara em 1707 as Constituições Eclesiásticas do Arcebispo 
D.  Sebastião  Monteiro  da Vide.  A  povoação  e  colonização 
estendia-se pelo restante do litoral, e também pelo interior; 
criando-se por isto capitanias novas Santa Catarina e S. Pedro 



do Sul, destacadas de S. Paulo, e sujeitas ao Rio de Janeiro (4 
de Janeiro de 1742); e independentes as de Minas Gerais (Alv. 
de 2 de Dezembro de 1720), Goiás (Alv. de 8 de Novembro de 
1744) e Mato Grosso (Alv. de 9 do Maio de 1748). Para o Sul 
(Santa Catarina principalmente) se promovia a introdução de 
colonos dos Açores e Madeira; no entanto que para o Norte 
(Maranhão, Ceará e Rio Grande) se remetiam os degradados, 
declarando-se   mesmo  que para aí se deviam entender os 
degredos para o Brasil (Decs. de 15 de Setembro de 1717 e 22 
de Março  de   1722). Criaram-se  Juízes  de Órfãos,  e  novas 
Ouvidorias, a fim de facilitar a administração da Justiça: e os 
Bispados do Pará (1720—Clemente  XI), S. Paulo e Minas 
Gerais (6 de Dezembro de 1745 — Candor lucis, aeternae — 
Benedito XIV). 

 
 

Desordens internas se levantaram por vezes na Colônia, 
como em Minas Gerais entre Paulistas e Europeus, desordem de 
Manoel Nunes Vianna 1708 (V. Rev. do Inst. Hist. VI, 14); 
Bahia, motim Maneta, e Pernambuco, desordem dos Mascates. 
— Do estrangeiro também sofria a colônia, já de Espanhóis no 
Rio da Prata, já de Franceses no Rio de Janeiro com as invasões 
de  C.  Duclerc  e  Duguay Trouin  (1710  e  1711). A  paz de 
Utrecht, porém, trouxera tratados (1713) da maior importância 
para o Brasil. 

 
 

Dir-se-ia que  na primeira metade do século  XVIII 
lavrava por todo o Estado Brasilico fermentação dos elementos 
morais e materiais para  o seu desenvolvimento, embora 
parecesse que a desordem e  a confusão conspiravam para  a 
ruína da colônia. Já então contava ela poderosos elementos de 
força, vida e atividade; a lavoura, a indústria, as letras mesmo 
denotavam o seu progresso. 

 
 

A velha questão dos Indígenas, as guerras destes aos 
colonos e vice-versa, continuavam; e as leis de algum modo 
concorriam para manter esse lamentável estado. É assim que no 



Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte eram os índios cruel e 
atrozmente perseguidos, a pretexto de barbaridades por eles 
cometidas; perseguição autorizada pela C. R. de 20 de Abril de 
1708(256).  Na  Bahia  assaltavam  eles  os  colonos(257).  E  com 
maior dano em Mato Grosso os canoeiros Paiaguás(258); 
fazendo os  Paulistas  varias  excursões para puni-los, 
aprisionando grande número, mas sem que eles se dessem por 
vencidos(259). 

 
 

No Maranhão as  leis últimas sobre  os  índios eram 
iludidas na sua execução pela má vontade dos colonos; de sorte 
que expediu-se o Dec. de 13 de Abril de 1728 permitindo aos 
moradores que, à sua custa, e competentemente autorizados, 
baixassem  os gentios  para suas fazendas,   casas, lavouras  e 
fábricas, pelo proveito que daí vinha ao Estado, visto saírem da 
barbaridade e virem para o grêmio da Igreja; ficando no arbítrio 
do Governador, Bispo, Ouvidor Geral, Vereador mais velho, e 
do missionário do respectivo distrito, resolverem sobre o tempo 
de serviço, salário a pagar, e recurso contra as vexações que se 
exercessem(260). Os Padres da Companhia opuseram-se a isto e 
à respectiva deliberação da Junta, suscitando eles a execução e 
observância sobretudo do Regimento das Missões. As Câmaras 
do Pará, e do Maranhão, em 1732, representaram ao Rei(261), 
por intermédio  do seu procurador Paulo  da Silva Nunes, 
pedindo que se tirasse aos missionários a jurisdição temporal 
das aldeias e dos índios, entregando-se a capitães Portugueses. 
Tão graves eram as acusações, que El-Rei mandou a sindicar o 
Desembargador Francisco   Duarte   Santos; o  qual,  depois de 
minuciosas indagações, deu o seu parecer em 15 de Julho de 
1735(262) a favor da conservação desse poder temporal (aliás já 
explicado nas C. R. de 26 de Fevereiro de 1693 e 27 de Março 
de 1721, conquanto não observadas na prática), chegando nesse 
seu parecer a concluir que — a supressão de tal poder aos 
missionários seria a ruína das aldeias (263). 



Entretanto, já a Resol. de 13 de Abril de 1734 havia 
disposto que se não pudesse fazer guerra ofensiva, sem que o 
Governador remetesse primeiro o seu voto e o dos ministros da 
Junta das Missões em segredo ao Conselho Ultramarino, para 
que este desse a última decisão(264). 

 
 

Nova  representação  fizeram os  povos  daquele  Estado 
subir à presença do Rei, em data de 24 de Junho de 1734(265), 
em a qual longamente expuserão, a seu modo, as queixas que 
tinham contra os Jesuítas, e pediam providências. 

 
 

Não podia, porém, tolerar-se que a Colônia, e sobretudo 
o Maranhão e Pará, estivessem em contínua agitação por causa 
da liberdade ou escravidão de índios, com grande detrimento da 
Religião, da catequese e civilização dos mesmos, da paz do 
Estado  e tranqüilidade  dos  povos,  com habitual ofensa e 
desobediência  mesmo formal  às  leis.  Oerro  estava em 
manter-se aberta a porta ao cativeiro dos índios, franco em 
alguns casos, e disfarçado nos outros pelo modo por que se 
praticavam os descimentos e serviços. El-Rei, em sua piedade e 
religião, quis tentar ainda uma vez o auxílio da intervenção do 
Chefe  da   Cristandade,   para  que,  falando  ao coração, à 
consciência, e inspirando aos colonos o amor do próximo, o 
temor de  Deus, e sentimentos mais  humanos  e  cristãos, 
conseguisse a observância das leis promulgadas, e de outras 
providências que  pretendia tomar  de acordo  com  o Sumo 
Pontífice. Nova era se vai abrir a favor dos Indígenas. 




