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Capítulo VIII 
Restauração do sistema do terror contra os Índios. — guerra aos mesmos. — bandeiras. — novas 
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CAPÍTULO VIII. 
 
 

RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DO TERROR CONTRA OS ÍNDIOS. — 
GUERRA AOS MESMOS. — BANDEIRAS. — NOVAS 

PROVIDÊNCIAS PARA A SUA CATEQUESE E CIVILIZAÇÃO. — 
SISTEMA MISTO. 

 
 

Vigoram as leis últimas sobre liberdade dos índios. 
 
 

Da compressão em  que viviam   quando  mantida  a 
escravidão, da sujeição aos senhores, da ausência de deliberação 
própria, da tutela forçada enfim em que jazeram por anos e por 
séculos passaram quase sem transição   para o   estado de 
liberdade plena, extremo oposto; abandonados, portanto, a si 
mesmos,   aos  seus  próprios recursos, à sua própria e única 
deliberação, afinal  internaram-se  pelos  sertões;  as  aldeias 
caíram em decadência e ruína; só a muitos esforços e à custa de 
grandes  sacrifícios  se  chegaram  a  manter  ou  a aldear,  sem 
vantagens notáveis para a sociedade(302). 

 
 

A catequese pouco ou  nada aproveitava;  a influência 
fascinadora dos Jesuítas tinha desaparecido, e os índios sem a 
direção  desses Padres desnortearam  completamente.  A 
civilização dos mesmos  ressentiu-se  necessariamente da 
supressão dos elementos que a entretinham. Por cúmulo de 
infelicidade, a introdução de escravos Africanos concorreu não 
pouco para  impedir a civilização dos Indígenas; igualados 
àqueles como escravos eram do mesmo modo maltratados pelos 
colonos, e das relações com os Africanos não podia vir senão 
aumento e agravação de elementos desfavoráveis à civilização 



dos índios(303); das uniões lícitas (casamentos, ora tolerados, 
ora de algum modo dificultados), ou ilícitas, com os dessa raça 
decaída,  proveio  um cruzamento reputado   degradante,  e 
realmente   de perniciosa influência  física e moral para os 
mesmos índios, por forma que os  colonos  por vileza os 
denominaram em geral negros, e foi preciso que a lei proibisse 
tratá-los por tais(304); e dessas uniões resultou perpetuar-se na 
descendência índia, proveniente de escravas de raça Africana, a 
escravidão, e ser mantida por disposição da Lei não obstante 
haver a mesma lei abolido a escravidão dos indígenas(305). 

 
 

Por outro lado, os Índios conservando sempre vivas pela 
tradição as perseguições cruéis e a escravidão que sofreram dos 
colonos,  e nutrindo sempre indelével o ódio contra  os 
Portugueses(306) assaltavam os  habitantes  em uma ou outra 
capitania. Os moradores não os poupavam; e ao mesmo tempo 
representações eram levadas à presença do Príncipe Regente. O 
sistema do rigor foi de novo ensaiado, apesar da improficuidade 
dele já demonstrada  pela incessante perplexidade  do seu 
emprego e do da moderação durante perto de três séculos. 

 
 

Em 1806 fez-se a guerra aos índios na Bahia(307) 
 
 

Achando-se já no Brasil (Janeiro de 1808) o Príncipe 
Regente com a Real Família, em conseqüência da invasão de 
Portugal pelo exército   Francês no  reinado de Napoleão I, 
mandou-se fazer  guerra ofensiva aos Botocudos, em  Minas 
Gerais, pela C. R. de 13 de Maio de 1808(308) dirigida ao 
Governador e Capitão General da Capitania: na qual se lê o 
seguinte:  «Que desde o  momento, em que  receberdes esta 
Minha Carta Régia, deveis considerar como principiada contra 
estes índios antropófagos uma guerra ofensiva, que continuareis 
sempre em todos os anos nas estações secas, e que não terá fim 
senão quando tiverdes a felicidade de vos senhorear das suas 
habitações, e de os capacitar da superiodade das minhas Reais 



armas, de maneira tal, que movidos do justo terror das mesmas 
peçam  a paz,  e sujeitando-se  ao  doce jugo das  leis, e 
prometendo viver em sociedade, possam vir a ser vassalos úteis, 
como já o são as imensas variedades de índios, que nestes meus 
vastos Estados  do   Brasil  se acham    aldeados...  Que    sejam 
considerados comoprisioneiros  de  guerra   todos os    índios 
Botocudos, que se tomarem com as armas na mão em qualquer 
ataque; e que sejam entregues para o serviço do respectivo 
comandante por 10 anos, e todo o mais tempo, em que durar 
sua ferocidade,    podendo ele  empregá-los  em seu  serviço 
particular durante esse tempo, e conservá-los com a devida 
segurança  mesmo em  ferros,  enquanto  não  derem provas  do 
abandono da sua ferocidade o antropofagia.» 

 
 

Por igual modo se mandou proceder contra os Bugres, 
em S. Paulo, pela C. R. de 5 de Novembro de 1808(309) dirigida 
ao Governador e Capitão General da capitania, onde se lê o 
seguinte: — Que não  há meio algum de civilizar  povos 
bárbaros, senão ligando-os a uma escola severa, que por alguns 
anos os force a deixar e esquecer-se da sua natural rudeza, e 
lhes faça conhecer os bens da sociedade... Que todo o miliciano, 
ou, qualquer morador, que segurar algum destes Índios, poderá 
considerá-los  por 15 anos  como prisioneiros de guerra, 
destinando-os ao serviço que mais lhe convier. 

 
 

O sistema de brandura  ou  humanidade, como se 
exprimem  essas Cartas  Régias, foi aí abandonado para se 
restaurar o do terror; pensamento manifestado ainda na C. R. de 
2 de Dezembro de 1808(310) como proveitoso pelo que suecedeu 
contra os Botocudos. Nessas Cartas Régias eram restauradas 
também as bandeiras, quer de tropa de linha, ou de milicianos, 
quer de particulares, contra os índios; e a escravidão era 
disfarçada em servidão temporária, e mesmo indefinida. 

 
 

Mas de todas as determinações expedidas nessa época 
com tal intento sobressai a C. R. do 1.° de Abril de 1809(311), 



altamente interessante, e na qual se lê: «Ao mesmo comandante 
ordenareis que quando seja obrigado a declarar a guerra aos 
índios, que então proceda a fazer e deixar fazer prisioneiros de 
guerra pelas bandeiras que ele primeiro autorizar a entrar nos 
campos; pois sem essa permissão nenhuma bandeira poderá 
entrar; bem entendido, que esta prisão ou cativeiro só durará 
15 anos, contados desde o dia em que forem batizados, e desse 
ato religioso, que se praticará na primeira freguezia por onde 
passarem, se lhes dará certidão, na qual se declare isso mesmo, 
excetuando porém os prisioneiros homens e mulheres de menor 
idade; pois que nesses o cativeiro dos 15 anos se contará ou 
principiará a correr, nos homens de 14 anos e nas mulheres de 
idade de 12 anos; declarando também que o proprietário do 
índio  guardará sempre a  certidão  para mostrar  o  tempo de 
cativeiro que ele deve sofrer, e ficará exposto a declarar-se livre 
o índio, se acaso perder a certidão e não puder tirar outra, bem 
entendido que os serviços do índio prisioneiro de guerra, de uns 
a outros proprietários, durará pelo espaço de tempo, que haja 
de  durar  o  seu  cativeiro,  e  segundo  mostrar  a  certidão  que 
sempre o deve acompanhar. Os prisioneiros de guerra feitos 
pela tropa se distribuirão pelos oficiais e soldados da mesma 
tropa, à exceção daqueles que for necessário deixar para o meu 
Real serviço.... Que fazendo partir o Comandante com a tropa 
de linha e artilharia....  proporcional  à  expedição intentada, 
façais ir  juntamente dois  religiosos ou  sacerdotes de zelo 
exemplar   e  de  luzes,  quesejam encarregados não só de 
catequizar, batizar e instruir os índios, mas de vigiar que com 
eles se não pratique violência alguma, senão aquela que for 
necessária para repelir a sua natural rudeza e barbaridade.» 

 
 

Aqui manda-se fazer guerra ofensiva para aterrar e 
subjugar os índios, quer pela tropa, quer por bandeiras; e, ao 
mesmo tempo que se recomenda a intervenção de religiosos que 
catequizem, batizem, e instruam os índios, se ordena que a tropa 
seja ajudada até de artilharia! e mais ainda, se restabelece a 



escravidão (embora temporária) dos prisioneiros, por 15 anos a 
contar do dia em que fossem batizados! sem excetuar os velhos, 
mulheres, e crianças! não se devendo para os impúberes contar 
esses 15 anos senão desde que tivessem chegado à puberdade! 

 
 

Os  prisioneiros das bandeiras   eram transferíveis 
enquanto durasse o seu cativeiro; e garantido este aos 
proprietários pela certidão, que se lhes devia dar, do batismo do 
índio com essa declaração; à tropa doviam ser distribuídos os 
seus respectivos prisioneiros, em os quais também teria o seu 
quinhão o Real serviço! 

 
 

De sorte que, pretendendo-se a catequese e civilização 
dos índios, tentava-se à força de  baionetas e de metralha! 
Devendo-se-lhes fazer abraçar a religião de Cristo, comecava-se 
por avivar-lhes e aguçar  o ódio contra os  sectários e os 
Ministros dessa Santa e sublime religião! a água do batismo, 
que para muitos foi e é a da redenção, para esses infelizes era a 
do cativeiro! 

 
 

As conseqüências são fáceis de prever. Recrudescência 
do ódio e animosidade dos índios contra os habitantes; fuga e 
dispersão dos mesmos, não sem inquietarem e trazerem em 
sobresalto os moradores; maior dificuldade para atraí-los ao 
grêmio da religião e da sociedade. 

 
 

O Regente já havia recebido várias representações e 
informações  enviadas pelos  Governadores  e  Câmaras, 
sobressaindo nessa época a do Desembargador João Rodrigues 
de Brito, da Bahia, que reprovava o sistema de aldear os índios 
em povoações separadas,  e entendia que  só a estreita 
comunicação com a gente civilizada podia excitar neles o 
apetite das comodidades da vida social. Também era notável a 
Memória, que à Rainha D. Maria I, havia dirigido Domingos 
Alves  Branco  Moniz  Barreto,  a  qual  refere  ele  próprio  (em 
outra sua Memória contra o tráfego e escravidão dos Africanos) 



fora bem recebida e aprovada; aí propunha o seu autor um novo 
humanitário plano para catequese e civilização dos 
Indígenas(312). 

 
 

Prestando  oGoverno  alguma atenção  a  semelhante 
assunto, não obstante o muito que tinha de providênciar para o 
Brasil e também para Portugal e demais possessões em crise tão 
melindrosa e grave, expediu a já citada C. R. de 2 de Dezembro 
de 1808 para a civilização dos Índios do Rio Doce(313), em a 
qual se recomendam os meios brandos para os Índios que se 
queiram sujeitar voluntariamente, a intervenção de Eclesiásticos 
virtuosos   que   se  encarreguem   da   redução   e   instrução,  a 
edificação de Igrejas, e  o aldeamento só quando  em grande 
número; que, sendo em pequeno número, fossem distribuídos 
pelos fazendeiros   e  agricultores  com   certas  obrigações, 
servindo-os por 12 anos, e por 20 sendo menores de 12 anos em 
compensação da educação e alimentação; que se permitisse nos 
aldeamentos estabelecerem-se famílias portuguesas morigeradas 
e industriosas; e que se dariam prêmios aos fazendeiros que 
melhor  tratassem   os índios e  maior  número    civilizassem, 
promovessem casamentos,  e  mostrassem   maior número de 
nascimentos deles nas suas fazendas. Aí mesmo se reconhece 
que os Diretores abusavam e que os índios fugiam para os 
bosques,   nas  palavras  seguintes: «havendo  a experiência 
mostrado   que  as  aldeias ou  povoações   de  índios não  têm 
igualmente prosperado,  antes vão  em decadência,  já pela 
natural  indolência e  pouco  amor  deles  ao  trabalho,  já pela 
ambição das pessoas, que com o título de Diretores ou outro 
qualquer  só  têm em  vista  tirar  partido  de gente   grosseira, 
rústica e pouco civilizada, para absorverem à sua sombra os 
socorros dados pela Minha Real Fazenda, que tendo sido muito 
consideráveis, têm sido em parte infrutíferos ... serão obrigados 
nas devassas anuais denominadas Janeirinhas a perguntarem 
pelos que desencaminham índios, ou os induzem a fugir para os 
bosques e a subtrair-se à civilização....» 



Expediu ainda as C. R. de 28 de Julho de 1809 e 5 de 
Setembro de 1811(314) sobre aldeamentos de várias tribos, quais 
os Puris e Xamixunas, e redução de outras, quais os Canajás, 
Apinagés, Chavantes, Cherentes, e Canoeiros. Ao mesmo tempo 
que aí se declara que os índios são livres e que de não serem 
mantidos eficazmente na liberdade tem provindo grandes males, 
e  que  se  recomendam os  meios  de  brandura  e  o  auxílio  da 
Religião, também se ordena o emprego da força como único 
meio extremo de os reduzir, e que sejam mesmo destruídos, se 
for necessário, embora se reconheça que a maior culpa está da 
parte dos colonos, moradores e até dos Diretores. Na citada C. 
R. de 1809 (art. 7.° das Instruções que a acompanham) lê-se o 
seguinte: «A fim de que prospere o aldeamento, conservando-se 
os que presentemente existem, e a fim de que se animem outros 
muitos índios a descer dos sertões é de suma necessidade que o 
Diretor lhes faça ver, e que eles se convençam, de que são 
inteiramente livres, e isentos de toda a escravidão, podendo 
dispor livremente de suas pessoas, sem outra sujeição temporal 
que não seja a que devem ter às leis do Soberano, a fim de 
viverem felizes à sombra delas na sociedade civil e união cristã, 
tendo a honra de ficarem associados aos mais vassalos de S. A. 
R.; sendo certo que, por se não haverem sustentado os Índios 
eficazmente na liberdade, é que se tem extinguido o grande 
número das aldeias e povoações, desertando milhares de 
índios, internando-se outra vez nas suas habitações silvestres, e 
diminuindo-se  os  braços  que  são  necessários  para  cultivar  a 
terra e colherem-se os muitos e preciosos frutos que ela é capaz 
de  produzir.»  —  Na  outra  C.  R.  de  1811  se  lê  o  seguinte: 
«Acontecendo que este meio não corresponda ao que se espera, 
e que a  nação Canajá continue  nas suas correrias, será 
indispensável usar contra  ela da força  armada; sendo  este 
também o meio de que se deve lançar mão para conter e repelir 
as nações Apinagé, Chavante, Cherente, e Canoeiro; porquanto, 
suposto que os insultos que elas praticam tenham origem no 
rancor  que  conservam   pelos   maus tratamentos  que 



experimentaram de alguns Comandantes das aldeias, não resta 
presentemente outro partido a seguir senão intimidá-los, e até 
destruí-los, se necessário for, para evitar os danos que causam.» 

 
 

O sistema então seguido foi misto, quer dizer, meios 
brandos e conciliatórios, ao mesmo tempo que a força e o terror; 
se o índio não se quisesse sujeitar por bem, devia ser reduzido à 
força contra sua vontade, ou perseguido como inimigo a que se 
não desse quartel, e mesmo destruído, exterminado. Tal é o 
espirito, o pensamento que se revela em todas essas 
determinações, e que foi expressamente manifestado no Aviso 
de  11  de  Dezembro  de  1811(315)  nas  palavras  «deixando-se 
agora ver .... a esperança que pode haver de que se consiga com 
os meios fortes acompanhados dos de brandura o efeito tão 
desejado da sua pronta civilização ... continuando a fazer-se-lhe 
uma dura guerra enquanto não quiserem pacificar-se e viver 
debaixo da proteção das Leis.» 

 
 

Foi   um   erro  grave  esse  de pretender submeter, 
catequizar e civilizar os índios à força de armas e pelo terror, 
não obstante parecer ao governo que dele se colheria, ou se 
colhera, alguma das almejadas vantagens. A triste realidade foi 
recrudescer  o ódio dos mesmos contra os cidadãos, e a 
destruição dos  Índios,  ou sua dispersão  fugindo   assim à 
civilização, a que aliás eram convidados com pólvora e bala, e 
com o cativeiro ou servidão. 

 
 

E até (cousa notável) pela dubiedade da expressão servo, 
que na acepção vulgar significa  ora escravo ora servo 
propriamente dito,  resultou que Índios  sujeitos  apenas  à 
administração fossem batizados como servos, pois que assim 
também eram denominados os administrados, e lançados os 
registros respectivos em livros comuns aos dos batismos dos 
escravos  e  catecúmenos  (conquanto   aí  mesmo se 
distinguissem),  como sucedia  em  S. Paulo. Daqui proveio 
originarem-se vexames, cativeiros ilegais, e questões que ainda 



hoje têm sido levadas aos Tribunais(316). 
 
 

No entanto, o coração bondoso do Príncipe Regente não 
deixava de recomendar também os meios pacíficos e amigáveis 
na redução dos índios, e o bom tratamento deles, como 
dissemos. Ainda no Regimento de 13 de Maio  de  1812(317) 

dado à Relação do Maranhão, criada por Lei de 23 de Agosto de 
1811, modelado pelos da Bahia e Rio de Janeiro, no Tit. 2.° §15 
se lê o seguinte: «Favorecerá os Gentios do distrito da Relação 
que estiverem em paz, não consentindo por modo algum que 
sejam maltratados, ou obrigados a serviços e trabalhos alguns 
por preços e tempos arbitrários, que não sejam estipulados por 
mútuas convenções, da mesma maneira que se observa com 
todos os outros meus vassalos. E mandará proceder com rigor 
contra quem  os  maltratar  ou molestar,  dando ordens e 
providências para que se possam sustentar, e viver junto das 
povoações dos Portugueses, ajudando-se delas, de maneira que 
os que  habitam  no sertão  folguem de vir para   as  ditas 
povoações, e  entendam que  tenho  lembrança deles; 
guardando-se para este efeito inteiramente a lei, que sobre esta 
matéria ordenou o Senhor Rei Dom Sebastião no ano de 1570, e 
todas as mais leis, provisões e ordens expedidas sobre a mesma 
matéria, e muito especialmente as que foram promulgadas e 
expedidas pelo Senhor Rei D. José.» 

 
 

Aqui se suscita a observância das leis a favor dos Índios, 
e com especialidade as de D. José 1.°. O que mais tarde foi 
repetido, quando, criada por Alv. de 6 de Fevereiro de 1821(318) 

a Relação de Pernambuco, se mandou que esta se regesse pelo 
Regimento dado à do Maranhão. 

 
 

Várias providências ainda se tomaram  sobre  a 
civilização, educação, e aldeamentos  de  diversas tribos, no 
Maranhão por Prov. de 9 de Setembro de 1815 e 3 de Janeiro de 
1816, em S. Pedro do Sul por Prov. de 8 de Janeiro de 1818, e 



assim em outros lugares do Estado(319). 
 
 

A  este  tempo  já  o  Brasil  era  elevado  à  categoria  de 
Reino, unido aos de Portugal e Algarves, pela C. L. de 16 de 
Dezembro de 1815(320), e governado por D. João VI, aclamado 
e sagrado Rei (o 1.° em terra americana), por falecimento em 20 
de Março de 1816 de sua mãe a Rainha D. Maria I. 

 
 

Com a vinda da Família Real, com a elevação do Brasil 
à categoria de  Reino, embora   sob  o mesmo  cetro,  com  a 
abertura dos portos às Nações do mundo pela C. R. de 28 de 
Janeiro de 1808, (alcançada a esforços do distinto Brasileiro 
José da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairu), com as 
maiores franquezas outorgadas, com a instituição de Tribunais e 
Repartições independentes dos  da Metrópole, enfim  com  a 
organização de sua administração própria, estava reconhecida a 
sua autonomia; estava feita a sua independência, pelo menos 
nas idéias, no espírito público, e pelo conjunto do mecanismo 
governativo e administrativo do Estado. 

 
 

O Rei, porém, desassombrado definitivamente  da 
invasão estrangeira em Portugal com a queda do grande Capitão 
do século em Waterloo, e chamado por força dos seus deveres à 
sede Metropolitana, deixou as  terras brasileiras, que tanto 
amava(321),  em  26  de  Abril de 1821; ficando  por  seu 
Lugar-Tenente e Regente o Príncipe D. Pedro(322). 

 
 

As tentativas de emancipação política, malogradas em 
fins do século passado (1789–Minas Gerais), e em princípios do 
atual (1817–Pernambuco), agora achavam ensejo oportuno(323). 
D.  Pedro,  Príncipe  talhado  para  herói  dos  belos  tempos  da 
Grécia e de Roma antigas, coroa a obra começada por seu 
magnânimo pai; e à face de Deus e do Mundo proclama nos 
Campos do Ipiranga em S. Paulo a independência do Brasil (7 
de Setembro de 1822), que, em gratidão, lhe confere o título de 
seu Defensor Perpétuo, e o aclama seu Imperador (12 de 



Outubro). 
 
 

Ao  passo  que  a  consolidação  da  independência  e  da 
nova ordem decousas absorvia   os cuidados principais do 
Governo, não deixava este de atender a representações sobre os 
índios, e de tomar algumas providências; sem que resolvesse 
cousa   alguma de modo  geral, mesmo porque havia sido 
convocada a Assembléa Constituinte e Legislativa Brasileira, 
aberta em 3 de Maio de 1823, e havia intenção(324) de organizar 
os Poderes Políticos em forma constitucional, confiando-se ao 
Legislativo o direito de fazer Leis e revogá-las. 

 
 

Dessas providências particulares e singulares temos 
exemplo na Port. de 18 de Abril de 1822 que mandou proceder 
ex-ofício relativamente ao injusto cativeiro de índios do Rio das 
Mortes em Minas, na Prov. de 9 de Maio e Port. de 3 de Junho 
de 1823 prestando auxílio pecuniário ao Governo de Minas para 
obter e manter a civilização dos Botocudos, na Port. de 21 de 
Agosto do mesmo ano que ordenou para Minas que não se lhes 
fizesse mal e antes fossem tratados com afabilidade, e em outras 
determinações(325). 

 
 

Mas,  aberta  a  Assembléia Geral  Constituinte e 
Legislativa Brasileira, a questão dos índios não podia deixar de 
ser aí aventada. José Bonifácio de Andrada e Silva ofereceu 
uma importante memória e projeto para catequese e civilização 
dos Indígenas(326). As idéias de liberdade, mais vivazes nessa 
época, fizeram inserir no Projeto de Constituição apresentado à 
Constituinte  um  artigo  favorável  aos  índios,  bem  como  um 
outro sobre a abolição gradual da escravidão dos negros(327). 
Dissolvida, porém, a Constituinte  (12 Nov. 1823), e 
encarregada a uma Comissão nomeada pelo Imperador D. Pedro 
a confecção do Código Constitucional ou Lei Fundamental do 
Império, que foi promulgada e jurada em 25 de Março de 1824, 
aí nada de especial se dispôs a tal respeito; só mais tarde teve 



isto lugar, como diremos. 
 
 

Aquela Assembléia havia, no entanto, decretado(328) na 
Lei de 20  de Outubro de  1823 (que   extinguiu as Juntas 
Provisórias  de Governo  estabelecidas nas Províncias, e o 
confiou  a um  Presidente e  Conselho) que incumbia  aos 
Presidentes em Conselho promover as missões e catequese dos 
índios (art. 24 e §9.°). 

 
 

Esta disposição, pelo vago e indeterminado dela, era 
apenas tomada antes como recomendação do que como rigoroso 
dever. Todavia, tratando-se da catequese de índios de S. Pedro 
do Sul, a Port. de 25 de Maio de 1825 (329) deu providências de 
conformidade com a dita Lei, recomendando os meios brandos, 
e amigáveis. Também o fizeram as Resols. ou Leis de 6 de 
Julho de 1832(330), tomadas sobre outras dos Conselhos Gerais 
de Goiás e Minas Gerais, relativamente aos Índios e sua 
educação. 

 
 

Embora subsistissem ainda as C. R. de 1808 e enxertado 
na legislação o sistema do terror e do cativeiro ou servidão, em 
verdadeiro antagonismo com o das leis de D. José I que 
cumulativamente se mantinham, o Governo, convencido mais 
uma vez, pela experiência, da ineficácia de tal sistema e dos 
graves  males  que ele importava, o  foi  abandonando;  e  nas 
diversas providências que tomou, ainda a respeito dos Índios 
bravos e por acometimentos que praticavam contra a gente 
civilizada, não deixava de recomendar a brandura, afabilidade, e 
o empregode meios  próprios  e  capazes  deos  atrair 
voluntariamente, como se vê da Port. de 25 de Outubro de 1823 
sobre os Canoeiros de Goiás, do Dec. de 12 de Maio de 1824 
sobre os índios do Rio Doce, das Port. de 16 de Novembro e 7 
de  Dezembro  de  1824  sobre  a  aldeia  Graciosa  em  Goiás  e 
ajustes com Chefes Cherentes(331), da Port. de 23 de Março de 
1825 sobre os da vila de Cimbres em Pernambuco, da Port. de 



18 de Outubro do mesmo ano sobre os do Rio Negro que se 
mandaram sustentar em sua liberdade, do Av. de 9 de Março de 
1830 sobre os de Mato Grosso(332). 

 
 

O rigor, o terror continuava na legislação como arma a 
empregar, se  as   circunstâncias  o exigissem  na  opinião dos 
Governantes; e tanto, que na Port. de 26 de Setembro  de 
1825(333)  se declarou que aos Presidentes e Comandantes das 
Armas pertencia a escolha e nomeação do Comandante e força 
das bandeiras contra os Índios. 

 
 

Semelhante sistema, porém, reprovado formalmente em 
sábias leis  anteriores, que derrogaram  as que o  haviam 
sancionado, de novo ensaiado em pleno século XIX e ainda 
uma vez convencido de improfícuo, desumano, pernicioso, e 
adverso aos grandes fins da redução e civilização dos Indígenas, 
e mais  ainda absurdo  pela  coexistência   do  outro sistema 
diametralmente oposto, dando em resultado um sistema misto, 
prenhe  de contrasensos  e de   recíproca oposição, não  podia 
prevalecer. O estado da civilização, e as idéias clamavam por 
uma reforma; a intenção  do legislador  constituinte  exigia 
providência que desenvolvesse o seu pensamento, e deduzisse 
as suas conseqüências. 




