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CAPÍTULO III 
 
 

CULONIZAÇÃO; REGIME COLONIAL (CONTINUAÇÃO). — 
CATEQUESE. — OS JESUÍTAS. — PADRES MANOEL DA 

NÓBREGA, JOSÉ DE ANCHIETA. — MISSÕES DE ÍNDIOS. — 
GUERRAS DOS MESMOS. — NOVAS PROVIDÊNCIAS SOBRE O SEU 

CATIVEIRO. 
 
 

A tentativa quase malograda de colonização; a desordem 
e perigo de decadência das Capitanias; a desmoralização dos 
colonos; a do próprio clero, que, longe de dar o exemplo do 
bem, levava vida desregrada; a falta sobretudo de unidade e 
centralização de  governo, pois   que   os   donatários  eram 
independentes  reciprocamente, e gozavam do  privilégio  de 
couto e homisio nos seus respectivos territórios; a perseverança 
dos Franceses   em  suas  excursões  ao  Brasil; a  audácia dos 
contrabandistas,  que  achavam   apoio  nos    colonos;   a 
insubordinação   e  irreligiosidade  que  lavravam  em geral, 
concorrendo não pouco para este funesto resultado o fato de 
virem degradados  criminosos  ou   por  condenação ou  por 
comutação de   pena; e   outros  fatos de grave   ponderação; 
reclamavam enérgicas providências. 

 
 

Duarte Coelho, de Pernambuco, em 1546 representava 
ao Rei que os donatários abusavam do sou direito de asilo, 
negando-se a entregar os criminosos que se refugiavam nas suas 
Capitanias; e em carta de 20 de Dezembro do mesmo ano 
rogava-lhe que lhe não mandasse mais degradados, que eram 
piores que peste, verdadeira peçonha(75). 



Por outro lado, Luiz de Góes, da Capitania do S. 
Vicente, dirigiu ao Rei uma carta em 12 de Maio de 1548, em 
que expunha com franqueza o perigo que corria a Coroa de 
perder a sua conquista Americana, se lhe não acudisse sem 
demora(76). 

 
 

El-Rei, seguindo o parecer de Pero de Góes, deliberou 
criar no Brasil  um  governo  central. Resolveu-se que aos 
donatários  se restringiriam certos  direitos, atribuições, e 
isenções, sobretudo em  relação ao asilo, justiça, e  fazenda 
pública(77). 

 
 

Tomé do Souza foi o primeiro Governador Geral para o 
Brasil, a quem se deram as instruções constantes principalmente 
do seu Regimento de 17 de Dezembro de 1548(78); Pedro 
Borges de Souza o primeiro Ouvidor geral, a quem se deram as 
instruções contidas no seu Regimento, de cujas disposições dá 
ele mesmo notícia em carta de 7 de Fevereiro de 1550 dirigida 
ao Rei(79); Antônio Cardozo de Barros, o Provedor-mor da 
Fazenda, com o seu Regimento também de 17 de Dezembro de 
1548(80); Pero de Góes foi escolhido para o cargo de 
Capitão-mor da Costa(81). 

 
 

Entre os Regimentos parciais, igualmente expedidos 
então, é digno de menção especial o da criacão de Provedores 
das Capitanias da mesma data 17 de Dezembro de 1548(82). 
Posteriormente outros ainda foram expedidos, como v. g. o da 
criacão dos Capitães-mores em 1609(83); e outras providências 
se tomaram  em  relação aos diversos ramos da pública 
administração. 

 
 

Nova ordem de cousas foi assim criada em bem da 
colônia, restringindo-se os direitos e privilégios dos donatários, 
e concentrando nas mãos do  Governador  Geral as mais 
importantes atribuições; era a unidade e centralização 



administrativa, que substituiam a independência recíproca das 
Capitanias; eram a ordem, a força, o princípio da Autoridade 
que vinham pôr cobro à anarquia, à fraqueza, à desordem e 
desobediência na colônia; era em suma a salvação desta, e a sua 
conservação integral constituindo hoje a Império Brasileiro(84). 

 
 

Segundo lhe ordenava o seu Regimento, dirigiu-se Tomé 
de Souza para a Bahia, onde chegou a 29 de Março de 1549; 
trazendo em sua companhia, além dos Chefes mencionados e 
outras pessoas notáveis, muitos casais, 600 homens de armas, e 
100 degradados(85). 

 
 

Vierão também seis (sendo dois apenas irmãos) 
religiosos da Companhia de Jesus, os primeiros que pisaram 
terra brasilica, e com eles Manoel da Nóbrega(86). 

 
 

Aí encontrou Tomé de Souza mais de 40 colonos, entre 
os quais Diogo Álvares o Caramuru, e Paulo Dias(87). 

 
 

A Metrópole, porém, continuava a despejar na colônia 
os seus degradados,  como acabamos de ver. Conquanto a 
legislação abusasse da pena de degredo, aplicando-a em 
excesso, e até por fados qne escapam à ação da justiça pública, 
era todavia sempre um grande mal por virem também entre os 
condenados muitos criminosos e perversos, que introduziam os 
vicios e os crimes na colônia, e inoculavam-lhe os maus hábitos 
que traziam(88). 

 
 

Entre outras recomendações trazia o Governador a de 
cuidar em que os índios fossem bem tratados, castigando-se os 
delinqüentes que lhes fizessem dano; porque, diz o Regim. cit. 
—  o  principal  fim  por  que  se  manda  povoar  o  Brasil  é  a 
redução do gentio à fé católica.... e convém atraí-los à paz para 
o fim da propagação da fé, e aumento da povoação e comércio. 

 
 

Também no mesmo Regimento se proibiu saltear e fazer 



guerra ao gentio por mar ou por terra, ainda que estivessem 
levantados, sem licença do Governador ou dos Capitães, que só 
a dariam a pessoas de confiança; sob pena de morte e de perda 
de toda a fazenda: e isto porque — era costume (diz o Regim.) 
saltear e roubar os gentios de paz por diversos modos, 
atraindo-os enganosamente, e indo depois vendê-los, até aos 
seus próprios inimigos, d’onde resultava levantarem-se eles e 
fazerem guerra aos Cristãos, sendo esta a principal causa das 
desordens que tinham havido. 

 
 

Ao mesmo tempo, recomendava o Regimento, com cruel 
contradição — que fizesse a guerra aos que se mostrassem 
inimigos.... destruindo-lhes as aldeias e povoações, matando, e 
cativando....  e fazendo  executar  nas  próprias  aldeias  alguns 
Chefes que pudesse aprisionar enquanto negociasse as pazes 
(!). 

 
 

A respeito dos índios amigos autorizava a concessão de 
terras e aldeamentos; sendo digno de nota que nesse Regimento 
se consignasse desde logo a idéia altamente profícua à 
civilizarão dos indígenas, qual a de exigir — que os convertidos 
se estabelecessem junto às povoações, porque com o trato dos 
cristãos mais facilmente se hão de policiar. 

 
 

Por outro lado, o mesmo Regimento proibiu que, atentos 
os graves inconvenientes demonstrados pela experiência, os 
colonos se internassem pelos sertões, e se comunicassem por 
semelhante meio de umas para outras Capitanias, sem licença 
do Governador, Capitães, ou povoadores, sob pena de açoites 
ou multa. 

Várias outras importantes providências foram tomadas. 

Se  bem  o  recomendou  o  Regimento  ao  Governador, 
melhor o executou este, logo que se lhe ofereceu ocasião 
oportuna, com o fim de aterrar os gentios, não obstante 



prestarem-se  ao serviço dos colonos  a troco   de  quase 
insignificante  remuneração:  porquanto, levantando-se  rixas 
entre eles, foram  vítimas  alguns colonos  que se haviam 
imprudentemente embrenhado pelo sertão; para vingá-los foi 
mandado Pero de Góes, que, conseguindo apreender dois dos 
culpados, os fez fuzilar à boca de uma peça, como refere ele 
próprio em carta de 18 de Julho de 1551(89). 

 
 

Do seu lado, porém, os Jesuítas, abrazados no santo 
fervor  da   propagação da fé, da  conversão e civilização  do 
gentio, tendo  nessa  época  diante  dos olhos  unicamente  a 
religião, conforme a pureza do seu instituto(90), não pouparam 
trabalhos, fadigas, e até perigos para o conseguirem. De grande 
auxílio lhes foi na Bahia o Caramuru e seu genro Paulo Dias. O 
Padre Manoel da Nóbrega(91) em breve conseguiu, pela música, 
pelo canto, e pelo   aparato das cerimônias religiosas, 
entusiasmar os jovens índios, e com estes percorrendo as aldeias 
arrebanhar muitos, mesmo adultos;    igualmente pregava aos 
colonos, e dirigia a escola, à qual concorriam também alguns 
índios mansos(92). O Padre João de Aspilcueta Navarro chegou 
a pregar-lhes na língua indígena(93). Alguns outros foram a 
outras Capitanias em sua missão evangélica, quais o mesmo 
Navarro, Leonardo  Nunes,  Diogo  Jacome,  Francisco Pires, 
Vicente Rodrigues, Afonso Braz, Simão Gonçalves. Em meados 
de 4549 saiu Nóbrega a visitar as Capitanias do Sul, chegando 
até S. Vicente. 

 
 

A relaxação dos costumes continuava entre os colonos, 
não obstante os esforços dos Jesuítas; por tal forma, que 
Nóbrega, em carta de 9 de Agosto de 1549, o declara alto e bom 
som, dizendo ser o escândalo da mancebia, e a desordem da 
religião e justiça um mal geral entre colonos e indígenas, e até 
entre os próprios sacerdotes, em todas as Capitanias; e instava 
(bem como o Governador) pela presença urgente de um Bispo 
no Brasil(94). 



Os índios continuavam, apesar das últimas providências, 
a ser pelos colonos aleivosamente assaltados e escravizados, 
como se vê da carta dirigida ao Rei pelo Ouvidor Geral Pedro 
Borges  em 7  de  Fevereiro  de  1550(95);  e  até  pelos  mesmos 
provocados a guerras destruidoras, como ainda em data de 5 de 
Julho de 1559 o denuncia formalmente Nóbrega ao Governador 
Tomé de Souza, dizendo que — em toda a costa se tem 
geralmente por grandes e pequenos que é grande serviço de 
Deus fazer aos gentios que se comam, e se travem uns com os 
outros; e nisso dizem consistir o bem e segurança da terra; e 
isto aprovam Capitães e prelados, eclesiásticos e seculares(96). 
A regra de Maquiavel — dividi para reinar — já então era 
praticada, independente de brilhantes discursos e teorias. 

 
 

Fundada a cidade de S. Salvador, cabeça do governo 
geral  da  colônia,  e  nela  o  primeiro  Colégio  de  Jesuítas  no 
Brasil, foi a mesma constituída sede do Bispado com a chegada 
do primeiro Bispo D. Pedro Fernandes Sardinha(97). Outro 
Colégio de Jesuítas também se fundou no mesmo ano de 1549 
em S. Vicente(98). 

 
 

Ao passo que o Governador Geral não se descuidava do 
bem temporal da colônia, seguindo porém a respeito dos índios 
o sistema do rigor, os Jesuítas prosseguiam na propagação da fé, 
e na consolidação dos princípios religiosos e da moral, meios 
reconhecidos os mais profícuos à boa ordem e prosperidade do 
estado civil e político; sem religião, sem moral, as melhores leis 
são quase de todo praticamente nulificadas. Os incansáveis e 
hercúleos trabalhos de Nóbrega, Navarro e seus companheiros o 
atestam. Sendo poucos para tão árdua tarefa, tiveram reforço; 
vindo ultimamente Luiz da Grã, e José de Anchieta(99), que 
chegaram à  Bahia  com o  novo  Governador  geral  Duarte  da 
Costa em Julho de 1553. O Brasil era criado província à parte, 
tendo por provincial o Padre Manoel da Nóbrega. 



Fundou ele nos campos de Piratininga um outro colégio 
em 154(100) da invocação de S. Paulo; o que trouxe mais tarde a 
fusão do estabelecimento antigo. 

 
 

Os jesuítas não esmoreciam; ao contrário, maior fervor 
demonstraram  na sua missão evangélica e civilizadora, não 
poupando fadigas, nem sacrifícios; o Padre Navarro,  por 
exemplo, morreu de cansaço da primeira viagem de importância 
de exploração ao Rio de S. Francisco(101), o Padre Manoel da 
Nóbrega também de fadiga e excesso de trabalho(102). 

 
 

No entanto, por  tal maneira estavam arraigados nos 
costumes pervertidos dos colonos a falta de religião e de moral, 
assim como a desobediência e desrespeito às leis, por tal forma 
predominava a ambição de riquezas, que continuava o tráfico 
infame do cativeiro dos  indígenas, chegando estes  a 
venderem-se a si próprios, sobretudo na Capitania do Espirito 
Santo(103). 

 
 

Os Jesuítas eram presentes em toda a parte, dir-se-ia que 
tinham o dom  da ubiqüidade; aonde  maior o perigo  aí se 
achavam; com  abnegação verdadeiramente cristã, cometiam 
atos de inaudita coragem, de assombroso heroísmo, qual, entre 
outros,  o  de  arrancarem   do  poder  e mãos   dos  índios 
(Tupinambás) um  corpo  humano destinado  ao  cruento 
festim(104), internando-se pelo sertão indefesos, e expostos à 
vingança cruel dos mesmos. 

 
 

Verdadeiros apóstolos davam eles o exemplo, pregaram 
a colonos e índios, promoviam a reforma e regeneração da 
sociedade pela reforma dos costumes, pela prática da religião, e 
moral do cristianismo. 

 
 

Infelizmente, o mal era profundo, e afetava interesses, 
que em todas as épocas da vida da humanidade têm sempre 
feito esquecer os princípios do justo e do honesto. 



Também essas desordens deviam necessariamente trazer 
os seus naturais resultados; porque na vida moral, como na vida 
física, as conseqüências derivam dos fatos em uma série de 
outros fatos, que se prendem como os elos de uma cadeia: é a 
lógica dos fatos. 

 
 

Os índios em todas as Capitanias começaram de reagir; 
e, como é natural e desculpável em povos selvagens, cometerão 
sem dúvida atrocidades, qual v. g. a de matarem e devorarem o 
mártir 1.° Bispo do Brasil com todos os seus companheiros, 
quando infelizmente naufragaram  quase defronte da foz do 
Coruripe(105); os engenhos eram assaltados pelo  gentio;  os 
colonos viviam em contínuo sobresalto; a navegação sofria, 
porque a sua audácia tinha chegado ao ponto de acometerem os 
navios portugueses; a própria capital viu-se em perigo pelos 
ataques dos indígenas. 

 
 

Para cúmulo de desgraça, os Franceses, continuando em 
suas excursões, haviam conseguido sob a direção de Nicolau 
Durand Villegaignon estabelecer-se no Rio de Janeiro (1555), 
angariando as boas relações e amizade dos Tamoios(l06). 

 
 

Em  o  Norte os  colonos  repeliam  como   podiam  os 
ataques  dos índios;  no Sul,  porém, a  audácia destes tinha 
crescido sobretudo por haverem alcançado algumas vantagens 
contra os  Portugueses(107). Os colonos não  poupavam  os 
desgraçados que lhes caíam nas mãos; o ferro, o fogo, e o 
cativeiro  eram a sorte  dos  índios  inimigos.   E, se  em 
Pernambuco Jerônimo de Albuquerque Coelho se lisonjeava de 
ter submetido o gentio, o mesmo não acontecia nas Capitanias 
do Sul,   onde  as   correrias  e  invasões dos Indígenas 
continuavam(108). Uma C. R. de 1557 legaliza o cativeiro dos 
Caetés(109). 

 
 

Terminado o governo de Duarte da Costa, sendo já 
falecido (desde 11 de Junho de 1557) El-Rei D. João, a quem 



sucedeu D. Sebastião, então na menoridade, sob a regência de 
D. Catarina (e desde 1562 sob a do Cardeal D. Henrique), foi 
deliberado, à vista do crítico estado da colônia, mandar-se por 
Governador Geral (3.°) Mem de Sá, magistrado distinto por 
todos os dotes da inteligência e do coração; o qual chegou ao 
Brasil em 1558(110). 

 
 

Acudiu  ele  de  pronto  à  Capitania  do  Espírito  Santo, 
onde os índios se tinham levantado; aí perdeu o filho Fornão de 
Sá: assim como à dos Ilhéus, e à de Porto-Seguro, onde os 
terríveis Aimorés não deixávam repouso aos colonos(111). 

 
 

O governo da metrópole aprovou e lh’o agradeceu; e ao 
mesmo tempo, em carta Régia de 1558 recomendou-lhe toda a 
proteção aos Jesuítas na conversão dos gentios. Em outra carta 
Régia do mesmo ano, dirigida à Câmara de S. Salvador, igual 
recomendação se fez, e que aos convertidos se tratasse bem, não 
fossem vexados, nem se lhes tomassem as terras, porque, além 
de ser de razão e justiça, isto serviria de exemplo aos outros 
gentios(112). 

 
 

Mem de Sá começou nesta época a organizar as missões, 
reunindo várias aldeias de índios sob o governo de um principal 
d’entre eles, e auxílio espiritual dos Padres da Companhia(113), 
os quais todavia exerceram desde logo também alguma 
autoridade temporal, embora em forma palernal e conciliatória; 
tais foram as de S. Paulo, Espirito Santo, e outras. Proibiu a 
antropofagia, fazendo punir severamente a infração. 

 
 

Continuava  entretanto o  sistema do terror contra os 
índios que se atreviam a atacar as povoações e colonos; e 
também a guerra aberta para afugentá-los,  quando se não 
submetiam,  como  sucedeu na  Bahia e  mais tarde  em   S. 
Vicente(114). 

 
 

Os selvagens persistiam por sua parte em infestar a terra 



com suas assaltadas; formando mesmo alianças entre si contra 
os Portügueses, como  foi a celebrada  Confederação dos 
Tamoios, conjurada pelos esforços dos Jesuítas e sobretudo do 
Padre José de Anchieta(115); e auxiliando os estrangeiros, quais 
os Franceses, contra os colonos. — Acaso eram eles instigados 
pelo espírito do mal? ou tal estado de cousas teve sua causa 
originária no fato não interrompido das vexações exercidas 
pelos colonos contra os pobres índios, fossem amigos e pior se 
inimigos? sofrendo agora os atuais colonos as conseqüências 
das culpas dos antecessores, e quiçá das suas próprias? 

 
 

O  certo  é  que,  se  alguns  Índios  se  mostravam assim 
inimigos, e até cruéis (por vingança), outros se prestavam com 
facilidade  à   catequese  debaixo da  direção dos  Padres da 
Companhia(116). As missões criadas por Mem de Sá aumentavm 
e progrediam a olhos vistos; os índios se convertiam à religião 
cristã por  milhares;  o casamento  era  sancionado pelo 
Sacramento  da Igreja;   as  escolas eram freqüentadas com 
proveito por número não   pequeno   deles(117). Os Jesuítas 
instituiram aulas da língua tupi(118). 

 
 

Com as providências tomadas, com os exemplos de 
castigo, e mais que tudo com a intervenção e influência dos 
Jesuítas, conseguiu Mem de Sá algum sossego; e a colônia dava 
indícios de prosperar; o gentio mostrava-se mais pacifico ou 
amedrontado(119). 

 
 

Cumprindo desalojar definitivamente os Franceses, já 
expulsos em 1560 do forte de Villegaignon, e fundar no Rio de 
Janeiro uma  colônia,   veio da Metrópole uma  armada,  que 
chegou  à Bahia em Fevereiro de  1564, trazendo   por 
Capitão-Mor  Estácio de  Sá, sobrinho do  Governador. Com 
auxílios recebidos, principalmente de S. Vicente, entrou ele a 
barra em Fevereiro de 1565, e lançou os fundamentos da cidade 
de S. Sebastião junto ao Pão d’Açúcar. Os gentios, auxiliados e 



industriados pelos Franceses, incomodavam em extremo a nova 
colônia.  Disto informado por José de Anchieta, e obtidos 
reforços da Metrópole e de Pernambuco, veio Mem de Sá em 
socorro de seu sobrinho: e, destroçando os Franceses e os índios 
em temíveis combates, conseguiu a paz; a cidade foi transferida 
para outro lugar mais apropriado, e é hoje a Capital do império. 
Mas Estácio de Sá havia perdido a vida em conseqüência de 
ferimentos no último combate(120). Deixando por Governador 
seu sobrinho Salvador Corrêa de Sá, voltou Mem de Sá à Bahia. 
Salvador repeliu os Franceses que o tinham vindo atacar, e foi 
batê-los a Cabo Frio, onde se haviam acoutado(121). De grande 
auxílio foi aos  Portugueses o  índio  Ararigboia(122).  — Os 
Jesuítas fundaram um outro colégio na nova povoação(123). 

 
 

Urgia no entanto tomar providências sobre os índios, a 
fim  de  que  se  harmonizassem  as  queixas  dos  colonos, que 
clamavam sempre por falta de braços, e a oposição dos Jesuítas 
às suas  injustas e  exageradas preterições; de  um lado  a 
escravidão formal ou disfarçada, de outro a proteção decidida à 
liberdade dos mesmos. Recebeu Mem de Sá uma Carta Régia o 
esse  respeito,  de  conformidade  com  o  Assento  tomado  pela 
Mesa de  Consciência e Ordens(124),   impondorestrições   ao 
direito de cativar o gentio; declarando-se no Assento e na Carta 
que só seria legítimo, quando o fossem em guerra justa, ou 
entregues por seus pais para serem educados, ou dos que se 
vendessem, maiores de 20 anos. Na Carta se reconhecia que 
tinham havido abusos para reduzir a cativeiro os índios, e que 
para isto se usava de manhas, enganos, e força, a fim de serem 
eles induzidos a venderem-se, e a resgates injustos. Na mesma 
Carta se recomendava que nas aldeias fossem admitidos colonos 
morigerados,  ainda  fazendo-se-lhes algumas  vantagens,  no 
intuito  de  facilitar a  civilização dos indígenas; o mesmo 
pensamento  já manifestado  no  Regimento  dado  a  Tomé   de 
Souza. 



Segundo determinação da referida Carta, fez Mem de Sá 
um Conselho com o  Bispo, Ouvidor  Geral,  e Padres da 
Companhia; o qual tomou a resolução seguinte, em favor dos 
índios: que, se algum se recolhesse às missões, só poderia ser 
entregue por ordem do Governador ou do Ouvidor, provada a 
legitimidade do cativeiro; 2.°, que perderia o colono todo o 
direito ao índio, se daí o tirasse à força; 3.°, que os Jesuítas 
entregariam dos das  suas aldéas os que  se  confessassem 
escravos, ou preferissem livres servir fora; 4.°, que os resgates 
não seriam válidos sem o consentimento das autoridades (não 
obstante os forais em contrário); 5.°, que fossem castigados os 
que casassem as índias com escravos; 6.°, que se nomeasse um 
Curador aos índios; 7.°, que o Ouvidor fizesse correção pelas 
missões e aldeias,  ouvindo  as  partes e administrando 
justiça(125). 

 
 

Tão justas providências excitaram, todavia,  como 
sempre, queixas dos colonos; e  vieram demonstrar o fato 
público e notório da injustiça com que se mantinham cativos os 
índios, pela impossibilidade em que se acharam de provar que 
eram possuídos como tais segundo as determinações do Direito 
então vigente. 

 
 

Tornava-se, portanto, necessário  regularizar  de modo 
mais solene semelhante matéria. Uma lei do Reino o fez; é 
outras se lhe seguiram. 




