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CAPÍTULO IV. 
 
 

LEIS DE ESCRAVIDÃO DOS ÍNDIOS. — JESUÍTAS, E COLONOS. — 
LEIS DE LIBERDADE DOS GENTIOS. — NOVAS LEIS DE 

ESCRAVIDÃO. — CAÇADAS DE ÍNDIOS. — OS PAULISTAS. 
 
 

Desde 1568 (20 de Janeiro) tomara as rédeas do governo 
El-Rei D. Sebastião, cavalheiro, e religioso  ao ponto do 
sacrifício da própria vida na defesa da fé e da religião de Cristo. 
Governava ainda o Brasil Mem de Sá, quando se expediu a L. 
de 20 de Março de 1570(126), publicada na colônia neste mesmo 
ano, relativa à escravidão dos  índios. A influência do 
Cristianismo nela se revela; o anátema fulminado pelo Sumo 
Pontífice Paulo III na sua Bula ou Breve de 1537 não deixou de 
produzir  alguns benéficos resultados. Todavia o Governo  da 
Metrópole foi arrastado, a seu pesar, a fazer concessões aos 
colonos, mantendo exceções a favor do cativeiro dos índios, 
comquanto em principio reconhecesse e mandasse garantir-lhes 
a liberdade(127); exceções fundadas em aparente humanidade a 
bem dos mesmos índios, e em um errado direito do vencedor. 

 
 

Reconhecendo a lei que se cativava o gentio por modos 
ilícitos, proibiu que de então em diante se pudesse cativar por 
modo nem maneira alguma; exceto: 1.° aqueles que fossem 
aprisionados em guerra justa, feita com licença Régia, ou do 
Governador; 2.°, aqueles que costumavam saltear os colonos ou 
outros  índios para os  devorarem.  — Ainda nestes casos 
restritos, era imposta a obrigação de inscrever os cativos nos 
livros das Provedorias dentro de dois  meses  a contar da 



apreensão, sob pena de perderem todo o direito, e de ficarem 
ipso facto livres os aprisionados. 

 
 

Como era de esperar, atentos os hábitos dos colonos, 
levantaram  estes  tal  clamor  contra  a  lei,  que  em  breve foi 
expedida ao Governador uma Carta Régia(128) mandando 
restabelecer o antigo sistema de resgates, e recomendando-o do 
modo seguinte: — No que toca ao resgate dos escravos se deve 
ter tal moderação, que não se impida de todo o dito resgate, 
pela necessidade que as fazendas deles têm, nem se permitam 
resgates manifestamente injustos, e a devassidão que até agora 
nisso houve(129). 

 
 

Mem de Sá não chegou a ser o seu executor; porquanto 
a Metrópole, entendendo conveniente dividir o Brasil em dois 
governos gerais, um ao Sul confiou ao Dr. Antônio Salema, e o 
outro ao Norte a Luiz de Brito e Almeida, sendo já falecido 
Mem de Sá, assim como o Bispo D. Pedro Leitão(130). 

 
 

Antes, porém, de se separarem para os seus respectivos 
governos, reuniram-se na Bahia em conselho com o Ouvidor 
Geral e Padres da Companhia, a fim de regularem a execução 
das  leis  sobre  os  índios;  e  assentou-se  em  6  de  Janeiro  de 
1574(131)  no  seguinte  acordo,  composto  de  10  capítulos  ou 
artigos,  cujas idéias  capitais   são: 1.° que seria  legítima a 
escravidão do  índio  aprisionado  em guerra  manifestamente 
lícita; entendendo-se   por  tal  a  que fosse feita   pelos 
Governadores  segundo os  seus  Regimentos,  ou  a  que 
ocasionalmente   se vissem os Capitães  forçados a  fazer, 
precedendo resolução com voto dos Oficiais da Câmara e outras 
pessoas experientes, dos Padres da Companhia, do Vigário, e do 
Provedor da Fazenda, de que se deveria lavrar auto; 2.°, que 
também se reputaria legitimamente cativo o índio que, maior de 
21 anos e escravo de outros índios, preferisse ser escravo de 
cristão; 3.°, que o resgate não era aplicável ao índio manso; o 



qual não podia portanto ser por tal título reduzido a cativeiro; 
exceto se, fugindo da aldeia para o sertão, estivesse ausente 
mais de um ano; 4.°, que nenhum resgate seria válido, quando 
feito sem licença dos Governadores  ou  Capitães;  devendo 
decidir sobre sua validade os Provedores e mais dois adjuntos 
eleitos em Câmara no princípio de cada ano; 5.°, que as pessoas 
que trouxessem índios de resgate, ou por mar ou por terra, 
dessem entrada na  respectiva alfândega,  antes de qualquer 
comunicacão com  alguém; 6.°  que só  seria garantida aos 
colonos  a  propriedade  sobre  o  índio de resgate,    quando 
registrado; tendo-se por livres os que não estivessem; 7.° que os 
índios apreendidos em guerra que não fosse feita nas condições 
expostas, seriam livres: 8.° que os infratores ficariam sujeitos às 
penas de açoites, multa, e degredo, além das outras em que 
pudessem incorrer. 

 
 

Os dois Governadores, seguindo no seu governo, 
viram-se todavia a braços com o gentio, quiçá incitado pelos 
colonos, que agora achavam meio de assim  arrebanharem 
trabalhadores para as suas fazendas e serviço. 

 
 

Mas o erro de dividir o Brasil em dois governos foi de 
pronto reconhecido; e logo em fins de 1577 restabeleceu-se o de 
um só, confiado a Lourenço da Veiga, que empossou-se em 
princípios de 1578(132). Neste mesmo ano El-Rei D. Sebastião 
perdera a vida em Alcaçarquevir (4 de Agosto de 1578); dando 
este desastre lugar a que pouco depois a coroa de Portugal fosse 
reunida à de Castela na cabeça de D. Felipe II, por falecimento 
do Cardeal Rei D. Henrique(133), e assim passasse o Brasil ao 
mesmo domínio. 

 
 

Por morte de Lourenço da Veiga (1581), foi o governo 
da colônia exercido interinamente por Cosmo Rangel de 
Macedo;  tudo  foi desordem na colônia; o  gentio  continuava 
alevantado:  os  colonos  sofriam;  os  Franceses  persistiam  nas 
suas tentativas; e agora também os Ingleses começavam as suas. 



Com o nuvo Governador Manoel Telles Barreto vieram 
(1583), de reforço á Companhia de Jesus alguns companheiros, 
entre os quais  o Padre Fernão Cardim(134). No  seu tempo 
conseguiu-se a colonização da Paraíba, tantas vezes malograda. 
A ordem   foi restabelecida. As  tentativas dos estrangeiros 
burladas, e mesmo repelidas à força. De sorte que, nessa época, 
pode-se dizer, se em algumas Capitanias o estado era pouco 
lisonjeiro,  em  outras era próspero a ponto  mesmo  de se 
desenvolver (Pernambuco v. g.) o luxo entre os colonos já de 
modo notável. 

 
 

Falecendo Barreto (Março de 1587), passou o governo à 
Junta interina. 

 
 

A corte de Madri expediu a Lei de 22 de Agosto de 
1587(135), pela qual se suscitava a observância da Lei de D. 
Sebastião de 1570, nela inserta, relativamente aos casos em que 
os índios podiam ser cativos, acrescentando-se que os que livres 
trabalhassem  nas  fazendas não  pudessem  jamais ser retidos 
como escravos, mas sim como inteiramente livres a serviço 
enquanto fosse sua vontade(136); lei em que se fundaram os 
Padres  da  Companhia,  combinada  com outras  determinações 
anteriores, para se constituírem os protetores e defensores dos 
Indígenas(137). 

 
 

Em 1591 chegou ao Brasil o novo Governador geral D. 
Francisco de Souza; cuja idéia dominante de descoberta de 
minas, embora trouxesse a exploração e descobertas no sertão, 
todavia distraiu gente e cabedal, e impediu de acudir, como 
conviria, às agressões de Franceses, Ingleses, e Holandeses. 
Conseguiu-se no entanto a colonização do Rio Grande do 
Norte(138). 

 
 

Ainda outros fatos se passaram; dos quais merece 
especial menção o de começarem os Paulistas as suas excursões 
para o Sul, acossando os índios. Os Jesuilas, porém, sempre 



firmes e alerta no seu posto como verdadeiros soldados da fé e 
da religião, já lhes faziam frente, estabelecidos na Laguna(139). 

 
 

Em algumas Capitanias sofriam os Padres as 
conseqüências da sua pertinácia em defensa dos índios; assim, 
na Paraíba foram eles expulsos (1593) por Feliciano Coelho, 
que confiou as aldeias aos Franciscanos; os quais por seu turno 
também foram lançados fora em 1596(140). 

 
 

Os Jesuítas conseguiram, entretanto, da corte de Madri 
outra Lei em 11 de Novembro de 1595(141) e a Provisão de 26 
de Julho de 1596(142), regulando não só as condições para que 
se entendesse justa  a  guerra ao  gentio,  e conseqüentemente, 
nesse caso único, legal o cativeiro, mas também a maneira por 
que os Padres se haveriam com os mesmos, e os tratariam. Só 
seria jusla a guerra mandada fazer por provisões especiais 
assinadas do Real punho(143). 

 
 

Havendo tomado posse do governo do Brasil em 1602 o 
novo Governador geral Diogo Botelho, representou este à corte 
sobre  o sistema  seguido  com o gentio, qualificando-o de 
improfícuo, porque os Padres os tinham separados em aldeias 
suas; entendendo  ele  mais  acertado  trazê-los às povoações, 
ainda que coagidos(144). A resposta, porém, graças à influência 
que a ditou, foi negativa, como consta das Provisões de 5 de 
Junho   de  1605 e  4 de Março  de 1608(145),  extremamente 
restritivas da escravidão. 

 
 

A primeira(146) estabeleceu mesmo, em tese, que em 
nenhum caso se pudesse cativar o gentio — porque, conquanto 
houvesse algumas razões de Direito para se poder em alguns 
casos introduzir o dito cativeiro, eram de tanto maior 
consideração as que havia em contrário, especialmente pelo 
que tocava à conversão dos gentios à nossa Santa Fé Católica, 
que se deviam antepor a todas as mais; e também pelo que mais 



convinha ao bom governo e conservação da paz daquele 
Estado. 

 
 

Foi este um primeiro raio fulminado contra a escravidão, 
antes tolerada e legitimada. 

 
 

Na  Lei de 30  de  Julho de  1609(147) foi isto  mais 
explicitamente consignado. — Em a 1.ª parte lê-se— que, para 
se atalharem  os  grandes excessos  que  poderá  haver, se  o 
cativeiro em algum caso se permitir, e para de todo se cerrar a 
porta a isto, declaram-se todos os gentios daquelas partes do 
Brasil por livres, conforme a Direito e seu nascimento natural, 
assim os que já forem batizados e reduzidos à nossa Santa Fé 
Católica, como os que ainda vierem como gentios conforme a 
seus ritos e cerimônias; os quais todos serão tratados e havidos 
por pessoas livres, como são; e não serão constrangidos a 
serviço, nem a cousa alguma, contra sua livre vontade; e as 
pessoas que deles se servirem nas suas fazendas lhes pagarão 
seu trabalho, assim e da maneira que são obrigados a pagar a 
todas as mais pessoas  livres,  de que se servem;  podendo 
outrossim os ditos gentios com liberdade e segurança possuir 
sua  fazenda e  propriedade, morar  e  comerciar   com os 
moradores das Capitanias. — Na 2.ª parte dispôs a lei sobre a 
civilisação e catequese dos mesmos, que confiou dos Jesuítas — 
pelos muitos conhecimentos e exercício que desta matéria têm, 
e pelo crédito e confiança que os gentios deles fazem —; aos 
quais igualmente confirmou o protetorado dós índios, devendo 
com  eles  entender-se o  Governador  sobre  os  aldeiamentos, 
distribuição de terras, entrega de índios para serviço público ou 
particular, não podendo outros senão eles ir ao sertão buscá-los: 
proibiu, outrossim, que os índios fossem contra sua vontade 
transferidos das Capitanias, ou das povoações e lugares em que 
estivessem; que sofressem tributo algum real ou pessoal; que 
sobre eles exercessem mais jurisdição e poder, do que fosse 
conferido pelos Regimentos sobre as pessoas livres. Em falta do 



Ouvidor, deveria o Governador nomear Juiz especial, que 
conhecesse das causas dos Índios, dispensando todo o favor 
compatível com a justiça; assim como designar por Curador 
para as suas causas um cristão velho e de confiança, que de 
acordo com os Religiosos requeresse a bem dos mesmos. — Na 
3.ª parte, olhando ao pretérito, e reconhecendo abusos no 
cativar os índios, ordenou que fossem restituídos à liberdade 
todos os que foram escravizados contra Direito, não obstante 
títulos de venda e mesmo sentenças em contrário, que foram 
declarados nulos. — Na 4.ª, finalmente, impôs as penas das 
Ordenações e Direito Comum(148) aos que trouxessem do sertão 
e tivessem por escravos os gentios, em contravenção ao que 
ficava decretado. 

 
 

No entanto, forçado Botelho a retirar-se em 
conseqüência de suas desavenças com o Bispo e Jesuítas, havia 
chegado ao Recife em Dezembro de 1607 o Governador D. 
Diogo de Menezes e Siqueira, depois Conde da Ericeira(149), 
que dali seguiu para a Bahia em fins de 1608. — Para o Sul 
(Espírito Santo, Rio de Janeiro, e S. Vicente) de novo separado, 
veio D. Francisco de Souza, igualmente Superintendente Geral 
das Minas, a quem sucedeu seu filho D. Luiz de Souza(150). 

 
 

Pelas últimas leis sobre os índios, ficavam estes sob a 
tutela quase exclusiva dos Padres da Companhia; os quais já 
cuidavam mais de atentar para os bens temporais da Ordem com 
vistas ambiciosas de  predomínio(151) e desenvolviam  a  sua 
indústria  agrícola  e  até  comercial,  com o  grande  auxílio  do 
braço  dos indígenas,  que tinham em grande número  nas 
fazendas e engenhos(152). Por modo que, faltando trabalhadores 
aos colonos para as suas lavouras e serviços, e opondo-se os 
Jesuítas a que escravizassem os índios (e nisto tinham razão), 
ou mesmo  retirassem das aldeias  ou  povoaçõe os  já 
domesticados, levantaram-se, sobretudo em S. Paulo, bandeiras 
para   irem aprender índios   bravos  fora da jurisdição dos 



Padres(153). 
 
 

A Câmara da  Paraíba  fez  chegar ao   Rei uma 
representação datada de 19 de Abril de 1610 sobre o estado dos 
colonos e necessidade de lhes acudir. Em carta de 8 de Maio do 
mesmo ano  igualmente  o fez o  Governador  D. Diogo de 
Menezes.  Feliciano Coelho   (da   Paraíba)   queixava-se 
amargamente, receiando até que se degolassem reciprocamente 
índios e colonos. Ainda em Carta de 7 de Fevereiro de 1611 D. 
Diogo insistia em mudar-se de conduta a respeito dos índios e 
dos Jesuítas,  tirando-se  aos  Padres a   direção  temporal   das 
aldeias, e acabando-se mesmo com estas — porque eles e o 
Estado  maiores vantagens   ganhariam, introduzindo-se  os 
gentios nas grandes povoações, onde somente, que não isolados 
delas em aldeias, poderiam ganhar os hábitos civilizados. 

 
 

Semelhante  estado  de  cousas  despertou  a  atenção  da 
Corte, que, revendo tão melindroso assunto, promulgou a L. de 
10  de  Setembro  de  1611(154); a qual contém as seguintes 
disposições capitais: 1.ª a liberdade dos índios é reconhecida em 
tese, sob penas aos infratores; 2.ª, todavia era reputado legitimo 
o cativeiro  não só  dos aprisionados  em guerra  justa, mas 
também dos resgatados quando cativos de outros índios, que, a 
não ser o resgate, os devorariam; 3.ª, nenhuma guerra se poderia 
fazer ao  gentio  senão quando este  movesse   guerra, 
levantamento, ou rebelião; precedendo resolução tomada pela 
Junta composta do Governador, Bispo (se presente), Chanceler 
e  Desembargadores(155)  e  todos  os   Prelados  das  Ordens 
(presentes no lugar da Junta), e depois de competentemente 
aprovada pelo Rei; exceto em caso de perigo iminente, em que 
todavia  ficava  livre  ao  Rei  a  confirmação   (e   portanto  a 
legitimação do cativeiro); 4.ª, que os resgatados serviriam como 
cativos  somente 10  anos   quandocomprados  por  preço  não 
excedente ao taxado pela Junta(156), e perpetuamente se fosse 
superior;  5.ª, que  para   o  governo  civil das    aldeias, o 



Governador,   sob   parecer  do  Chanceler e do  Provedor  de 
Defuntos, nomeasse Capitão,    que  serviria  por três anos; 
organizadas as aldeias em povoações de 300 casais quando 
muito, em tal distância das matas do pau brasil e dos engenhos, 
que lhes não pudessem fazer dano; e que se lhes distribuíssem 
terras; 6.ª, que, quanto ao espiritual, houvesse em cada aldeia 
uma Igreja com um Vigário, Clérigo Português conhecedor da 
língua indígena; e, em falta, religiosos da Companhia do Jesus; 
e, não os havendo, de quaisquer outras Religiões; apresentados 
pelo  Rei  ou  pelo  Governador,  confirmados  pelos  Bispos,  o 
sujeitos às visitações(157), e penas eclesiásticas; 7.ª, que nas 
aldeias deveriam residir os Capitães com suas famílias, e os 
Vigários;  8.ª,  que  nelas  seria  o  Juiz  Privativo  o  Capitão  da 
aldeia; de cujas decisões caberia recurso para o Ouvidor, e 
Relação; 9.ª, que os índios delas poderiam ser dados a serviço 
mesmo  particular,  quando  os  procurassem  e  eles  quisessem 
servir, por preço constante da taxa geral que fosse marcada para 
o Estado; 10.ª, que esta ordem se guardasse em todas as aldeias 
presentes e futuras, bem como nas que fossem criadas de índios 
mandados  pela mesma Lei reslituir à  sua  liberdade por 
indevidamente escravizados; 11.ª, que todos os anos mandaria o 
Governador  tirar  devassa   por   um Desembargador  contra   os 
Capitães de aldeias, e quaisquer outras pessoas, relativamente à 
falta de observância da Lei; procedendo-se por ela na Relação 
breve e sumariamente contra os culpados. 

 
 

Os colonos haviam assim  conseguido  a vitória, 
abrindo-se de novo lugar à escravidão dos índios; o interesse 
pecuniário e metálico, a pretexto de — paz do Estado... e maior 
bem dos miseráveis que por tal sorte se pretendiam civilizar e 
cristianizar  — levou de vencida  a  causa da justiça, da 
humanidade, e da verdadeira religião, aliás bem julgada na 
anterior  Lei  de  1609! Em  vez do progresso,  foi   um  passo 
altamente retrógrado, como a experiência veio confirmar. 



Os Jesuítas, por seu lado, viram-se dispensados quase 
que absolutamente da sua tarefa, perdendo assim, com visível 
satisfação dos seus inimigos, um meio de grande influência e 
poder. 

 
 

D. Diogo de  Menezes  se  retirara  em 1612,  e fora 
substituído por Gaspar de Souza. — Os Franceses, como previra 
aquele estadista,  dirigiram-se  para o  Maranhão,  ondese 
fortificaram, sob o comando de La Ravardière; em 1615, porém, 
foram  expulsos  por  Jerônimo de  Albuquerque   Coelho 
(Maranhão), auxiliado por diversos, quais sobretudo Alexandre 
de Moura, Diogo de  Campos,  Diogo Soares, e muitos 
Índios(158). — E fins do mesmo ano teve começo a povoação do 
Pará por  Francisco  Caldeira de  Castelo Branco.  Para  o 
Maranhão principalmente eram mandados colonos dos Açores, 
e também os degradados(159);. 

 
 

Em conseqüência das dificuldades da navegação 
naqueles tempos, provenientes das correntes oceânicas, as três 
Capitanias do Ceará, Maranhão, e Pará foram constituídas em 
governo distinto do das outras, em Estado separado do Brasil, 
por Decreto de 13 de Junho de 1621(160). 

 
 

Os Jesuítas só foram aí admitidos (1622) com a formal 
obrigação de se não intrometerem na proteção dos índios, 
impedindo a sujeição aos colonos, que já então se denominava 
administração(161). 

 
 

Enquanto isto se passava no  Norte, e  as  outras 
Capitanias progrediam com algum sossego e prosperidade, os 
Paulistas haviam desenvolvido extrema atividade em cativar os 
gentios, exercendo sobre  eles  uma verdadeira caçada,  e 
chegaram nas suas  excursões até  aos  campos  ao N.  de 
Guarapuava, e  missões de  Guaira,  onde  os aprendiam por 
milhares, que vinham vender mesmo ao Rio de Janeiro(162). 



Por  esta época, organizada  na  Holanda  a  célebre 
Companhia   das   Índias   Ocidentais,   foram-lhe  pelos 
Estados-Gerais conferidos  extraordinários favores, inclusive 
fazer  com os indígenas  tratados  de  aliança e  comércio, 
reconhecendo assim formalmente neles a qualidade e todos os 
direitos de homens livres, e não entes destinados a servir aos 
Europeus como escravos, ou contra sua vontade(163). — Esta 
mesma Companhia deliberou a conquista do Brasil, que tentou 
sem grande  êxito(164). —  Diogo Luiz  de  Oliveira, o  novo 
Governador,   tratou de  fortificar-se  e  preparar-se contra tão 
temível inimigo. 

 
 

No   Estado do Maranhão e  Grão  Pará se   havim 
estabelecido  as  chamadas   administrações  de  índios, que 
consistiam  em confiar-se o governo  das aldeias  achefes 
colonos, que  eram  retribuídos com  o serviço dos  mesmos 
índios. E, porque o Alv. de 8 de Junho de 1623 o houvesse 
positivamente proibido(165), o povo sublevou-se, e a Câmara fez 
suspender a sua  execução  até  que chegasse o   Governador 
Francisco Coelho de Carvalho. 

 
 

Por esta época, e mesmo anteriormente, Bento Maciel 
Parente (de execranda memória) exercia crueldades contra os 
miseráveis índios(166). 

 
 

A título  de resgates continuavam os atrozes delitos 
cometidos pelos colonos nos sertões em busca de índios; nada 
podia evitar ou impedir: de sorte que o Governador se viu 
forçado a proibí-los, ainda que contra a lei que em alguns casos 
os permitia. Mas esta justa providência deu lugar a tal clamor 
do povo,  que ele foi obrigado a cassar  a  sua ordem, e 
restabelecer os resgates(167). 

 
 

No Sul, não era mais feliz a sorte do miserável gentio. 
Os Paulistas continuavam nas suas correrias em caça dos índios, 
que escravizavam e vendiam; chegando a invadir agora as 



próprias missões dos Jesuítas, e até  as  aldeias, d’onde 
arrancavam mesmo os  já reduzidos; por forma  que dali 
trouxerão  para cima  de  15.000(168).  —  Por   Dec. de  18de 
Setembro de 1628 havia a Corte mandado que se punissem os 
culpados. — Os Jesuítas queixavam-se; e vieram a S. Paulo e ao 
Rio de Janeiro pedir providências. — Nada, porém, continha a 
audácia daqueles intrépidos aventureiros. 

 
 

Quase  em fins  da primeira  metade do século XVII 
consolidou-se a conquista Holandesa no Brasil, não obstante a 
oposição de Matias de Albuquerque Coelho e de outros bravos; 
Pernambuco era definitivamente ocupado; a colônia holandesa 
estendia-se nessa época (1635–1644) desde Pernambuco até o 
Maranhão inclusivamente,  apesar de serem os  Holandeses 
grandemente incomodados  pelas correrias do  índio Antônio 
Felipe Camarão,  do preto Henrique  Dias,   e   de  outros, 
intitulados — capitães das emboscadas —. O governo dessa 
Nova Holanda ou Brasil Holandês foi confiado ao príncipe 
Maurício de Nassau; cuja sábia, ativa e justa administração fez 
em breve prosperar a colônia (singular e natural contraste do 
procedimento mesquinho, suspeitoso e egoísta da metrópole 
portuguesa ou espanhola), e grangeou-lhe a estima e o respeito 
não só dos seus, mas dos próprios inimigos(169); a colonização 
mereceu-lhe especial cuidado; os índios eram homens. 

 
 

Deixemos, porém, tão vasto assunto histórico e social. 
Voltemos aos nossos indígenas, cuja escravidão ou liberdade foi 
sempre a questão abrasadora da colônia(170). 




