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CAPÍTULO VII. 
 
 

BULA DE BENEDITO XIV A FAVOR DOS ÍNDIOS. — NOVAS 

PROVIDÊNCIAS SOBRE OS MESMOS. — GUERRA DAS MISSÕES 

NO RIO DA PRATA. — OPOSIÇÃO NO AMAZONAS. — OS 

JESUÍTAS. — LEIS DE LIBERDADE ABSOLUTA DOS ÍNDIOS. — 
NOVA FORMA DO SEU GOVERNO TEMPORAL. — DIRETÓRIO 

PARA O MARANHÃO E PARÁ. — EXPULSÃO DOS JESUÍTAS. — 
DECADÊNCIA DAS ALDEIAS; DISPERSÃO DOS ÍNDIOS. — 
ABOLIÇÃO DO DIRETÓRIO. — NOVAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A instâncias do Rei D. João V  expediu  o SS.  Padre 
Benedito XIV, a sua memorável Bula de 20 de Dezembro de 
1741, em a qual, suscitando as dos seus antecessores Paulo III e 
Urbano VIII, proibia terminantemente  que  qualquer pessoa 
secular ou eclesiástica, de qualquer categoria que  fosse, 
possuísse como escravos os índios e os reduzisse a cativeiro por 
qualquer forma, sob as penas de excomunhão latae sententiae; 
bula dirigida ao Arcebispo e Bispos  do Brasil, e  outros 
domínios nas Índias Ocidentais e América(266). 

 
 

Foi ela publicada no Pará pelo Bispo D. Frei Miguel de 
Bulhões, com muitas recomendações do Rei para que se fizesse 
efetiva a sua execução(267). 

 
 

Mas, infelizmente, surgiu logo oposição dos povos, que 
o impediram, ficando assim suspensa de fato; suspensão que 
durou  alguns  anos  por  entender  o  Bispo  que,  achando-se  já 
então enfermo o Rei da moléstia de que veio a falecer, não 



devera agravar-lhe os padecimenlos com tais notícias(268). 
 
 

No entanto, era da Real intenção tomar enérgicas 
providências para que a liberdade dos desgraçados indígenas 
fosse respeitada; e ainda quase em fins do seu reinado foi 
expedida uma Resolução de 1748 proibindo que o Governador 
mandasse tropas para resgates de índios sem que informasse 
primeiro, com o seu parecer e o da Junta, se haviam nos sertões 
índios nas condições da Lei de 1688 para serem resgatados(269). 

 
 

A enfermidade do Rei e seu conseqüente falecimento 
privaram-no dessa glória, reservada pela mão da Providência ao 
seu sucessor D. José I, que por morte de D. João V em 31 de 
Julho de 1750 subiu ao Trono. 

 
 

Desde logo cuidou o novo Rei, secundado pelo exímio e 
enérgico Ministro Sebastião José de Carvalho e Mello (depois 
Marquês de Pombal), de levar a cabo o intento de seu Augusto 
Pai. 

 
 

Já no Regim. de 13 de Outubro de 1751, dado à Relação 
do Rio de Janeiro, segunda criada no Brasil (por Lei de 16 de 
Fevereiro de 1751) à reclamação dos povos do Sul da colônia 
pela grande distância da da Bahia, se recomendava no § 28 ao 
Governador toda a proteção aos índios de modo idêntico ao que 
se achava disposto no Regimento da Relação da Bahia(270). 

 
 

Aquelie  grande  estadista,  no intuito  de maior 
desenvolvimento da riqueza, poder, e influência do Reino, ao 
mesmo tempo que se ocupava seriamente de excitar as forças da 
Nação, dirigia as suas vistas de águia  para as colônias, 
merecendo-lhe especialíssima atenção o Brasil pelos recursos 
que dele tirava a Metrópole, pela sua extensão, grandeza e 
riquezas naturais, e pelo seu progresso material e intelectual não 
obstante as peias que o regime colonial sempre opusera(271). 



Uma das questões que trouxe constantemente a colônia e 
a Metrópole em verdadeiro tormento foi a dos índios. Ainda no 
reinado último, como vimos, a execução da Bula de Benedito 
XIV tora impedida por oposição do povo. Fazia-se, pois, 
necessária uma medida terminante e com eficácia posta em 
execução para que cessasse de uma vez para sempre semelhante 
estado de cousas. 

 
 

Outra gravíssima questão era a da extraordinária 
infuência dos Jesuítas, do seu imenso poder quer no Reino, quer 
na colônia, quer no Universo inteiro(272); chegando a constituir 
quase que — Estado no Estado —, com grave detrimento da 
causa pública. 

 
 

Decidido o grande Ministro a atacar de frente e com 
vigor apenas se oferecesse ocasião oportuna, esta surgiu 
naturalmente de acontecimentos da maior importância. 

 
 

Poucos mezes antes do falecimento de D. João V se 
havia  concluído com a Espanha o tratado  de limites das 
respectivas possessões na América, em 13 de Janeiro de 1750; 
pelo qual se havia igualmente convencionado a cessão dos sete 
povos das missões em troca da colônia, que ficaria pertencendo 
à Espanha(273). Ratificado por D. José em 1751, tratou-se de 
dar-lhe  execução,  não  obstante  a  intriga  levantada  por  mão 
oculta para ser ele anulado. Por parte de Portugal, foi enviado 
para o Sul  Gomes Freire  de  Andrade (depois  Conde  de 
Bobadela),  Capitão  General  do  Rio  de  Janeiro,  S.  Paulo,  e 
Minas; o qual saiu do Rio em Fevereiro de 1752. Encetando os 
respectivos    Comissários  os  seus   trabalhos,   viram-se 
impossibilitados de prosseguir (1753) em razão da oposição e 
resistência que lhes levantaram os índios, instigados e dirigidos 
pelos Padres das missões do Uruguai, onde, assim como no 
Paraguai, haviam os  Jesuítas criado missões,  verdadeiras 
Repúblicas  de Índios,  por  eles   governadas como senhores 
absolutos sem obediência ao Rei, e em população superior a 



100.000 almas, só e exclusivamente em proveito dos mesmos 
Padres e da sua Ordem(274). 

 
 

Do  lado  do  Norte  (rios  Madeira  e  Negro)  não  mais 
felizes foram os Comissários, sendo por parte de Portugal o 
Governador Capitão-General Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado;  porque os  Índios,  aconselhados  e insinuados  pelos 
Padres, retiravam-se das aldeias, levando comsigo os 
mantimentos, canoas e remeiros, impedindo deste modo que se 
prosseguisse na demarcação(275). 

 
 

Achava-se, portanto, travada a luta diretamente entre a 
Coroa e os Jesuítas. Antes de desfechar-lhes o golpe decisivo e 
mortal, cumpria desarmá-los. A liberdade dos Índios, por eles a 
principio em boa fé protegida contra os colonos e ultimamente 
esquecida pelos proveitos temporais que dos seus serviços 
retirava a Companhia, foi a própria arma de que se serviu o 
sagaz Ministro para quebrar o encanto do poder e influência da 
Ordem. 

 
 

Por Lei de 6 de Junho de 1755 se suscitou a observância 
do Breve de Benedito XIV, de 20 de Dezembro de 1741, assim 
como de várias leis do Reino sobre a liberdade de pessoa, bens, 
e comércio dos Índios do Pará e Maranhão(276). O preâmbulo 
desta lei resume eloqüentemente tudo quanto se poderia dizer 
para justificar semelhante decisão, nos termos seguintes — .... 
mandando examinar pelas pessoas do meu Conselho e por 
outros Ministros doutos e zelosos do serviço de Deus e meu, e 
do bem comum dos meus vassalos, que me pareceu consultar, 
as verdadeiras causas com que desde  o descobrimento  do 
Grão-Pará e Maranhão até agora não só se não tem multiplicado 
e civilizado os índios daquele Estado, desterrando-se dele a 
barbaridade e gentilismo, e propagando-se a doutrina Cristã, e o 
número dos Fiéis alumiados da luz do Evangelho, mas antes 
pelo contrário todos quantos Índios so desceram dos sertões 
para as Aldeias, em lugar de propagarem e prosperarem nelas 



de sorte que  as suas  comodidades   e  fortunas servissem de 
estímulo aos  quevivem dispersos  pelos matos para  virem 
buscar nas povoações pelo meio das felicidades temporais o 
maior fim da bemaventurança eterna, unindo-se ao grêmio da 
Santa Madre  Igreja, se tem  visto muito   diversamente, que, 
havendo  descido   muitos  milhões  de   Índios,   se foram 
extinguindo(277), de modo que é muito pequeno o número das 
povoações e dos moradores delas, vivendo ainda esses poucos 
em tão grande miséria que, em vez de convidarem e animarem 
os outros Índios bárbaros a que os imitem, lhes servem de 
escândalo para se internarem nas suas habitações silvestres com 
lamentável prejuízo da salvação das suas almas, e grave dano 
do mesmo Estado, não tendo os habitantes dele quem os sirva e 
ajude para colherem na cultura das terras os muitos e preciosos 
frutos em que elas abundam: — foi assentado por todos as 
votos, que a causa que tem produzido tão perniciosos efeitos 
consistiu,   e consiste  ainda,  em se  não haverem  sustentado 
eficazmente os ditos índios na liberdade que a seu favor foi 
declarada pelos Sumos Pontífices e pelos Senhores Reis, meus 
predecessores, observando-se no seu genuíno sentido as leis 
por eles promulgadas .... cavilando-se sempre pela cobiça dos 
interesses particulares.... 

 
 

Conseguintemente, dispôs-se: 1.° que os Índios são 
livres em tudo e por tudo, conforme a Lei do 1.° de Abril de 
1680, que se mandou observar; 2.° que não houvessem mais 
administrações, nem administradores; sendo facultado aos 
índios, como livres que são, servir a quem bem quiserem, na 
forma da Lei de 10 de Novembro de 1647; 3.° que como tais 
ficariam sujeitos às leis por incorporados nos povos confiados 
ao governo de El-Rei, e hábeis, como os outros súditos, sem 
distinção nem  exceção alguma, para todas as honras, 
privilégios, e liberdades; 4.° que a respeito dos então possuidos 
como escravos, o mesmo se entenderia, observado o § 9.° da 
Lei de 10 de Setembro de 1611; com exceção somente dos 



descendentes de pretas escravas, que continuariam no domínio 
dos senhores emquanto outra providência se não desse; 5.° que, 
porém, para obviar os abusos que esta exceção poderia criar, os 
índios se deveriam ter por livres só pela presunção do Direito 
Divino, natural e positivo a favor da liberdade; incumbindo a 
prova do contrário a quem requeresse contra a liberdade, ainda 
sendo réu; 6.° que estas questões seriam tratadas sumariamente, 
pela verdade sabida, em uma só instância, e decididas em Junta 
composta do Diocesano, Governador, Superiores das Missões 
de Jesus, Santo Antônio, Carmo, e Mercês, Ouvidor Geral, Juiz 
de Fora, e Procurador dos Índios; sendo necessária pluralidade 
de votos contra a liberdade, e bastando a seu favor o empate 
deles: devendo a apelação ser apenas no efeito devolutivo, e não 
suspensivo, para a Mesa de Consciência e Ordens, onde seriam 
tais causas decididas de preferência a quaisquer outras; 7.° que, 
convindo promover a lavoura e indústria, interessando nisto 
reciprocamente os  moradores e  os  Índios,  o  Governador  em 
Junta de  Ministros letrados,  e ouvindo o  Governador e 
Ministros  de  S. Luís do Maranhão, com  acordo  das duas 
respectivas Câmaras, taxasse os salários ou jornais devidos aos 
Índios conforme o preço comum do Estado; os quais seriam 
pagos por férias no fim de cada semana, em dinheiro, pano, 
ferramenta, ou   outros  objetos,  como  melhor  parecesse  aos 
trabalhadores;  autorizada   a  sua  cobrança  executivamente, 
conforme o  Alv.  de  12 de Novembro de  1647, e  abolidas 
quaisquer outras taxas; 8." que aos Índios ficava restituído o 
livre uso dos seus bens, até agora impedido com manifesta 
violência,  observando-se  o  §40  do  Alv.  do  1.°  de  Abril  de 
1680(278); e conseqüentemente se deveriam erigir em vilas as 
aldeias que tivessem o competente número de índios, e em 
lugares as mais pequenas; repartindo-se pelos mesmos as terras 
adjacentes às suas respectivas aldeias; sustentando-se os índios 
no domínio e posse das terras para si e seus herdeiros; e 
castigando-se com todo o rigor quem os perturbasse; 9.° que, 
sendo  o  principal  fim dilatar-se  a  pregação  do  Evangelho  e 



trazer os indígenas  ao grêmio da  Igreja,  e  sendo difícil 
persuadí-los a descer às povoações, nos sertões fossem aldeados 
na sobredita forma,  levantando-se Igrejas, e convidando-se 
missionários que os instruíssem na Fé; 10.° que aos mesmos 
Índios seria livre o seu comércio, ainda no sertão, por convir a 
eles próprios e aos moradores; cuidando-se igualmente da sua 
instrução civil. 

 
 

Em data de 7 de Junho do mesmo ano expediu-se um 
Alvará,   complementar da  dita  lei,  abolindo inteira e 
absolutamente o poder temporal dos missionários de qualquer 
Religião, por incompatível com as obrigações do sacerdócio, e 
altamente  contrário  à  boa  ordem e  administração  da  justiça, 
como já fora decretado na Lei de 12 do Setembro de 1663, nele 
inserta e suscitada; e em conseqüência, dando nova forma ao 
governo temporal dos Índios, determinou que nas Vilas fossem 
preferidos para Juizes Ordinários, Vereadores, e Oficiais de 
Justiça os Índios naturais delas  e  dos  seus distritos,   sendo 
idôneos,  e  que as aldeias  independentes das Vilas fossem 
governadas pelos seus respectivos principais, que teriam por 
subalternos os Sargentos-mores, Capitães, Alferes, e meirinhos 
de suas  nações;  recorrendo   as partes, quando  se  sentissem 
gravadas, aos Governadores e Juízes na forma das leis e ordens 
já expedidas. 

 
 

O Alv. de 7 de Junho de 1755, que confirmou a criacão 
de uma nova Companhia de comércio do Grão-Pará e 
Maranhão, dispôs nos §§11 e 12 sobre o modo de pagar os 
salários aos Índios, como pessoas livres. 

 
 

Já por C. R. de 3 de Março de 1755 se havia criado a 
nova Capitania do Rio Negro no Alto Amazonas, e dado nova 
forma às fundações de aldeias, repartição de terras pelos Índios, 
e outros objetos concernentes; providências que a já citada Lei 
de 6 de Junho fez extensivas às outras(279). 



Foram aquelas determinações, ao mesmo tempo que a 
aurora da liberdade dos míseros indígenas, que por dois séculos 
e meio gemeram debaixo da escravidão e da opressão a mais 
injusta e violenta, raios fulminados com mão firme e certeira 
contra a Companhia de Jesus. 

 
 

Segundo ordens terminanles da Corte, foi pelo Bispo do 
Pará publicada em Maio de 1757 a Bula já referida de Benedito 
XIV, e pelos Governadores as duas leis mencionadas(280). 

 
 

Os Jesuítas eram assim derrotados; e punidos 
exatamente por onde haviam pecado. 

 
 

No entanto, quer no Sul, quer no Norte continuavam 
eles a levantar embaraços aos  comissários encarregados da 
demarcação, de  que falamos, chegando ao  extremo de  se 
oporem pela força com os seus índios à execução do tratado de 
1750(281). 

 
 

Resolvido o Ministro a castigá-los severamente, 
conseguiu do Sumo Pontífice Benedito XIV a bula do 1.° de 
Abril de 1758 autorizando ao Cardeal Saldanha para reformar a 
companhia de Jesus em Portugal e todos os seus domínios. Em 
conseqüência foi-lhes proibida a continuação do comércio, que 
faziam com o maior escândalo, contra as proibições canônicas, 
no Reino e colônias; assim como confessar e pregar(282). 

 
 

Embalde tentaram eles a revogação do Breve da reforma 
ante a Cúria Romana; havia soado a sua derradeira hora(283). 

 
 

Um incidente da maior gravidade  veio precipitar os 
acontecimentos, favorecendo o  plano do hábil  Ministro.  O 
atentado de 3 de Setembro de 1758 contra a vida de El-Rei D. 
José deu motivo ou pretexto a que se visse nele envolvida a 
Companhia de Jesus. Por outro lado, a cólera (má conselheira) e 
o despeito por se verem derrotados quase irremediavelmente, 



levaram os Jesuítas no Brasil a excessos, que se podem 
qualificar verdadeira e formal rebelião contra o Governo, já por 
palavras, já por obras(284). 

 
 

Ao mesmo tempo que o Rei, de acordo com o Sumo 
Pontifice e Prelados Diocesanos, tomava providências contra os 
Jesuítas quanto ao espiritual (C.R. de 15, 19, e 20 de Abril de 
1759), igualmente as tomava quanto ao temporal, conducentes 
ao mesmo fim, mandando-os conservar reclusos por suspeitos e 
sequestrar-lhes os bens (C. R. de 19 de Janeiro de 1759), e 
tirando-lhes o direito de ensinar (C. R. de 28 de Junho de 1759). 

 
 

Até que afinal, e pelas razões que fizeram urgente a sua 
deliberação,  não obstante penderem da Cúria Romana 
reclamações, foi expedida a enérgica Lei de 3 de Setembro do 
mesmo ano de 1759, pela qual foram os Jesuítas declarados 
proscritos, desnaturalizados,  e expulsos  do  Reino   e seus 
domínios(285). 

 
 

Publicada no Brasil, foi ela executada com tal aparato, 
como se se tivera de combater algum formidável inimigo. 
Decretou-se, além disso, e fez-se efetivo o seqüestro dos seus 
bens, incorporação ao Estado como vacantes, e venda, com 
exceção somente dos destinados ao culto Divino (Alvará de 25 
de Fevereiro de 1761, Provis. de 26 de Fevereiro e 4 de Março 
de 1773). 

 
 

Alterada ficara profundamente, como vimos acima, a 
legislação sobre os Índios com as leis de 1755 já citadas. A 
estas, porém, havia precedido o Alvará de 4 de Abril do mesmo 
ano, em que, para se facilitar o casamento dos colonos com as 
índias em proveito reciproco de uns e outros, bem geral da 
colonização, e desenvolvimento do Estado, se declarou não só 
que não havia nisto infâmia alguma, senão que ao contrário 
seriam eles e os seus descendentes merecedores de mais 
particular proteção, dando-se-lhes a preferência para os cargos, 



por capazes  de  qualquer emprego, honra, ou dignidade, 
proibindo-se que fossem injuriados com a denominação de 
caboclos, ou outra semelhante(286), 

 
 

Em execução das mesmas leis (de 1755), expediu o 
Governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para o 
estabelecimento da Vila de Borba-a-Nova no Rio Madeira, um 
Regimento datado de 6 de Janeiro de 1756 aprovado por C. R. 
de 7 de Julho de 1757(287); o qual se fez extensivo às demais 
Vilas, e  serviu de exemplar ao outro mais  desenvolvido, 
composto de 95 capítulos e datado de 3 de Maio de 1757, 
expedido pelo mesmo Governador para o Pará e Maranhão 
enquanto não fosse por S. M. ordenado o contrário, nestes 
mesmos termos  aprovado por  Alv. de  17 de Agosto de 
1758(288). 

 
 

A este tempo já o Alv. de 8 de Maio de 1758 havia feito 
extensivas a todo o Brasil as leis de 1755 sobre a liberdade de 
sua pessoa, bens, e comércio, que em favor dos Índios se tinham 
expedido para o Estado do Norte, ficando assim em tudo e por 
tudo igualados  nos mesmos favores  e garantias(289); 
suscitando-se a observância das  ditas leis  por diversas 
resoluções, como v. g. em Goiás pela C. R. de 18 de Outubro de 
1758(290). 

 
 

No Grão-Pará e Maranhão se executava o tão celebrado 
referido Regimento ou Diretório cujas principais determinações 
são  as seguintes: 1.° que, atenta a lastimosa rusticidade e 
ignorância com que alé então haviam sido educados os índios, e 
enquanto não tivessem capacidade para se governarem, haveria 
um  Diretor,  nomeado  pelo  Governador; o  qual se deveria 
regular pelo que no mesmo se dispunha (Cap. 1.°); 2.° que, 
competindo o Governo nas Vilas  aos  Juízes  e  outras 
autoridades, e nas aldeias independentes delas aos respectivos 
principais, o Diretor não teria em caso algum jurisdição coativa; 



devendo  representar às  ditas  autoridades,  e  também  ao 
Governador do Estado, para proverem de remédio; mas sempre 
com brandura e suavidade para que o horror do castigo não 
afugentasse os Índios das povoações (Cap. 2.°); 3.° que seria o 
principal cuidado dos Diretores a catequese e civilização dos 
mesmos, conforme as intenções e zelo dos Reis de Portugal 
(Cap, 3.°); 4.° que, quanto ao espiritual, ficava isto à vigilância 
do Prelado respectivo; devendo, porém, os Diretores prestar de 
sua parte todo o auxílio e favor, e ser os primeiros a darem o 
exemplo  de  respeito àIgreja  (Cap.4°);  5.°  que,   quanto  à 
civilização pelos meios temporais, cuidariam de fazer aprender 
a língua   portuguesa,  banido o  perniciosíssimo  abuso de 
conservarem  os índios  na   ignorância dela; que  se   creariam 
escolas para um e outro sexo, onde se lhes ensinaria também a 
doutrina Cristã,  sendo  os mestres  pagos  pelos pais ou   em 
dinheiro ou em gêneros (Caps. 5.° a 8.°); 6.° que, tanto em 
público como no particular, dessem os Diretores aos Índios a 
devida   consideração  conforme   a  sua posição, cargos,  e 
cabedais, a fim de que isto lhes servisse de estimulo a bem 
procederem; que não fossem chamados negros, pela infâmia e 
vileza que isto  lhes trazia por   equipará-los   aos  da  Costa 
d’África como destinados para escravos dos brancos, segundo 
se  pensava;  que os   Índios tomassem   sobrenomes,  com 
preferência de famílias Portuguesas, para evitar a confusão que 
do contrário se seguia, e a vileza de o não terem; que cuidassem 
de   aconselhar a  conveniência    de  construírem    casas  à 
semelhança das dos Portugueses, para que não vivessem todos 
promiscuamente com ofensa da honestidade; que por conselhos 
procurassem banir os vícios e sobretudo o da embriaguez, a que 
os índios se entregavam com paixão, mas sempre com brandura 
para que eles se não exasperassem e fugissem; que cuidassem 
igualmente de conseguir que os índios deixassem de andar nus, 
persuadindo-os ao trabalho para se vestirem (Caps. 9 a 15); 7.° 
que, sendo um dos fins das leis promulgadas concorrerem os 
Índios para o bem do Estado, além do proveito próprio, por 



meio da agricultura e do comércio, os Diretores o tivessem em 
vista, aconselhando-os,  e prometendo-lhes  a  preferência  nas 
honras,   privilégios,  e empregos, conforme o seu trabalho; 
pedindo para os  mesmos terras, se nas  povoações não 
houvessem suficientes (Caps. 16 a 19); 8.° que, havendo sido 
causas da miséria pública não só a ociosidade, mas também o 
abuso  deterem sido  aplicados  os Índios   a  serviço  dos 
particulares, cuidassem os Diretores com mais especialidade em 
que fizessem eles cultura de mandioca (para farinha), feijão, 
milho, arroz, e outros gêneros alimentícios, assim como de 
algodão e tabaco gêneros de grande interesse comercial (Caps. 
20 a 26); 9.° que, a fim de ser abençoado o trabalho dos Índios, 
se pagasse  o dízimo, isto é, a  décima parte do produto das 
lavouras e dos gêneros que adquirissem; avaliadas para isto 
competentemente as roças, e feita a cobrança em tempo 
oportuno, ou a arrecadação dele para a Fazenda Real (Caps. 27 
a 33); 10.° que, em prêmio do seu trabalho teriam os Diretores a 
6.ª parte de todos os frutos das lavouras dos Índios, bem como 
dos gêneros que estes adquirissem não sendo comestíveis, 
exceto se os vendessem ou fizessem outro negócio (Cap. 34); 
11.° que, sendo o comércio um dos meios mais eficazes para 
completa felicidade do Estado, riqueza dos povos, civilização 
das Nações, e poder das Monarquias, procurassem os Diretores 
fomentá-lo  edesenvolvê-lo entre  os Índios, convidando-os 
mesmo a buscarem gêneros e drogas do sertão; mas que, atenta 
a sua rusticidade e ignorância, não obstante a liberdade de 
comerciar também neles reconhecida, os Diretores interviessem 
sempre a fim de regularem o preço dos frutos e valor das 
fazendas, evitando dolo e fraude contra os Índios; e que, quando 
preferissem  receber em gêneros, não  admitissein  cousas 
supérfluas aos mesmos Índios, ou nocivas como a aguardente; 
punindo-se até quem introduzisse esta bebida nas povoações ou 
canoas sem licença (Caps. 35 a 42); 12.° que os Diretores não 
poderiam comprar aos Índios os ditos gêneros por si, nem por 
interposta pessoa, nem  com  eles fazer negócio ou contrato 



algum (Cap. 43); 13.° que em todas as povoações houvesse um 
livro chamado — do Comércio — onde se lançassem todas as 
transações dos Índios, para que se conhecesse a fidelidade e 
zelo, e  se  evitassem os enganos  com  que   até  então foram 
tratados (Cap. 44); 14.° que os Diretores provocassem os Índios 
a procurar para o seu comércio as cidades, por ser de maior 
proveito e reputação para os próprios índios, e geral do Estado 
(Cap. 45); 15.° que promovessem o comércio do sertão como da 
maior  utilidade  pelas    drogas   e  gêneros  que  fornece, 
excitando-os à extração de resinas, óleos, manteiga de tartaruga, 
cacau, cravo, salsa e outros gêneros, convidando-os a irem em 
ocasião oportuna e sem prejuízo da cultura nas povoações, e 
observando-se  para isto    o serviço   das  canoas  conforme no 
mesmo Regimento se dispunha; e que de todo o dinheiro que 
liquidamente importasse a venda dos gêneros se deduzisse o 
dízimo  para   a   Fazenda    Real,  as   despesas  da   expedição,  a 
gratificação arbitrada ao cabo da canoa, e a 6.ª parte para os 
Diretores, dístribuido-se o restante pelos Índios em partes iguais 
(Caps. 46 a 47); 16.ª que o dinheiro pertencente aos Índios não 
lhes seria   entregue  por  incapazes  de administrar,  mas 
empregado na compra de fazendas de que houvessem mister 
(Cap. 58); 17.ª que, devendo os Índios como parte integrante do 
corpo   social  concorrer  para a  sua conservação, e sendo  a 
distribuição deles pelos moradores de utilidade vital para as 
lavouras, fábricas,  serviços  e  comércio   com   vantagens 
recíprocas de uns e outros, os Diretores cuidassem em que os 
Principais não faltassem com os índios aos moradores, ainda 
que com detrimento da maior utilidade dos mesmos Índios; que 
a repartição  se fizesse  em  duas  partes,  sendo  uma  para  se 
distribuir pelos moradores para os ditos fins; devendo, para que 
se fizesse justa repartição, matricular-se todos os capazes de 
serviço, isto é, de 13 a 60 anos, matrícula revista todos os anos 
para a respectiva inscrição e eliminação (Caps. 59 a 66); 18.ª 
que, a bem dos Índios, nenhum fosse dado a morador para fora 
da povoação sem licença escrita do Governador, assim como a 



nenhum morador fosse lícito retê-los além do tempo, sob penas 
aos transgressores (Cap. 67); 19.ª que, em bem dos Índios, a 
importância integral dos salários seria paga de pronto logo ao 
receberem-nos os moradores; mas que, entregue uma parte ao 
Índio, as outras duas ficariam em depósito no cofre para lhe 
serem entregues no fim, perdendo-as ele, se fugisse antes de 
acabar  o  tempo  do  serviço,  a  favor  do  morador;  perdendo, 
porém, este não só a importância integral, mas ainda o dobro, se 
houvesse dado causa à deserção (Caps. 68 a 70); 20.ª que, em 
todo  o   caso,    falecendo   o   Índio  no   trabalho  ou 
impossibilitando-se  para  ele,   o  morador  seria obrigado  a 
pagar-lhe ou aos seus herdeiros o salário em proporção do 
serviço (Cap. 70); 21.ª que estas disposições seriam extensivas 
aos Principais e outros Índios, que mandassem Índios ao sertão, 
depositando título ou crédito da importância do salário se não 
tivessem  dinheiro  (Cap.  71);  22.ª  que,  preferindo  os  Índios 
recebê-los  em  fazendas,   os Diretores  não   consentissem  que 
lh’as dessem por preços exorbitantes, sob pena de responderem 
pelo  prejuízo (Cap.  72);  23.ª  que,  para  se  fiscalizar  este 
importante  assunto da  distribuição  dos  Índios,  os  Diretores 
remeteriam   em  cada  ano  ao  Governador  uma  relação 
circunstanciada (Cap. 73); 24.ª que os Diretores cuidassem na 
construção   de  casas  de   Câmara   e   cadeia;  assim  como 
aconselhassem os Índios em construir para si (Cap. 74); 25.ª 
que, sendo causa de se acharem abandonadas as povoações não 
só às violências dos habitantes que obrigaram os Índios a fugir 
para os matos, mas  o  abuso  de  os  reterem no  serviço,  os 
Diretores mandassem uma lista de todos os que se achassem 
ausentes,  afim   de  que,  conhecido  o  motivo,   se   aplicasse 
remédio a tão grave mal (Cap. 75); 26.ª que, convindo que as 
povoações se aumentem e sejam populosas, constando pelo 
menos de 150 moradores, se poderiam reduzir as aldeias a 
povoações   reunindo-as   como   melhor  parecesse, mas  sem 
violência dos Índios, sobretudo quando de nações diferentes; 
tentando-se,  outrossim,  para  o  mesmo  fim  o  descimento  de 



Índios, a cargo dos Juízes e Principais das vilas e aldeias, ainda 
à custa de maior despesa da Real Fazenda por assim se dilatar a 
fé  (Caps. 76   a  79); 27.ª  que, convindo  muito a bem  da 
civilização  dos Índios  a comunicação e comércio  com   os 
brancos, e tendo mostrado a experiência que o contrário tem 
resultado da odiosa separação em que até então uns e outros se 
conservaram, seria permitido estabelecerem-se os de exemplar 
procedimento  nas  povoações  dos Índios,   e até  auxiliados  e 
considerados, distribuindo-se-lhes terras, sem prejuízo, porém, 
dos mesmos Índios, primários e naturais senhores delas; sujeitos 
a condições para  que  não  abusassem  dos  Índios,  não   os 
vexassem, não lhes tirassem suas terras, não os indispusessem 
com os brancos, sob  penas  mesmo de  serem expulsos das 
povoaçõcs e de perderem tudo quanto aí tivessem (Caps. 80 a 
86);  28.ª que,   para extinguir  essa abominável  separação  de 
Índios e brancos, fomentassem os Diretores os casamentos de 
uns e outros, por não haver nisto infâmia alguma; castigando-se 
os que, depois de casados, desprezassem os maridos ou as 
mulheres só pela qualidade de Índios (Cap. 87 a 91); 29.ª que 
antes de dois anos de assistência nas povoações não fossem os 
novo-descidos do sertão obrigados a servir (Cap. 94); 30.ª que, 
sendo  os  Diretores  apenas  uns  tutores  dos  Índios,   tivessem 
muito em cuidado tratá-los sempre com prudência, suavidade e 
brandura,  tão  recomendada  nas  leis;  e  que,  esquecidos   da 
própria conveniência,  se  entregassem exclusivamente  aos 
interesses  dos  Índios, de  modo que  estes  buscassem  afinal 
voluntariamente as   povoações;  pois   que   deste modo   se 
conseguiriam os  altos  e  santíssimos fins das  leis,   a saber: 
dilatação   da   Fé, extinção   do gentilismo,  propagação  do 
Evangelho, civilização dos  Indígenas,   bem  comum dos 
vassalos, aumento da agricultura, introdução do comércio, e o 
estabelecimento, opulência e total felicidade do Estado (Caps. 
92 a 95). 

 
 

Posto em execução este Regimento ou Diretório, 



começaram desde logo os abusos contra os desgraçados Índios, 
que, livres em nome, se viam inteiramente sujeitos sobretudo 
aos  Diretores;  os quais,  longe  de  protetores, se  constituiram 
verdugos, já no trato que davam a esses infelizes metendo-os 
em troncos  em cárceres privados,  e castigando-os até com 
açoites,  já no modo desabrido ede  desprezo com que  se 
portavam mesmo para com os Principais, já nos excessos que 
cometiam, arrogando-se atribuições que lhes não competiam e 
expressamente eram confiadas às autoridades, já praticando mil 
outras violências e  infrações,  chegando ao  excesso  de 
impedirem que os Párocos doutrinassem os Índios na língua 
destes ainda que ignorassem os mesmos Índios a portuguesa. 
Interessados os Diretores na 6.ª parte do produto das lavouras e 
comércio,  e  sendo  certo  o  lucro  da  extração  das  drogas  do 
sertão, distraíam os índios quase exclusivamente neste serviço, 
com prejuízo da lavoura e das povoações, aplicando todos a este 
trabalho, sem distinção, contra as leis e o referido Diretório. 
Quando na lavoura, obrigavam os Índios a trabalho excessivo 
dia e noite pela esperança de maior vantagem no seu quinhão da 
6.ª parte. Tais deduções se faziam no produto da venda dos 
gêneros dos Índios, que estes quase nada  recebiam; e isto 
mesmo quase sempre em cousas inúteis. Se levavam os gêneros 
à capital, deduziam-se, além do dízimo para a Real Fazenda, 
despesas, quinto para o  cabo da canoa, 6.ª parte para  os 
Diretores, mais 3% para o Tesoureiro, 2$000 de novos direitos, 
e o viático para a Igreja! A distribuição a particulares importava 
violências, como anteriormente, obrigados os Índios, à simples 
ordem  do  Governador,  a  abandonar  tudo  para  servirem  aos 
moradores; e em poder destes eram tratados pior que escravos, 
pois só cuidavam de tirar dos mesmos o maior serviço possível, 
chegando à inqualificável barbaridade de lhes deitarem pimenta 
nos olhos se adormeciam prostrados de fadiga. Se os Índios, 
assim cruelmente tratados, fugiam, eram perseguidos no sertão 
em seus mocambos; e se apreendidos, castigados severamente 
com trabalhos e calceta, sem direito a prêmio ou salário algum. 



Pela faculdade de serem pagos dos seus serviços em gêneros, 
muitas vezes lhes davam pelo trabalho de um mês apenas duas 
varas de algodão (300 réis) e ainda menos. Terras não lhes 
davam, vagando eles por estas ou aquelas roças; e por último 
entranhando-se nos matos em ranchos, a que chamavam 
mocambos, fugindo afinal para os gentios do sertão. 

 
 

O próprio Diretório, contradizendo em muitas de suas 
disposições  as salutares determinações  das  leis últimas, e 
querendo conciliar a liberdade e proteção dos Índios com o 
serviço dos moradores e desenvolvimento da riqueza pública à 
custa do trabalho desses miseráveis, criou  um verdadeiro 
labirinto que deu origem a todos aqueles maus resultados; de 
sorte que em sua execução tudo foi pelo pior contra os Índios. 
Da liberdade de sua pessoa, bens e comércio tinham somente a 
bela promessa da lei; o fato era a continuação da vexação e 
opressão. D’onde resultou, naturalmente, não se conseguir fim 
algum  das leis  nem do  Diretório, quanto à civilização e 
catequese. 

 
 

Em data posterior a 1773(291), governando o Pará João 
Pereira Caldas, dirigiu ao Rei uma longa representação o Dr. 
Antônio  José Pestana  da Silva, que   servira  de Ouvidor  e 
Intendente Geral dos Índios(292);  em  a qual luminosamente 
expôs o modo por que, sempre abusivamente, se praticavam as 
leis e o citado Diretório, concluindo pela abolição deste, e 
oferecendo bases para novo governo temporal dos Índios, assim 
como lembrando novos  meios de  se  fomentar o 
desenvolvimento da lavoura e comércio(293); porquanto, diz ele, 
— bem claro fica que de nada serviram as leis aos Índios para 
serem amparados na sua liberdade. O Diretório é um labirinto 
ou mistura de determinações que dá causa a muitas ilusões e 
desacertos que hoje se praticam no Estado. Sejam bons os 
Europeus, que será supérfluo o constrangimento para os Índios 
seguirem o útil, o honesto e o bem(294). Desempenhem-se as 



leis, seja completa a liberdade dos Índios, sejam livres suas 
pessoas, suas ações, e os seus bens, que haverão lavouras, 
domicílios estabelecidos, e o comércio se exercitará sem o 
descômodo e a violência das distribuições, sem opressão e 
constrangimento dos miseráveis. E, girando a correspondência 
por todos, e sem nenhum custo e com maravilha indizível, se 
verá brilhando a luz da Fé e a verdade do Evangelho por todo 
o país, e se dilatará não só o grêmio da Igreja, mas também se 
estenderão os limites do Império Português, por nós nunca 
d’antes presenciados. 

 
 

Se no Norte do Estado do Brasil eram negativos os 
resultados, também no Sul quase o mesmo se dava, não porque 
fosem más as leis, porém porque a sua execução era má. 

 
 

Em S. Paulo, v. g., D. Luiz Antônio de Souza expediu 
aos Diretores das aldeias umas Instruções, semelhantes ao 
Diretório de que acima falamos para o Pará. Os Índios, para não 
repartirem ou darem a 6.ª parte ao Diretor, abandonavam as 
aldeias. Ordenou ele que de tudo quanto ganhassem os Índios se 
deduzisse  a  terça  parte  para  o  índio,  dos  outros  dois  terços 
tirasse o Diretor a sua 6.ª parte, e o mais fosse recolhido ao 
cofre para a Igreja e pároco; de sorte que, sendo o salário do 
Índio naquele tempo 100 réis por dia, apenas recebia ele 33 réis 
para se sustentar a si, mulher e filhos! A miséria, a devassidão, 
o roubo, a fuga foram as conseqüências necessárias(295). 

 
 

Se alguma aldeia ainda era entregue aos cuidados de 
Regulares, por exemplo aos Capuchos de Santo Antônio, como 
sucedeu em S.Paulo (1793) e outros lugares, eram os Índios 
sujeitos, não obstante as leis últimas, a um célebre Regimento 
tomado em Capítulo no Rio de Janeiro aos 13 de Agosto de 
1745, em o qual só se respirava a prepotência, a barbaridade de 
castigos, açoites, e tronco, excomunhões, como se nos infelizes 
Índios se não vissem mais do que ferozes inimigos votados ao 
rigor e à destruição(296). 



As perseguições cotinuavam, e até a venda dos 
prisioneiros em proveito das bandeiras, contra a proibição das 
leis últimas, como sucedeu com os Caiapós e outros em a 
Capitania de Goiás(297). 

 
 

Por tal modo se executavam as referidas leis, no Brasil, 
e o célebre Diretório no Pará, que o próprio Governador desta 
Capitania D. Francisco de Souza Coutinho informou sobre isto 
ao Governo da Metrópole; o qual expediu a Carta Régia de 12 
de Maio de 1798, assinadajá pelo Príncipe Regente, depois Rei 
D. João VI, que em nome de sua máe D. Maria I regia o Estado 
desde que, tendo ela subido ao Trono por falecimento de D. 
José (24 de Fevereiro de 1777) fora a mesma Rainha acometida 
em 1792 de enfermidade mental. 

 
 

Nessa Carta Régia(298) se dispôs o seguinte: 1.° abolição 
do Diretório dos Índios; ficando estes  resumidos aos  seus 
direitos em pé de igualdade com os demais vassalos livres, e 
governados pelas mesmas leis; 2.° que, em conseqüência, nas 
relações com Índios a serviço se observassem as leis sobre 
deveres de amo e criado; e que o Governador jamais dispusesse 
arbitrariamente deles por  qualquer motivo,  ainda  do  Real 
serviço,  exceto  para  defesa  da  terra;  3.°  que  o  Governador 
tivesse muito a peito a proteção aos Índios, quer aldeados e já 
civilizados, quer dos ainda embrenhados nos matos; 4." que se 
promovessem os casamentos dos brancos com Índias, isentando 
os parentes próximos de quaisquer serviços públicos por certo 
número  de  anos;  5.°  que  se  não  fizesse  guerra  alguma  aos 
Índios, nem se desse auxílio a uns contra os outros; 6.° que só 
se lhes poderia fazer guerra defensiva, e isto mesmo em caso 
extremo; 7.° que ninguém empreendesse descimentos de índios, 
quer por  conta própria, quer  pela  da Real Fazenda;  8.°  que 
ninguém pudesse  receber   nem haver por qualquer forma 
escravos dos Índios, ainda que se alegasse o pretexto de serem 
postos  em  liberdade;  9.°  que fossem  batizados  aqueles  que 



livremente acompanhassem os moradores, e se cuidasse da sua 
educação e  instrução, dando-se-lhes mesmo o  privilégio de 
órfãos; 10.°  que todos são livres; e  aos  moradores  seria 
permitido  fazer  livremente  com  eles o   comércio,  e 
estabelecer-se   nas   terras  dos  mesmos índios  com a devida 
licença do Governo; 11.° que os Eclesiásticos incumbidos da 
conversão dos Gentios, e cura das almas, seriam pagos pela 
Real Fazenda; 12.° que se daria prêmio a todo aquele que 
reduzisse qualquer nação de Gentio. Ainda outras providências 
aí foram tomadas em ordem a conseguir-se a civilização dos 
Indígenas,  para  proveito destes,  bem da  Igreja  e  do  Estado; 
recomendando-se   muito   particularmente   a  sua  exata 
observância. 

 
 

O Governador promoveu efetivamente a execução dessa 
determinação, expedindo as ordens necessárias, como consta de 
sua resposta de 30 de Abril de 1799(299); em a qual declara que 
um dos efeitos imediatos foi recolher-se às povoações muita 
gente que se achava ausente por não ter casa nem roças. 

 
 

Não obstante essa perpétua questão de índios, o Brasil 
progredia; a  população crescia;  as  letras e  artes  achavam 
cultores na colônia, chegando-se mesmo a fundar associações 
literárias na Bahia e Rio de Janeiro sob a proteção de alguns 
Governadores;   escolas regulares se criaram, e também 
seminários; a lavoura, a navegação eram protegidas; igualmente 
o comércio com a Metrópole, instituindo-se mesmo companhias 
de comércio;  continuava a mineração  do ouro,  e   novas 
descobertas  de  diamantes,  com grande proveito  do  Erário 
português; crescia a renda pública. Em todos estes resultados se 
via  a sabedoria,   o  tino  administrativo  e  político  do  grande 
Ministro de D. José. Tratados de limites eram concluídos. A 
sede do Governo central foi transferida da Bahia para o Rio de 
Janeiro, tendo os Governadores o título de Vice-Reis (1763 a 
1808). 



Aquela prosperidade da colônia sofreu, porém, ainda 
muito com o regime monopolista da Metrópole, e sobretudo 
com a demissão do exímio estadista, e falecimento do grande 
Rei, aos quais o Brasil tanto deveu, e deve. 

 
 

.Mas, apesar de tudo, era já tão vigorosa a seiva da 
colônia, que alguns espíritos audazes e generosos deixaram-se 
arrastar a uma tentativa de emancipação política em Minas 
Gerais, expiando mártires da sua generosa idéia de 
liberdade(300). A emancipação do Brasil estava reservada pela 
Providência para tempos, é verdade, não muito remotos, e a 
outras mãos e elementos(301). 

 
 

Deixemos, porém, tais assuntos; suspendamos também o 
estudo sobre a colonização; e voltemos aos nossos índios. 
Começa o século XIX; vejamos o que a respeito deles se há 
feito, e o que é possivel fazer-se em bem dos mesmos e da 
pátria. 




