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CAPÍTULO IX. 
 
 

DIREITO NOVO. — ABOLIÇÃO COMPLETA E DEFINITIVA DO 

CATIVEIRO E SERVIDÃO DOS ÍNDIOS. — PROTEÇÃO E FAVORES. 
— SISTEMA ATUAL — FUTURO DOS ÍNDIOS ANTE A 

CIVILIZAÇÃO. — CONCLUSÃO. 
 
 

Já não governava o Brasil o seu primeiro Imperador, que 
havendo libertado do jugo da Metrópole um grande e nobre 
povo, e fundado em terra Americana um invejado Império, 
cumprindo assim parte, gloriosa da sua missão, chamado pela 
Providência a outra igualmente gloriosa fora no Velho Mundo 
salvar também a Metrópole da reação do absolutismo contra as 
idéias liberais e constitucionais. A revolução de 7 de Abril de 
1831 elevou ao trono o Senhor Dom Pedro II, então menor; e o 
governo coube à Regência em nome do mesmo Augusto 
Senhor, que mais tarde (1840) o assumiu e é hoje o Imperante. 

 
 

Era azada a ocasião para se derrocar o carunchoso e 
desumano sistema das Leis do terror e da escravidão contra os 
Índios. 

 
 

Por honra dos poderes do Estado, por honra do país e da 
civilização, foi promulgada a Lei de 27 de Outubro de 
1831(334), que dispõe o seguinte: — Art. 1.° Fica revogada a C. 
R. de 5 de Novembro de 1808 na parte em que mandou declarar 
a guerra aos índios Bugres da província de S. Paulo, e 
determinou que os prisioneiros fossem obrigados a servir por 15 
anos aos milicianos ou moradores, que os aprendessem. — Art. 
2.° Ficam também revogadas as C. R. de 13 de Maio e de 2 de 



Dezembro de 1808 na parte em que autorizam na província do 
Minas Gerais a  mesma guerra, eservidão dos Índios 
prisioneiros. — Art. 3.° Os Índios todos até aqui em servidão 
serão dela desonerados. — Art. 4.° Serão considerados como 
órfãos, e entregues aos respectivos Juízes para lhes aplicarem as 
providências da  Ord. Liv.  1.° Tit.  88. — Art. 5.°  Serão 
socorridos pelo Tesouro do preciso até que os Juízes de Órfãos 
os depositem onde tenham salários ou aprendam ofícios fabris. 
—  Art.  6."  Os  Juízes  de  Paz  nos  seus  distritos  vigiarão,  e 
ocorrerão aos abusos contra a liberdade dos Índios. 

 
 

Foi, portanto, reprovado formalmente pelo legislador o 
sistema do terror e da perseguição; foi abolido de uma vez para 
sempre o cativeiro ou servidão mesmo temporária dos índios, 
ainda quanto a pretérito; foram eles equiparados aos órfãos e 
postos debaixo da proteção dos respectivos Juízes; socorridos 
pelo Tesouro Público enquanto necessitassem; e finalmente 
incumbida aos Juízes de Paz nos seus respectivos distritos a 
defesa e guarda da liberdade dos mesmos Índios. 

 
 

Ainda mais, a Resol. de 6 de Julho de 1832(335) ordenou 
para Minas, que se criasse um colégio para educação da 
mocidade Indiana de ambos os sexos, e deu-lhe organização; 
podendo ser  admitidos também  Índios  adultos mas sem 
residência no colégio. 

 
 

Continuavam os Ouvidores de Comarcas a ser os Juízes 
privativos e administradores dos Índios(336). Mas, extintos os 
Ouvidores pela Lei de 20 de Novembro de 1832 (que criando o 
Código do Processo Criminal, e dispondo provisoriamente 
sobre a Justiça Civil, deu nova forma à organização Judiciária), 
sem que esta houvesse tomado providências a tal respeito, a 
Regência decretou em 3 de Junho de 1833(337) que ficasse essa 
administração dos bens de Índios a cargo dos Juízes de Órfãos 
enquanto a Assembléia Geral outra cousa não resolvesse: o que 



foi explicado no Aviso de 18 de Outubro do mesmo ano(338), 13 
de Agosto de 1834(339), e outras Decisões; o contencioso passou 
para as Justiças ordinárias (L. cit. de 1832 Dispos. Prov. art. 20, 
Av. cit. de 1834). 

 
 

Foi mais declarado por Aviso do 31 de Julho de 
1834(340)  que às Câmaras Municipais também incumbia velar 
em que os Juízes de Órfãos cumprissem exatamente os seus 
deveres quanto aos Índios, e representar a favor destes. 

 
 

A lei de 12 de Agosto de 1834(341), denominada Ato 
adicional à Constituição do Império, extinguindo os Conselhos 
Gerais de Província, e substituindo-os pelas Assembléias 
Legislativas Provinciais, dispôs no art. 11 §5.° que competia às 
mesmas  Assembléias  promover cumulativamente com a 
Assembléa Geral e o Governo a catequese e civilização dos 
Indígenas. 

 
 

Todas as Autoridades eram, pois, chamadas a promover 
o maior bem dos Índios, em proveito deles e do país; a lei 
estava agora decidida e francamente ao seu lado para 
protegê-los com verdade e eficácia. O sistema de procedimento 
com esses infelizes, degradados descendentes de Eva, havia 
mudado inteiramente. Todos os favores, ainda de menores ou 
órfãos, lhes eram outorgados. 

 
 

O Governo aproveitava na Marinha os que julgava aptos 
para ela, como se vê da Circ. de 29 de Maio e Aviso de 2 de 
Agosto de 1837(342), mas proibindo o emprego   de meios 
violentos no engajá-los para tal serviço; sendo mais  tarde 
expressamente autorizado a contratá-los pela Lei n.° 369 de 18 
do Setembro de 1845 art. 5.° §17(343). 

 
 

Continuava a manter-se a competência dos Juizes de 
Órfãos sobre a administração dos bens dos Índios, e se lê no 
Decreto n.° 143 de 15 de Março de 1842 art. 5.° §12(344). 



Convindo,  porém,  regular  de modo geral e mais 
uniforme o importante assunto da catequese e civilização dos 
Índios, a Lei n.° 317 de 21 de Outubro de 1843 art. 2.° §21 
autorizou o Governo a fazê-lo, e no art. 36 dispôs sobre as 
estâncias e terrenos dos da Comarca de Missões em S. Pedro do 
Sul que declarou nacionais; e já na Lei n.° 285 de 21 de Junho 
do mesmo ano art. 1.° fora ele autorizado  a mandar vir 
missionários capuchinhos(345). 

 
 

Para  melhor execução desta última  foi expedido  o 
Decreto n.° 373 de 30 de Julho de 1844 regulando o modo de 
distribuição dos capuchinhos para as missões, e qual a sua 
sujeição e relações  para com  os Bispos, e para com os 
superiores locais e o Geral em Roma(346). 

 
 

E em execução do art. 2.° §21 da citada Lei de 21 de 
Outubro foi promulgado o Decreto n.° 426 de 24 de Julho de 
1845(347), que vigora ainda hoje. 

 
 

Este Decreto pode-se denominar o Regimento (atual) das 
Missões, como no mesmo se indica. — Suas disposições 
constam de 11 artigos, dos quais o primeiro se desenvolve em 
38 parágrafos, o segundo em 18 parágrafos, o terceiro em 7 
parágrafos e o sexto 7 parágrafos. — Em cada Província deve 
haver um Diretor Geral dos Índios, nomeado pelo Imperador. 
Em cada  aldeia um Diretor  nomeado pelo Presidente, sob 
proposta do Diretor  Geral; um Tesoureiro,  Almoxarife, e 
Cirurgião, cargos que dependem do estado e importância da 
aldeia, e que podem ser exercidos pelo mesmo indivíduo; outros 
agentes, como pedestres, oficiais de ofício, etc; e finalmente de 
um missionário pelo menos. — Nos arts. 1.° e 10 se declaram 
quais as atribuições e obrigações do Diretor Geral; no art. 2.° as 
do Diretor da aldeia; nos arts. 3.° e 4.° as do Tesoureiro; no 
mesmo art. 4.° as do Almoxarife; no art. 5.° as do Cirurgião 
(que é igualmente o encarregado da botica), e do enfermeiro; no 
art. 6.° as do missionário. — Finalmente, no art. 11 se confere, 



enquanto servirem, ao Diretor Geral a graduação honorária de 
Brigadeiro, ao Diretor da aldeia a de Tenente Coronel, e ao 
Tesoureiro a de Capitão; facultando-se-lhes o uso do uniforme 
respectivo estabelecido para o Estado-Maior do Exército. 

 
 

As idéias capitais desse Regulamento são: 1.° conversão 
dos Índios ao cristianismo, e sua educação religiosa, a cargo dos 
missionários;  2.°  instrução  primária, também  a   cargo dos 
mesmos; e criacão de aulas para ela, se o missionário não for 
suficiente; 3.° proibição expressa de força e violência para atrair 
os Índios às aldeias, para a educação religiosa, nem para outros 
quaisquer fins de sua catequese e civilização; 4.° instrução de 
Índios nas  artes   mecânicas  segundo  as  suas  propensões, 
promovendo-se para este efeito o estabelecimento de oficinas 
nas aldeias; 5.°, mais particularmente o aproveitamento deles na 
cultura ou lavoura; 6.°, demarcação dos distritos das aldeias, e 
das terras concedidas aos Índios em comum ou separadamente; 
podendo mesmo   de  simples  usufrutuários virem  a  ser 
proprietários; 7.° proteção aos Índios, quer em suas pessoas e 
liberdade, quer em seus contratos, quer em seus serviços, quer 
em suas  terras; 8.° proibição   de serem   dados  a serviço 
particular;  9.°, procurar pelos   missionários  atrair   os   Índios 
selvagens, e aldeá-los ainda que em separado; 10.°, proibição de 
irem  de  fora  pessoas  negociar  nas  aldeias  ou  estabelecer-se 
nelas, salvo com licença; 11.°, promover os casamentos dos 
índios entre si, e com pessoas de outra raça; 12.°, fazer expulsar 
das aldeias para além de 5 léguas fora dos limites dos distritos 
respectivos as pessoas de caráter rixoso, de maus costumes, que 
introduzam bebidas espirituosas, ou tenham enganado os Índios 
lesando-os;   13.°,   proibição   devexá-los  com   exercícios 
militares, contrariando aberta e desabridamente os seus hábitos 
e costumes;  14.°,  garantia de  jornais  ou salário  aos   Índios 
quando chamados a serviço público ou da aldeia; 15.° auxílios a 
bem de suas necessidades, de sua saúde e bem estar; 16.°, 
proteção das aldeias pela força militar, quando necessário; 17.°, 



proteção às viúvas e herdeiros dos Índios. 
 
 

Por seu lado, ficam os Índios sujeitos: 1.°, a serviço 
público mediante salário, que deve ser taxado; 2.°, a serviço da 
aldeia, igualmente por salário; 3.°, a alistamento para serviço 
militar, sem que todavia sejam vexados; 4.°, a prisão 
correcional até 6 dias, em certos casos, a arbítrio do Diretor. 

 
 

O Maioral dos Índios deve ser consultado, para se ir de 
acordo com ele quanto ser possa, quando se tiver de designá-los 
para as plantações, e serviço da aldeia ou público. 

 
 

As terras das aldeias, quando possam ser dadas de 
aforamento, somente o serão para edificar casas, e jamais para 
cultura. 

 
 

Recomenda-se também no citado Regulamento que as 
festas religiosas e civis sejam feitas com a maior pompa; e que 
se introduza nas aldeias o gosto pela música instrumental. 

 
 

O Diretor Geral e Diretores das aldeias são constituídos 
procuradores dos Índios, e podem nomear quem os represente 
perante as Justiças e autoridades. 

 
 

A força militar da aldeia pode ter um regulamento 
especial. 

 
 

As próprias aldeias terão seus regimentos especiais, e 
instruções, propostos ao Governo Imperial pelos Diretores 
Gerais. 

 
 

O regime econômico e outros assuntos ainda aí foram 
providênciados; incumbindo aos diversos empregados os seus 
relatórios e informações; e recomendando-se  finalmente ao 
Diretor Geral que exponha  ao Governo os inconvenientes 
encontrados na execução do mesmo Regulamento e de outros 
que  sejam expedidos,  e  indiquem  as  medidas  que  entendam 



mais apropriadas ao grande fim da catequese e civilização dos 
Índios. 

 
 

O Governo tem-se mostrado solícito em promovê-la, 
protegendo-os ao mesmo tempo, e as aldeias ou colônias 
indígenas. 

 
 

Mas a tendência bárbara,  sempre   renascente,  de 
escravizar os Índios, apesar do rigor das leis penais e de outras 
medidas, fez  expedir  a Circ. de 9  de Agosto de 1845(348) 

providênciando  para  que   não  fossem  comprados nem 
escravizados os seus filhos. — Felizmente, para honra da nossa 
civilização, se alguns abusos se tem cometido contra a liberdade 
dessa mísera gente por se manter ainda a odiosa instituição da 
escravidão que os provoca, não são todavia da natureza daquele 
que refere testemunha ocular, passado em Corrientes no ano da 
Graça de  1866   em pleno  século  XIX, e  em  um Estado 
Republicano, quanto a Índios do Chaco que eram vendidos de 
dia e em público(349)! 

 
 

A fim de atrair os das vizinhanças do Araguaia e 
Tocantins providenciou-se no Av. de 29 de Janeiro de 
1849(350); e para a redução de outros por territórios de S. Paulo 
até Mato Grosso, nos Avs. de 31 de Janeiro de 1849 e 21 de 
Maio de 1850(351). 

 
 

O Governo ainda reprovou por Av. de 15 de Junho de 
1850(352)  as  hostilidades praticadas  pelo  Presidente  de  Mato 
Grosso contra os Índios selvagens, meioque  —  longe  de 
concorrer para os civilizar e catequizar, tende de mais em mais 
a afugentá-los da sociedade, e a extinguí-los; recomendando, 
outrossim, abstenção de  violência... a qual só pode ter 
cabimento  para  repelir  os  ataques  por  eles  cometidos  ...  e 
jamais para os ir procurar às matas, e exterminá-los. 

 
 

Em auxílio dos esforços do Governo também se 



declarou o concurso de particulares e sobretudo de associações, 
um dos mais poderosos elementos do progresso moderno: a — 
Sociedade contra o tráfico de Africanos, e promotora da 
colonização, e civilização dos Indígenas —, fundada na Capital 
do Império pelo Dr. Nicolau Rodrigues dos Santos França Leite 
e outros distintos cidadãos, e aprovada por Av. de 31 de Agosto 
de 1850(353) é disso exemplo; se negativos foram os resultados, 
ao menos houve boa vontade, e a manifestação de um grande, 
útil, humanitário e generoso pensamento. 

 
 

Executava-se, pois, o citado Regimento das Missões, de 
1845, da melhor forma possível, como ensaio do novo sistema, 
em  Mato  Grosso,  S.  Paulo,  Sul,  Paraná,  Amazonas,  Pará,  e 
outros lugares(354); e perdura como disposição geral. 

 
 

O  Governo  tem  sido  habilitado com recursos 
pecuniários, até por   verba  especial nas  diversas  leis  de 
Orçamento; verba que, sendo v. g. de 16:000$000 na Lei de 21 
de Outubro de 1843 art. 2.° §21, foi elevada até 80:000$000, 
como  se vê nas  de data mais recente. E efetivamente tem 
despendido em auxílio das colônias indígenas, em gratificações 
a Diretores Gerais, a Caciques de Índios, a capuchinhos, e em 
outros misteres a bem da catequese e civilização, como se vê de 
atos de diversas datas quais o Av. de 31 de Agosto de 1859, 10 
de Agosto de 1864, 29 de Agosto, 28 e 30 de Novembro do 
mesmo ano, e outros sobretudo de 1864(355). 

 
 

Contratou-se a vinda de missionários capuchinhos, que 
têm sido empregados em tão piedoso e útil ministério; e ainda 
recentemente, em oficio de 25 de Julho de 1865(356) se 
recomenda que venham com brevidade. 

 
 

Têm sido nomeados Diretores Gerais, e Diretores de 
aldeias; e tentado enfim o maior desenvolvimento das colônias 
indígenas, e a civilização dos Índios. 



Em falta de Diretores, continuaram os Juízes de Órfãos 
como administradores(357). 

 
 

Os frutos, porém, não têm correspondido à expectativa, 
conquanto não hajam sido de todo perdidos o trabalho e 
despesas. Algumas aldeias têm-se mantido, embora a custo; tal 
é a miséria em outras, que nem vestuário ou roupa tinham os 
Índios, sendo necessário ordenar-se que v. g. se repartisse com 
eles a de uma colônia militar, e pagar-lhes vestuário em valor de 
450$000, como sucedeu com a colônia anexa à militar de 
Urucu(358). Atualmente contam-se mais ou menos 67 aldeias 
com uma população Índia de 22.000 almas(359). Outras têm sido 
abandonadas pelos Índios que ou se confundem na massa geral 
da população, e assim se tem  já  declarado oficialmente 
dando-se por extintas as aldeias(360), ou fogem para o sertão, 
para os seus mocambos, preferindo a vida selvagem, de inteira e 
primitiva liberdade, aos cômodos da vida civilizada, que para 
eles são verdadeiros incômodos, vexames, e constrangimento. 
As terras  abandonadas, como da Nação, têm sido mandadas 
incorporar nos  bens nacionais, e reputar terras públicas 
devolutas para serem aproveitadas na forma da Lei(361). 

 
 

Os Índios bravos continuam a incomodar com suas 
correrias,  assaltando  as fazendas,  os  viandantes,   os 
povoados(362), até  os próprios mocambos ou quilombos de 
negros(363); assim como a destruirem-se reciprocamente(364). 

 
 

A vindita particular há sido por seu lado exercida contra 
os Índios. Ainda em 1864 na Bahia foram eles perseguidos(365), 
e em 1865 os Chavantes em S. Paulo foram surprendidos nas 
suas aldeias, sofrendo verdadeira caçada(366). 

 
 

O Governo, a fim de proteger os habitantes no Paraná e 
Mato Grosso autorizou destacamentos de linha(367); e contra os 
Guajajaras no Maranhão também foram tomadas providências 



em 1866(368). 
 
 

No intuito de desenvolver a população do Império por 
todos os  meios, e  de promover a substituição  do trabalho 
escravo pelo livre, não era possível que o Governo deixasse de 
insistir em aproveitar também os destroços da raça indígena, 
hoje quase extinta e reduzida a mui pouco(369); conquanto tão 
limitada sobretudo  em  relação  ao  vastíssimo território do 
Estado,  não era   nem é para  desprezar  atenta  a 
proporcionalmente diminuta população que conta o Brasil(370), 
a conseqüente escassez e necessidade de braços; menos ainda é 
para abandonar a idéia de civilizá-los, e deixar de persistir em 
chamá-los ao grêmio da sociedade. 

 
 

Mas  o Regimento  das   Missões de    1845, em sua 
execução, mostrou-se defeituoso. Por  outro  lado,  os abusos 
contra  os  desgraçados  Índios  praticavam-se  quase  como  em 
todos os tempos anteriores, partindo mesmo dos Diretores, que, 
em vez de protetores, se têm quase no  geral mostrado  ou 
indiferentes,  ou  perseguidores.  E  até,  por falta de   pessoal 
habilitado, as aldeias não têm sido regidas convenientemente, 
nem tem sido possível, desenvolver o sistema de tais colônias e 
do citado Regimento. 

 
 

De modo que já nas Intrs. de 25 de Abril de 1857(371), 
expedidas para as do Paraná e Mato Grosso aquele 
Regulamento foi alterado; no Av. n.° 29 de 19 de Maio de 
1862(372) igualmente, conferindo-se aos Índios a propriedade de 
terras que lhes fossem dadas desde que aí se estabelecessem 
com efetiva cultura e habitação por 5 anos ao menos; nas Intrs. 
de 13 de Maio de 1864(373), em ofício de 26 ao Diretor da 
colônia do Ribeirão das Lages no Mucuri, tratando-se também 
dos Indígenas, alterações se fizeram; e ainda nas Instrs. de 24 de 
Dezembro do mesmo ano(374)  expedidas para o estudo do rio 
Ivaí que comunica Mato Grosso com o litoral no Paraná, e em 



bem da colonização e catequese. 
 
 

Os Diretores cuidam principalmente em tirar dos Índios 
o maior proveito possível, não em bem dos mesmos Índios, das 
aldeias e do país, mas seu próprio; pouco ou nada se importam 
com o bem   estar  desses  infelizes, seu  desenvolvimento, 
civilização  e  progresso(375);  enlevam-se  nas  honras  militares 
que lhes dá a graduação conferida polo citado Regimento, em 
discutir  se devem   ter   o  tralamento  de Senhoria ou 
Excelência(376),  e  em  outras futilidades   semelhantes(377). 
Abusam,  além disso,  contra  os  Índios, retendo-os  presos 
correcionalmente mais   dos  6  dias  permitidos naquele 
Regulamento; e pretendendo que não possam eles recorrer ao 
habeas-corpus, sendo necessário que o Governo decidisse que 
este remédio também era extensivo, ainda em tal caso, aos 
Índios(378). 

 
 

Novas providências se fazem necessárias. O Governo já 
o tem demonstrado por   fatos, como  dissemos, e  ainda 
ultimamente por  atos  de 1866(379), e   francamente o  expôs 
perante o Corpo Legislativo(380). Já em 1864 fora proposto na 
Câmara   dos   Deputados  um   aditivo ao  Orçamento  da 
Agricultura(381)  autorizando o  Governo  a reformar aquele 
Regulamento  de   1845, e   a  chamar  Padres  Trapistas  para 
dirigirem colônias agrícolas  de  Indígenas.   E suscitou-se 
caloroso debate na mesma Câmara sobre os Índios e sobre a 
readmissão de Jesuítas(382). 

 
 

Sejam ou não chamados de novo Jesuítas, ou continuem 
os Capuchinhos(383),  ou sejam  convidados outros  Clérigos 
Regulares ou Seculares, pois que todos receberam a missão de 
pregar o Evangelho e propagar as doutrinas de Cristo, como 
declarou o Divino Mestre(384), e o  lembra a  L. de 12 de 
Setembro  de 1663,  o  que é certo é que  só o missionário 
sinceramente   devotado pode  alcançar alguns   benéficos 



resultados(385). O poder da Religião Cristã, insinuada por meios 
brandos  e suasoríos, e    manifestada no  culto  externo pela 
imponente majestade das suas festas religiosas, é o mais forte 
meio para a conversão dos selvagens; a sua civilização deve 
necessariamente começar por aí; na gente civilizada mesmo, é 
pela religião que começa a educação, pois que é ela o primeiro 
pasto do espirito e da moral nos verdes anos, e cujas impressões 
nunca mais ou muito dificilmente se apagam(386). A Religião 
Cristã, além do elemento divino o mais filosófico e sublime, 
além do  culto  o mais  respeitável e  digno da   grandeza do 
Criador, é ou contém ao mesmo tempo um verdadeiro Código 
dos deveres do homem, admirável   pela  sua  simplicidade  e 
suculento laconismo, concebido em princípios ou teses claras, e 
incontestáveis por  serem leis  gravadas por  Deus  no  coração 
humano, e que seguidas conscienciosamente dispensariam todo 
esse  aparatoso  amontoado de  leis,  qual outra Bahel, e  que 
quanto mais  crescem  mais demonstram a  decadência  do 
povo(387). 

 
 

Conviria que os Índios, durante certo período, tivessem 
Juízes privativos para suas causas civeis e crimes, atenta a sua 
rusticidade e ignorância, os seus usos e costumes, a sua 
educação; e mesmo, que tivessem legislação à parte, que os 
regesse nesse período; o processo principalmente devera ser 
modificado, brevidade e favores; decidir-se mais ex aequo et 
bono, e em forma paternal, do que pelo rigor do Direito. 

 
 

Deve-se  evitar que   sejam  eles  governados  ou 
administrados por diretores que só  visem a vaidade ou  o 
interesse próprio(388), assim  como, que sejam  vexados  pela 
presença de soldados (por via de regra má gente), por aparatos 
bélicos que os amedrontem  ou afugentem,   e   por serviços 
excessivos. 

 
 

A instrução primária(389); as artes mecânicas; a lavoura; 



e outras semelhantes ocupações; a marinha mesmo(390) e o 
exército(391) para os que se mostrassem dispostos e inclinados 
ao serviço militar; a marinha mercante; as belas artes; eis já não 
pequeno campo para a educação e aproveitamento dos Índios. 
Mas também poderiam ser facultados os estudos secundários, e 
superiores aos que se mostrassem com aptidão para eles, e 
mesmo o Clericato(392), enfim todos os ramos da aplicação 
variadíssima da atividade humana, tanto quanto o suportem as 
inclinações e a vontade de cada um: não devem os Índios ficar 
condenados à lavoura e a certas indústrias somente como servos 
adscriptícios, que nisto mesmo parece perpetuar-se o sistema da 
escravidão disfarçada. Deve-se alargar o círculo, abrir o campo 
em que eles possam ser úteis a si e ao país. 

 
 

Conviria, outrossim, facilitar quanto fosse possível a sua 
comunicação e trato com a gente civilizada, de modo a 
conseguir-se o mais breve possível que eles se confundissem na 
massa geral da população como os demais cidadãos, e não 
ficassem segregados da sociedade debaixo de tutela forçada 
quase perpetuamente e como que constituindo nação a parte; os 
favores e a tutela não devem anular a atividade e a iniciativa 
individual, reduzir o homem a autômato com o pretexto de o 
julgarem indefinidamente incapaz de se reger; com tal sistema 
nem se atende ao grave mal que ele importa para a unidade 
nacional. 

 
 

Faz-se igualmente  necessário tratar  da abolição da 
escravidão, que na legislação ainda se mantém, dos Africanos e 
seus descendentes, para que cesse de uma vez para sempre o 
abuso que se tem conservado entre alguns Índios de venderem 
as mulheres e os filhos(393), e de serem também reduzidos 
criminosamente, mas de fato, a escravos, por desumana  e 
metálica gente civilizada. 

 
 

Quais as naturais habilitações e disposições dos Índios, 



para as indústrias, para as artes e belas artes, para a cultura do 
espírito, para o emprego da atividade do homem no ilimitado 
campo do seu desenvolvimento, já o dissemos sucintamente no 
Cap. 4.°; e disso dão testemunho irrecusável sobretudo os 
Jesuítas, e escritores antigos e modernos(394). 

 
 

Que resultados se tenham colhido quanto à população, 
bem se deixam ver pelo matiz de raça indígena em todas as 
Províncias do Império, e com especialidade nas do Norte por 
mais predominante em algumas(395); abastecendo hoje de modo 
notável o exército oriundos dela, e distinguindo-se muitos 
outros em diversas indústrias e profissões. 

 
 

Quanto aos serviços que são eles capazes de prestar, 
com verdadeira abnegação, fidelidade, coragem, sobretudo na 
guerra, ficou demonstrado à evidência pelo que dissemos nos 
Capítulos antecedentes; Tibiriçá, Ararigboia, Camarão, e outros 
são nomes de grata recordação. Serviços foram tais de alguns, 
que mereceram o prêmio dos beneméritos; Camarão v. g. foi 
agraciado com a Comenda da Ordem de Cristo, o tratamento de 
Dom, e foro de fidalgo, além de ser nomeado general dos Índios 
da sua nação(396); e ainda por Decreto de 25 de Fevereiro de 
1819(397)  isensões de tributos foram dadas como recompensa 
aos que os prestaram por ocasião da revolução de 1817 em 
Pernambuco(398). Mesmo agora, por ocasião da injusta e 
bárbara guerra que nos moveu e sustenta o Paraguai, os Índios 
têm prestado bons serviços, sobretudo em Mato Grosso, quais 
os Terenas e outros; socorrendo até com mantimeníos e gados, e 
recolhendo nas suas aldeias famílias que a estas se haviam 
abrigado(399). 

 
 

A imaginação dos nossos romancistas e poetas também 
tem achado na história dos indígenas assunto digno não só da 
literatura ligeira ou amena, mas da clássica; desde o romance 
modesto e simples até a epopéia, aí têm eles bebido fatos que a 



imaginação desenvolve, e reveste das galas do belo e do 
maravilhoso;  Fr.  José  de  Santa  Rita  Durão,  Basílio  José  da 
Gama, D. J. Gonçalves de Magalhães, A. Gonçalves Dias, e 
outros talentos dessa ordem não se dedignaram de o fazer; 
Caramuru, Uruguai, Confederação dos Tamoios, Timbiras bem 
o revelam. 

 
 

Mas, descendo dessas regiões, que a alguns tem por tal 
forma transviado a pretenderem nos Índios uma civilização e 
habilitações que não tinham nem têm, apesar de capazes de 
adquirí-las se bem dirigidos, porém de fato mui distantes do 
homem  civilizado superior pela  instrução e educação,  não 
somos também da outra opinião extrema, sustentada ainda por 
um belo e laborioso talento, que pretende que só a força pode 
domar o Índio, e fazê-lo entrar na sociedade, que só por ela e 
pela servidão ou sujeição forçada poderá conseguir-se a sua 
redução(400).   Estas  doutrinas já  anteriormente haviam sido 
vitoriosamente combatidas; e ainda ultimamente pelo ilustre 
escritor   do Timon  Maranhense, João Francisco Lisboa, de 
saudosa memória, assim como pelo ameno e laborioso autor da 
História da fundação do Império Brasileiro, e por outros. Entre 
aqueles extremos está como única verdadeira e preferível a 
opinião  destes últimos. Felizmente aquelas  idéias de terror, 
força, sujeição coacta não têm hoje prosélitos; a experiência 
levou a convicção aos ânimos dos incrédulos; as idéias e sãos 
princípios alcançaram afinal a vitória. 

 
 

Entre perseguir os Índios, dar-lhes caça como animais 
ferozes ou daninhos, destruí-los, exterminá-los ou afugentá-los, 
— e deixá-los livres divagar pelos sertões na sua vida errante 
como nos  primitivos tempos, não  há que hesitar; se  não 
quiserem pelos meios   brandos  e suasórios  abraçar  a vida 
civilizada, não devem ser a isto constrangidos pela força, pelo 
cativeiro ou servidão, e menos ainda perseguidos e destruídos; o 
homem civilizado, por isso que o é, não se deve mostrar bárbaro 



como o selvagem, ou mais bárbaro do que ele; se atacado, 
defenda-se, porque é este o Direito natural, mas limite-se na 
defesa ao que for estritamente indispensável e justo(401); 
qualquer excesso não tem razão de ser, degenera em crime e em 
vingança ou ferocidade. 

 
 

Não queremos dizer que demos de mão à catequese e 
civilização dos Indígenas; este fim não deve ser abandonado. 
Referimo-nos somente aos meios. Se houvesse quem entendesse 
que só pelo terror, pela perseguição, pelo cativeiro, isso se 
poderia conseguir,  decididamente  seria muito  preferível 
deixá-los  em paz no seu estado selvagem; o tempo e a 
Providência fariam o que o homem não pudesse. 

 
 

À proporção que o Estado crescer em população, em 
facilidade de comunicações por terra e por água, à proporção 
que o território se for cobrindo de mais povoados, e se forem 
descortinando os sertões (onde principalmente eles hoje se 
abrigam), o facho da civilização abrirá caminho, espancando as 
trevas da selvageria, e ou eles  se hão de necessariamente 
acolher nos braços do homem civilizado e confundir-se assim 
na massa geral da população, ou serão forçados a ceder o campo 
nessa  luta  desigual,  em  que  a  vitória,  conquanto  incerta  na 
época, é certa e infalível, por ser o decreto de Deus Onipotente 
na ordem providencial das Nações, manifestada pela História do 
Mundo. 

 
 

FIM DA 2.ª PARTE. 




