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Notas 
 
 

(l) Humboldt— Vue des Cordillères et monumens des peuples 
indigènes de l’Amerique. — Essai politique sur le royaume de 
la Nouvelle Espagne. 

 
 

(2) Quais eram as tribos aborígenes que habitaram cada uma 
das  Provincias  do Império  ao tempo em  que  o Brasil  foi 
conquistado.... quais emigraram e para onde.... foram questões 
propostas no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e por 
este  aprovadas  (Rev.  IX,  363);  desenvolvidas  em  relação  à 
Bahia pelo Coronel Inácio Accioli de Cerqueira e Silva (Rev. 
XII, 143). — De modo mais geral foram tratadas pelo distinto 
Dr. Antônio  Gonçalves  Dias, de  saudosa memória,  no  seu 
precioso trabalho intitulado — O Brasil e Oceania —, cujo 
manuscrito, reputado perdido, foi restituído ao mesmo Instituto 
em 1866 pelo Dr. A. H. Leal, por intermédio do Dr. Cláudio 
Luiz da Costa, e tem de ser impresso na Revista, conforme a 
deliberação já tomada em 1853 (Rev.  XVII, 578). — Em 
relação à América geral, entre outros, escreveu o Padre Fr. 
Gregório Garcia — Orígen de los Indios de el nuevo Mundo — 
1729; Belocc — Histoire d’Amerique et d’Oceanie 1844; E. B. 
d’E. — Essai sur cette question: quand et comment l’Amérique 
a-t-elle été peuplée d’hommes et d’animaux — 1767. 

 
 

(3) V. Gabriel Soares (Rev. XIV); Gandavo (Rev. XXI, 367); 
Southey, Hist. do Brasil traduzida por Castro e comentada pelo 
Cônego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro; F. A. de Varnhagen, 
Hist. geral do Brasil; Accioli. Mem. já cit.; Joaquim Norberto 



de Souza e Silva, Memória histórica e documentada das aldeias 
de Índios da Província do Rio de Janeiro, laureada pelo Inst. 
Hist. (Rev. XVII, 109). 

 
 

(4) V. Alcide d’Orbigny — L’homme Americain. — De 
l’Amerique meridionale considérée sur les raports physiques et 
moraux. — Auguste de St. Hilaire — Voyaqe aux sources du 
Rio de S. Francisco et dans la province de Goyaz. 

 
 

(5) Refere o Padre Antônio Vieira que só no Pará e Maranhão 
mais de 100 eram as línguas; refere Gama (Mem. Hist. da 
província de Pernambuco) que 150 dialetos eram falados: 
pode-se dizer que tantos, quantas as tribos, nações, ou cabildas 
disseminadas pelo vasto território do Brasil. — Tupininquins, 
de costumes mais brandos, não se confundiam com os terríveis 
Aimorés, nem com os valentes Tamoios; ainda hoje as tribos 
existentes se distinguem perfeitamente, Botocudos, Coroados, e 
um sem número de outras. 

 
 

(6) V. Caminha, Carta  a El-Rei D. Manoel  (nas Notícias 
Ultramarinas, IV); Cartas Jesuíticas (manuscrito da Biblioteca 
Pública do Rio de Janeiro, de que possuo cópia feita por meu 
finado  pai);  Gabriel  Soares,  Gandavo,  e  outros  já  cit.;  J.  F. 
Lisboa — Timon Maranhense: Lery, Hans Staden — Viagens; 
príncipe Maximiliano — Viagem; Debret — Viagem pitoresca; 
Padre João Daniel — Tesouro descoberto no Rio Amazonas 
(Rev. II, III); Simão de Vasconcelos — Crônica da Companhia 
de Jesus; J. de Laet; St. Hlaire; Ferdinand Denis; Jaboatão — 
Crônica Seráfica da Província de Santo Antônio do Brasil. — 
Rocha Pitta — América Portuguesa; Beauchamp — Hist. do 
Brasil, traduzida e comentada por Pedro José de Figueiredo; 
Charlevoix — Histoire du  Paraguay;  D. J. Gonçalves de 
Magalhães Os Indígenas perante a História (Rev. XXII, 3); 
além de outros muitos escritos quer especiais, quer gerais ou 
diversos. 



(7) V. Padre Manoel da Nóbrega — Informação dos 
casamentos dos Índios do Brasil (Rev. VIII, 234); Coronel J. J. 
Machado de Oliveira — Qual era a condição social do sexo 
feminino entre os Indígenas no Brasil (Rev IV, 168). 

 
 

(8) Idem. — Varnhagen, Hist. geral do Brasil 

(9) V. Rev. do Inst. I, 209; Gabriel Soares cit.; Varnhagen cit. 

(10) Cônego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro Episódios da história 
pátria. 

 
 

(11) A da transmigração — V. Varnhagen — Hist. Ger. — São 
muito conhecidas as cerimônias dos cruentos festins das tribos 
antropófagas desde que era apreendido o inimigo ou a vítima 
até ser devorada. 

 
 

(12) V. Lery; Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil; 
Southey, Hist. do Bras.: Magalhães — Memória já cit.; Cartas 
Jesuíticas, etc. — E até a respeito da valentia das próprias 
mulheres correu o mito das Amazonas; sobre o qual discursou 
em uma interessante memória o finado poeta Dr. A. Gonçalves 
Dias (Rev. do Inst. XVIII, 5). 

 
 

(13) O mesmo ainda hoje se nota.— Varnhagen cit. 
 
 

(14) Garcilazo (Peru); Herrera (Índias); Solis (México). — V. 
Les Incas por Marmontel; Colombo (poema por M. de A. 
Porto-Alegre, Cantos 21 a 23. 

 
 

(15) Magalhães cit. Rev. XXII, 3. 
 
 

(16) Varnhagen cit.; J. J. Machado de Oliveira — Memória em 
desenvolvimento do programa do Inst. Hist. sobre as idéias de 
divindade e imortalidade da alma entre os Indígenas (Rev. VI, 
133). 



(17) Lery cit.; Machado de Oliveira— Memória cit.; Cônego 
Fernandes Pinheiro; Magalhães — Memória já cit. (Indígenas 
perante  a  História).  A  lenda  das  montanhas  azuis,  e  outras, 
assim como o ceremonial de enterrarem conjuntamente com o 
cadáver certos objetos de seu uso, e para um fim d’além túmulo, 
são indícios veementes dessa crença. 

 
 

(18) A. Gonçalves Dias — Introdução a Berredo; J. F. Lisboa 
— Timon Maranhense; Desembargador R. de S. da Silva Pontes 
— Memória em desenvolvimento do programa do Inst. Hist. 
sobre a construção de templos e estátuas em Missões (Rev. IV, 
65). 

 
 

(19) Varnhagen — Hist. Ger. 
 
 

(20) São  disto testemunho as primeiras relações das 
descobertas,  começando  pela  muito  conhecida  carta  de  Pero 
Vaz de Caminha; dão testemunho os Jesuítas, os Franceses, os 
próprios Portugueses; a história  (como  veremos  no 
desenvolvimento deste trabalho) o demonstra. 

(21) Guaicurus ou Índios cavaleiros (Rev. do Inst. Hist. I, 21). 

(22) Varnhagen — Hist. Ger.; Lisboa — Timon; J. Norberto — 
Memória já cit.; Bellegarde —Hist. do Brasil; Dr. J. M. de 
Macedo —Hist. do Brasil. D’entre as inúmeras tribos (160 mais 
ou menos) espalhadas por tão vasto território apontaremos por 
mais importantes as seguintes: Tupininquins e Tupinaes (Porto 
Seguro e Ilhéus); Tupinambás (Bahia e Norte); Tamoios (Rio de 
Janeiro); Guaianazes  (S. Vicente, S.  Paulo);  Goitacazes 
(Campos); Aimorés (Ilhéus); Tabaiares e Caetés (Pernambuco); 
Pitaguares   (Itamaracá,  Parahyba, Rio Grande do  Norte); 
Tabajares  (Ceará); Timbiras, Amoipiras, Taramambezes, 
Tapuias, etc. (Maranhão. Pará, Amazonas); Coroados (Minas 
Geraes);  Guaicurús.    Paiaguás,   Guaranis,  etc. (Goiás, 
Mato-Grosso e Sul). — Qual a população indígena ao tempo da 



descoberta? — Eis um problema impossível de resolver. — O 
Padre Antônio Vieira pretendia que muitos milhões de Inciios 
tivessem descido dos sertões, e assim se lê também na L. de 6 
de Junho de 1733. Mas parece haver exageração, como bem 
pondera J. F. Lisboa no seu Timon Maranhense (II, 233). — 
Varnhagen na Hist. Ger. (I, 98) eleva apenas a um milhão. — 
Sem nos emaranharmos em semelhante questão, diremos apenas 
que, para serem  arrebanhados, aldeados, escravizados, 
maltratados,  e mortos aos milhares,  para sofrerem,  como 
sofreram, os Índios as perseguições e guerras de entre si, e, pior 
ainda, o extermínio dos conquistadores, perdurando ainda até 
nossos  dias,  quer dizer, por perto de 4  séculos, parece 
evidentemente diminuto o cálculo do ilustre autor da História 
Geral do Brasil 

 
 

(23) Varnhagen — Hist. Ger. I, 126. 
 
 

(24) Mello Freire, Dir. Civ. Liv. II tit. I §5 
 
 

(25) Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei D. Manoel do 1.° do 
Maio de 1500; dita de Mestre João, de igual data. — Relação da 
viagem de Cabral (Col. de Notícias para a Hist. e Geogr. das 
nações ultramarinas, pela Academia Real das Ciências de 
Lisboa tomo II n. 3). 

 
 

(26) Deste fato existe um monumento em tela na Academia das 
Belas Artes do Rio de Janeiro, pelo aproveitado autor Victor de 
Meirelles. 

 
 

(27) Carta 1.ª do Américo na Col. cit. II, n. 4; Fr. Francisco de 
S. Luiz — Índice Cronológico. — O Visconde de Santarém — 
Recherches sur Americ Vcspuce — pronuncia-se contra este. — 
Mas o Sr. Varnhagen o combate vitoriosamente, tirando a lume 
as dúvidas e a verdade. 

 
 

(28) Varnhagen — Hist. Ger. I, 20. 



(29) Idem I, 21. 
 
 

(30) V. Fr. Francisco de S. Luiz — índice Cronológico. — Os 
Portugueses em África, Ásia, América e Oceania (Obra 
clássica). 

 
 

(31) Varnhagen — Hist. Ger. I, 23 e 427. 
 
 

(32) Varnhagen — Hist. Ger. I,23; Lisboa — Timon II. 

(33) Herrera — Década III, L. 8.° Cap. 10; Varnhagen cit. I, 34. 

(34) Navarrete — Col. de Viag. III, 23, 24, 544, 547, 553, 534; 
Abreu Lima — Synopsis Cronológica. 

 
 

(35) Varnhagen — Hist. Ger. I,26. 
 
 

(36) V. Accioli — Mem. Hist. da Bahia; Mello Morais — Brasil 
Histórico;  Varnhagen — O Caramuru perante a História, 
memória premiada pelo  Instituto Histórico Brasileiro, e 
impressa na Rev. X, 129. 

 
 

(37) Varnhagen — Hist. Ger. I,33,34. 
 
 

(38) Ferdinand Dénis — Génie de la navigation. 

(39) Varnhagen cit. 

(40) Idem. 
 
 

(41) Roteiro de Pero Lopes, irmão de Martim Afonso, 
publicado  e  anotado  por  F.  A.  de  Varnhagen.  —  As  cartas 
régias  determinando  a expedição e  contendo  as instruções  a 
Martim Afonso são datadas de 20 de Novembro de 1530. 

 
 

(42) Roteiro cit. 
 
 

(43) Se africanos ou não, é ponto duvidoso (Varnhagen — Hst. 



Ger. I, 49). Mas é mais de presumir que fossem Índios por não 
ser facilmente crível que reexportassem Africanos. 

 
 

(44) Pero Lopes — Roteiro cit. 

(45) Varnhagen — Hist. Ger, I,30, 

(46) Pero Lopes, Roteiro cit.; Fr. Gaspar da Madre de Deus — 
Memórias para a Hisóoria da Capitania de S. Vicente. 

 
 

(47) Por doações de 1534 e 1535. — V. Ayres do Casal — 
Corografia Brasílica. 

 
 

(48) Carta de El-Rei D. João III a Martim Afonso em 28 do 
Setembro de 1532. 

 
 

(49) Varnhagen — Hist. Ger. , I; Lisboa Timon II, III. 
 
 

(50) Idem. — As doações, os forais, os regimentos especiais, e 
a legislação geral da Metrópole em tudo quanto se não opusesse 
às determinações peculiares para a colônia, tal foi o regime 
legislativo  do  nascente  Estado.  —  Dessas  doações  e forais 
alguns vêm transcritos no Timon. 

 
 

(51) V. Oeuvres de Don Barthélemy de las Casas, précédées de 
sa vie, por J. A. LLorente; Herrera — Historia general de las 
Índias; Raynal  — Histoire Philosophique et politique des 
établisseméns et du commerce des Européens dans  les 
Deux-Indes. 

 
 

(52) Herrera cit. Dec. I, L. 9.° cap. 5.° 
 
 

(53) Damião do Góes — História de Portugal; Alexandre 
Herculano — Hist. de Portugal. 

(54) Las Casas — Oeuvres cit. 



(55) Guedes Aranha (em data posterior) também assim pensava 
e dizia que os Índios tinham sido criados para servirem aos 
brancos(Timon II). 

 
 

(56) Oeuvres de las Casas, precédées de sa vie já cit. 
 
 

(57) V. g. a que se levantou entre Espanha e Portugal depois da 
descoberta do Novo Mundo por Colombo, e antes da do Brasil 
por Cabral, resolvida por Alexandre VI na tão célebre Bula de 4 
de Maio de 1493, à qual se seguiu o tratado de Tordesilhas de 7 
de Junho de 1494, confirmado posteriormente pela Bula de 24 
de Janeiro de 1506. (V. Visconde de Santarém — Quadro 
elementar, etc.; Cantu — Histoire Universelle XIII). 

 
 

(58) Adiante diremos. — Em 1537 se expediram várias Bulas, 
citadas em Las Casas (Oeuvres); B. da Silva Lisboa (Annaes do 
Rio de Janeiro); J. Norberto (Memória já cit.), e em outros. 

 
 

(59) Las Casas — OEuvres. 
 
 

(60) Damião de Góes — Hist. de Portugal; Varnhagen — Hist. 
Ger. I, 23. 

 
 

(61) Varnhagen cit. I, 174. 
 
 

(62) V. Cap. 3.° e seguinte. — A Lei de 1570 e outras o dizem 
alto e bom som; e já anteriormente isto se relata no Regimento 
dado a Tomé de Souza em 1548, assim como se prova com 
outros documentos da época. 

 
 

(63) Madre de Deus — Capitania de S. Vicente. 
 
 

(64) Hist. Ger. cit.; Gama — Memórias de Pernambuco. — Os 
Índios Tabyra, Hagibe e Piragibe lhe foram de grande préstimo; 
aliando-se aos Tabajaras bateu os temíveis Caetés (Gama cit. I, 
96). 



(65) Hist. Ger. cit.; Braz da Costa Rubim — Memórias sobre a 
Capitania do Espírito Santo (Rev. do Inst. Hist. XIX, 336; 
XXIII, 113). — Vasconcellos —Ensaio. 

 
 

(66) Hist. Ger. cit. I, 153. 
 
 

(67) Fr. Gaspar — Capitania de S. Vicente; Varnhagen — Hist. 
Ger. cit. 

 
 

(68) Hist. Ger. cit. I. 156. 

(69) Hist. Ger. cit. I, 161. 

(70) Hist. Ger. cit. I, 164; J. Norberto — Memória já cit. (Rev. 
do Inst. Hist. XVII, 109). 

 
 

(71) Hist. Ger. cit. I, 167; Accioli — ;Memórias. 
 
 

(72) Coruja — Hist. do Brasil  pag. 22; Accioli — Mem.; 
Corogr. 

 
 

(73) V. Crônica de D. João III; Annaes por Fr. Luiz de Souza, 
publicados por Alexandre Herculano. 

 
 

(74) Varnhagen cit.; Lisboa — Timon; Cônego Dr. J.C. 
Fernandes Pinheiro na — Biblioteca Brasileira pag. 309; Dr. C. 
A. de Souza Filgueiras — Reflexões sabre as primeiras épocas 
da História do Brasil (Rev. do Inst. Hist. XIX. 398). 

 
 

(75) Varnhagen - Hist. Ger. I,187. 

(76) Varnhagen — Hist. Ger. I, 190. 

(77) Idem; Lisboa — Timon; Cônego Dr. J. C. Fernandes 
Pinheiro na Bibliotheca Bras. pag. 309. 

 
 

(78) V. Lisboa — Timon III, 304; Avcioli —Mem. 



(79) Lisboa III, 318. 
 
 

(80) Lisboa cit. III, 311; Rev. do Inst. XVIII, 166 (manuscrito 
oferecido por Sua Majestade o Imperador). 

 
 

(81) Varnhagen — Hist. Ger. I,195. 

(82) Lisboa — Timon III, 315. 

(83) Lisboa — Timon III, 353. 
 
 

(84) Cônego Dr. Fernandes Pinheiro ua Bibl. Bras, já cit. — 
Com o volver dos tempos e conseqüentes abusos, essa 
concentração tornou-se excessiva e vexatória; por forma que já 
em carta de 14 de Dezembro de 1655 o Padre Antônio Vieira se 
queixava dizendo que — havia um só entendimento, uma só 
vontade, e um só poder, e este é de quem governa. 

 
 

(85) Accioli — Mem.; Varnhagen I, 197; Lisboa — Timon; e 
outros. 

 
 

(86) Simão de Vasconcellos — Crônica da Companhia de Jesus 
do Bispado do Brasil. — Os Jesuítas não foram os primeiros 
padres e religiosos que vieram ao Brasil. Os Franciscanos, v. g., 
os haviam precedido; porquanto, criada em 1503  a  primeira 
feitoria denominada Santa Cruz, aí estiveram dois, que 
levantaram templo, e tentaram a redução e catequese dos Índios, 
segundo refere Fr. Antônio da Piedade na Crônica da Província 
da Arrabida (Varnhagen — Hist. Ger. I, 425). Mais tarde outras 
Ordens Religiosas se introduziram; e por tal forma, que foi 
necessário que o governo da Metrópole tomasse providências a 
respeito (Hist. Ger. cit., 293; Lisboa — Timon); e algumas 
tratavam mesmo  da  catequese,  e  chegaram a  dirigir  aldeias, 
sobretudo no Norte do Brasil, como foram os de Santo Antônio, 
S. Francisco, N. S. do Carmo, Mercês, etc. (V. Jaboatão — 
Orbe Seráfico). — Porém nenhuns outros Padres prestaram os 



mesmos serviços nem conseguiram os mesmos resultados 
(Cônego Fernandes Pinheiro — Ensaio sobre os Jesuítas — 
Rev. do Inst. XVIII, 67; Breves reflexões sobre o sistema de 
catequese seguido pelos Jesuítas, — Rev. XIX, 379). 

 
 

(87) Varnhagen — Hist. Ger. I, 197. 

(88) Lisboa — Timon II, III. 

(89) Varnhagen cit. I, 201. 
 
 

(90) A instituição é de Santo Inácio de Loyola em 15 de Agosto 
de 1534, aprovada pelo Papa Paulo III (Bula de 27 de Setembro 
de 1540 —Regimini militantis Ecclesiae). — V. Histoire de la 
Compagnie de  Jesuspor  Cretineau-Joly;  Balthazar  Telles  — 
Crônica da Companhia de Jesus da província de Portugal; 
Simão de Vasconcellos — Crônica da Companhia de Jesus do 
Estado do Brasil; Southey — Hist. of Brasil; Guioberti — Il 
Jesuíta moderno. 

 
 

(91) Accioli — O Jesuíta Manoel da Nóbrega, (Rev. do Inst. 
VII. 406). 

 
 

(92) Cartas Jesuíticas; Varnhagen cit. I, 202. 
 
 

(93) De que compôs uma gramática; sendo mais tarde composta 
outra pelo Padre Luiz Figueira (Jesuíta). 

 
 

(94) Hist. Ger. cit. I, 204. 
 
 

(95) Lisboa — Timon III; Varnhagen — Hist.Ger. I. 

(96) Timon cit. III, 478. 

(97) A Bula é do 1.° de Março de 1555 — Super specula 
militantis Ecclesiae. 



(98) Por Leonardo Nunes, e Diogo Jacome. 
 
 

(99) V. Accioli — O Jesuíta José de Anchieta (Rev. do Inst. 
VII, 551); Pereira da Silva — Plutarco  Brasileiro;  Varões 
ilustres; Simão de  Vasconcellos  - Vida do Padre José de 
Anchieta. 

 
 

(100) Fr. Gaspar — Capitania de S. Vicente; Noticia na Rev. do 
Inst. II, 423; Simão de Vasconcellos cit. — Em o dia 25 do 
Janeiro aí se disse a primeira missa. — V. Pedro Taques — 
Hist. da Capitania de S. Vicente — na Rev. do Inst. IX. 

 
 

(101) Hist. Ger. cit. I, 215. 
 
 

(102) Em 1570 (Accioli cit.; Simão de Vasconcellos cit.) 
 
 

(103) Hist. Ger. I, 225; Timon; — Cartas de Manoel da 
Nóbrega. 

 
 

(104) Existe na Academia das Belas Artes do Rio de Janeiro 
uma grande tela comemorando ato tão estupendo (esboço do 
finado distinto professor Mello). 

 
 

(105) Hist. Ger. I, 221; — Parecer sobre a obra — Reflexões 
críticas, etc., na Rev. do Inst. Hist. II, 111. 

 
 

(106) Monsenhor Pizarro. — Memórias do Rio de Janeiro; B. 
da Silva Lisboa — Annaes; — Cônego Fernandes Pinheiro — 
França Antártica (Rev. XXII, 3). 

 
 

(107) Distinguiu-se, entre outros, o Índio Roniam-Bebe ou 
Cunhambebe (Thevet; — V. Rev. do Inst. XIII, 517). 

(108) Hist. Ger. I; — Timon II. 

(109) A esta Carta régia fazem alguns remontar o cativeiro legal 
dos Índios no Brasil, conquanto existisse de fato muito antes 



(Timon II, 380). Mas já no Regim. dado a Tomé de Souza em 
1548 se falia em cativar o gentio por direito do vencedor; e o 
fato era de algum modo tolerado pelo governo. Já antes mesmo 
desse Regimento, em C. R. de 1532 a Martim Afonso de Souza 
se lê a faculdade de cativarem os colonos os gentios, e até de os 
mandarem vender a Lisboa livres de sisa. 

 
 

(110) Accioli — Mem.; Monsenhor Pizarro - Mem. 

(111) Hist. Ger. I, 238, 242. — Rubim - Mem. já cit. 

(112) Hist. Ger. I, 233, 236. 

(113) Hist. Ger. I, 237. 

(114) Idem, 241. 

(115) Vida de José de Anchieta por Accioli, e Pereira da Silva; 
— Simão de Vasconcellos — Crônica cit. — Foi por esta 
ocasião que compôs  ele o  seu afamado  poema da vida da 
Santíssima  Virgem  em  4172  versos  latinos,  que  escrevia  na 
areia da praia do mar, e retinha de memória! 

 
 

(116) O sistema destes Padres na catequese dos Índios se vê 
ingenuamente exposto nas Cartas Jesuíticas, das quais algumas 
já se acham publicadas. (V. Cônego Fernandes Pinheiro — 
Breves Reflexões, etc, na Rev. do Inst. Hist. XIX. 379). 

 
 

(117) Carta de Mem de Sá de 30 de Março de 1560. 

(118) V. Rev. do Inst. III, 366; XIV, 374, 391. 

(119) Carta de Ruy Pereira de 1560; — Hist. Ger. I, 244. 
 
 

(120)  Pizarro, e  Lisboa —  Memórias,  e Annaes  cit.  —  C. 
Fernandes Pinheiro — França Antártica. 



(121) Lisboa — Annaes do Rio de Janeiro. 
 
 

(122) Depois do batismo Martim Afonso — V. pelo Cônego 
Januário da Cunha Barbosa na Rev. do Inst. Hist. IV. 207. 

(123) Annaes e Memóriasreferidos; — Crônica. 

(124) Varnhagen — Hist. Ger. I, 238, 239. 

(125) Varnhagen — Hist. Ger. I. 260. 

(126) Vem extratada na Synopsis de Figueiredo II, 132, e inserta 
na L. de 22 de Agosto de 1587; — lê-se a sua íntegra em 
Varnhagen — Hist. Ger. I, 268. 

 
 

(127) Diz o seguinte: — D. Sebastião, etc. Faço saber aos que 
esta lei virem, que sendo eu informado dos modos ilícitos que 
se tem nas partes do Brasil em cativar os gentios  das  ditas 
partes, e dos grandes inconvenientes que disso nascem, assim 
para as consciências das pessoas que os cativam pelos ditos 
modos, como para o que  toca a  meu  serviço,  e  bem, e 
conservação do estado das ditas partes, e parecendo-me que 
convinha muito ao serviço de Nosso Senhor prover nisso em 
maneira que se atalhasse aos ditos inconvenientes, mandei ver o 
caso na  Mesa da Consciência,  pelos deputados  do  despacho 
dela, e por outros letrados; e conformando-me nisso com sua 
determinação e parecer: Defendo e mando que daqui em diante 
se não use nas ditas partes do Brasil dos modos que se até ora 
usou em fazer cativos os dilos gentios, nem se possam cativar 
por modo nem maneira alguma,  salvo aqueles que forem 
tomados em guerra justa que os Portugueses fizerem aos ditos 
gentios,  com  autoridade  e licença minha, ou do  meu 
Governador das ditas partes, ou aqueles que costumam saltear 
os  Portugueses,  e  a  outros  gentios  para  os  comerem;  assim 
como são os que se chamam Aimorés e outros semelhantes. E 
as pessoas que pelas ditas maneiras lícitas cativarem os ditos 



gentios serão obrigadas dentro de   dois meses  primeiros 
seguintes, que se começarão do tempo em que os cativarem, 
fazerem  escrever os ditos gentios cativos  nos livros das 
Provedorias das ditas partes para se poder ver e saber quais são 
os que licitamente foram cativos. E não o cumprindo assim no 
dito tempo de dois meses: Hei por bem que percam a ação dos 
ditos cativos e senhorio. E os gentios que por qualquer outro 
modo  e  maneira  forem  cativos  nas  ditas  partes  declaro  por 
livres, e que as pessoas que os cativarem não tenham neles 
direito nem senhorio algum. 

 
 

(128) De l573, ou anterior. 

(129) Hist. Ger. já cit. I, 273, 

(130) A divisão foi cfTcilunda pela C. R. de 10 de Dezembro de 
1572. (V. Hist. Ger. cit. I, 489.) 

(131) Hist. Ger. I. 273. 

(132) Monsenhor Pizarro — Memórias II, 113. 

(133) Em 31 de Janeiro 1580. 

(134) Simão de Vasconcellos — Crônica já cit.; e outros. 
 
 

(135) Vem citada na L. de 6 de Junho de 1733: e em Figueiredo 
Synopsis Cronológica I. 152, II, 238. 

(136) Figueiredo —Synopsis II, 238 

(137) Hist. Ger. I, 315 e nota 5. 

(138) Hist. Ger. I, 308. 

(139) Idem, 312. 



(140) Idem, 491. 
 
 

(141) Citada nas Leis de 30 de Julho de 1609, e 10 de Setembro 
de 1611: e extratada na Synopsis de Figueiredo II, 271, e melhor 
nas ditas Leis. 

 
 

(142) Citada e extratada na L. de 30 de Julho de 1609; também 
referida por Figueiredo — Synopsis II, 274, e João Pedro 
Ribeiro — Índice Cronológico I, 22. 

 
 

(143) L. cit. de 11 de Xovcmbro de 1593. 
 
 

(144) Consultas de 31 de Janeiro e 21 de Julho do 1603 (Hist. 
Ger. I, 316). 

 
 

(145) Hist. Ger. I, 316 e 473 
 
 

(146) Vem citada nas Leis de 1609 e 1611 de que adiante 
trataremos; a sua íntegra se lê na Col. de Coimbra, e na 
moderníssima Col. de Leis por Andrade. 

 
 

(147) Col. de Coimbra, e de Andrade. — De efêmera duração 
foram estas providências absolutamente negativas da escravidão 
dos indígenas. 

 
 

(148) Já então vigoravam as Ordenações Filipinas desde 1603, 
sem prejuízo porém das leis especiais da colônia. 

 
 

(149) V. Razão do Estado do Brasil no governo do Norte 
somente assim como o teve D. Diogo de Menezes até o ano de 
1612; — Gabriel Soares — Notícia, etc. 

 
 

(150) Rev. do Inst. Hist. XII, 7. 
 
 

(151) A pureza da instituição foi-se perdendo com o 
desenvolvimento das conquistas espirituais dos Jesuítas em todo 
o globo, e mais ainda pela superveniente ambição de mando, 



poderio, e riquezas; Acquaviva não é Loyola (V. Guioberti — II 
Jesuita moderno). 

 
 

(152) Hist. Ger. I. 
 
 

(153) Southey — Hist. of Brasil. — Bandeiras denominavam-se 
a reunião de indivíduos armados, com destino a internarem-se 
pelas terras e sertões a prear, e perseguir Índios, pretextando 
debelá-los. 

 
 

(154) Col. de Coimbra, e de Andrade. 
 
 

(155) Já existia a Relação da Bahia, criada por L. de 1588, mas 
instalada só em 1609 com o seu Regim. de 7 de Março deste 
ano. 

 
 

(156) Anteriormente era taxado pelas Câmaras, com a 
singularidade de ser a taxa o máximo do preço (4$000 réis); o 
que importava (se lícito fosse o negócio) verdadeira transação 
leonina em detrimento dos miseráveis índios (V. J. Norberto — 
Memória já cit.) 

 
 

(157)  Esta  cláusula deu  lugar  a sérias contestações  entre  os 
Jesuítas e os Bispos. 

 
 

(158) Berredo — Annaes Hist. do Maranhão 

(159) Berredo — cit., — Lisboa — Tim II, III. 

(160) Idem. 

(161) Hist. Ger. I, 333; — Lisboa — Timon II, III, 28. 

(162) Hist. Ger. I, 335; — Southey — Hist. 

(163) V. Barlœus — Rerum.... in Brasilia.... gestarum sub 
Præfectura... Comitis Mauritii. 



(164) Hist. Ger.I, 350. 
 
 

(165) Timon III; — Hist. Ger. I. 

(166) Timon III. 

(167) Timon III. 
 
 

(168) S. Leopoldo Annaes, 231. 
 
 

(169) V. Barlœus já cit.; Netscher — Les Hollandais au Brésil. 

(170) Na frase incisiva do ilustre autor do Timon Maranhense. 

(171) Southey — Hist. of Brasil II, 317. 

(172) Este Padre compôs um — Vocabulário, arte, e tesouro da 
língua guarani. 

 
 

(173) Hist. Ger. I,406. 
 
 

(174) Rev. do Inst. Hist. III, 113, XII, 13. — Pedro Taques — 
Notícia  histórica da  expulsão  dos  Jesuítas  do  colégio  de  S. 
Paulo (Rev. XII, 5). 

 
 

(175) Rev. III, 117, XII, 10 - Pedro Taques cit. 
 
 

(176) Pedro Taques cit. (Rev. XII); Fr. Gaspar da Madre de 
Deus — Memórias e Noticia. 

 
 

(177) Pedro Taques cit. (Rev. XII, 27 e 28). 

(178) Hist. Ger. I, 414. 

(179) Accioli - Mem. I. 416. 
 
 

(180) V. Barlœus já cit.; Netscher cit.; Rocha Pitta cit.; Duarte 
de Albuquerque — Memórias diárias da guerra de 



Pernambuco; — Ericeira — Portugal restaurado; — Calado — 
Valeroso Lucideno; — Fr. Rafael de Jesus — Castrioto 
Lusitano; — Brito Freire — Historia Brasílica; — Fr. Gioseppe 
di S. Theresa — Istoria delle guerre del Regno del Brasile; — 
Cônego Dr. Fernandes Pinheiro — Brasil Holandês (Rev. do 
Inst. XXIII, 67); J. M. de Macedo — Dúvidas sobre alguns 
pontos de História Pátria (Rev. XXV. 3). 

 
 

(181) Hist. Ger. II, 2 — Foi o primeiro o Príncipe D. Teodósio, 
filho do Rei D. João IV. 

(182) Timon III — Desde o Rio Grande do Norte até S. Vicente. 

(183) Col. de Coimbra. — Desde 1626 se havia extinguido, 
destinando-se  às  despesas  da guerra  e defesa do  Estado  as 
somas respectivas. 

 
 

(184) Assim se lê no Alvará de 10 de Novembro de 1647. 
 
 

(185) Col. do Desembargador Delgado; Col. de Andrade. — 
Vem inserto na Lei de 6 de Junho de 1755. 

 
 

(186) Hist. Ger. II, 41 nota 5. 

(187) Timon III. 

(188) V. Berredo — Annaes cit.; André de Barros — Vida do 
Padre Antônio Vieira; J. F. Lisboa — Timon IV. 

(189) Col. de Andrade; Berredo cit. fl. 426. 

(190) Timon III. 
 
 

(191) Hist. Ger. II, 63. 
 
 

(192) Referida e extratada na Lei do 1.° de Abril de 1680. — V. 
Melo Morais — Corographia III, 393. 



(193) Os quais poderiam ser acompanhados de escolta militar, 
inteiramente à sua disposição. 

 
 

(194) André de Barros Cit.; Hist. Ger. II, 64. 

(195) André de Barros cit.; Timon cit. 

(l96) Timon III, IV. 

(197) Hist. Ger. II, 40. 

(198) V. Rev. do Inst. Hist. XII, 30. 

(199) Timon III. 

(200) Berredo cit. n.° 1039 a 1076; Timon cit. III, IV. 

(201) Inserta na Lei de 7 de Junho de 1733 

(202) Esta exclusão deu lugar a vivas reclamações; porque, 
diziam os colonos, assim não haveria quem quisesse fazer 
entradas, desde que nenhuma vantagem tirava. 

 
 

(203) Timon III, IV. 

(204) Idem III. 

(205) Timon III. 

(206) Idem. 

(207) Idem. 

(208) Mello Morais — Corographia cit, III, 396 

(209) Timon III. 

(210) Idem. 



(211) Timon III. 
 
 

(212) Hist. Ger. II, 66 e 75; Timon cit. 
 
 

(213) Por Bulas de Inocêncio XI de 16 de Novembro de 1676. 

(214) Por Bula de 30 de Agosto de 1677. 

(215) Berredo — Annaes n.° 1196. 
 
 

(216) Em 1676. — S. Leopoldo — Annaes § 233. 

(217) B. da Silva Lisboa-Annaes I, 139. 

(218) Idem IV, 271. 
 
 

(219) Accioli — Mem., I, 113. 

(220) Hist. Ger. II, 74. 

(221} A Lei vem inserta na Lei de 6 de Junho de 1733 (Col. 
cit,) — E a Provisão em Timon III. 

 
 

(222) J. F. Lisboa — Timon III, 183, 303 a 305. 

(223) Timon III, 186 e 187. 

(224) Além de fazendas e gêneros, obrigavam-se os 
contratadores ou assentistas a meter na colônia 10.001 negros, à 
razão de 500 por ano (V, Timon cit. III, 189). 

 
 

(225) A. Gonçalves Dias na Rev. do Inst. Hist. XIV, 378; Timon 
III. 

 
 

(226) Timon III, 235 a 237. 
 
 

(227) Timon III, 253, 393 a 397. 



(228) Como declarou a Lei de 19 de Fevereiro de 1696 (Timon 
III, 255). 

 
 

(229) Timon III, 257; Mello Morais — Corographia. 
 
 

(230) Timon cit. 261 em diante. 
 
 

(231) Timon III, 277. — Este Regimento com várias Decisões 
posteriores foi impresso e publicado, de ordem régia, avulso, 
em 1724 por Manescal em Lisboa (J. P. Ribeiro — Índice I, 
249). Dele dão notícia todos os escritores, e ainda ultimamente 
também em Mello Morais — Corographia cit. — Na Biblioteca 
Pública desta Corte existe um exemplar manuscrito, cópia do 
dito impresso . 

 
 

(232) Padre José de Morais — Memórias sobre o Maranhão, 
publicadas por Cândido Mendes de Almeida em 1860; e por 
Mello Morais na Corographia. 

(233) Do Maranhão e Pará, que efetivamente aí funecionou. 

(234)  Tal  é  em  extrato  o  disposto  nos  23  Capítulos  do  tão 
celebrado Regimento das Missões para redução do gentio do 
Estado do Maranhão e Pará ao grêmio da Igreja, e repartição 
do serviço dos índios  que depois de  reduzidos assistem  nas 
aldeias. — Para fazê-lo servi-me do manuscrito (hoje quase 
ilegível) acima referido, em falta do impresso. — Aproveito a 
ocasião para agradecer ao digno bibliotecário Fr. Camilo de 
Monserrate a sua bondade para comigo. 

 
 

(235) V. o manuscrito referido. 
 
 

(236) Idem; J. Pedro Ribeiro — Índice cronológico de leis. 
 
 

(237) V. o manuscrito supra referido. 
 
 

(238) O Governador do Maranhão Gomes Freire de Andrade, 



em ofício de 13 de Outubro de 1685, havia representado sobre o 
estado de atenuação das Capitanias por falta de cabedais e de 
braços; e lembrava, entre outras providências, a permissão dos 
resgates, até com grande vantagem (pensava ele) da Fazenda 
Pública, abastecendo-se destarte os moradores, aliviando-os dos 
assentistas, e evitando que os índios buscassem os estrangeiros 
para lhes venderem os escravos. Dizia ele — resgatar Índios, 
que vivem em contínuas guerras, comendo-se uns aos outros, 
por não haver quem lhes compre os prisioneiros, que  neste 
desamparo perdem a vida e a salvação. Grande barbaridade é 
deixá-los perecer por este modo,  quando  as   razões para 
permitir-se   o cativeiro  dos  negros   de   Guiné  não são  tão 
justificadas....; mandarem-se ao resgate Oficiais de Fazenda 
acompanhados  de  Religiosos   da   Companhia.  Poder-se-á 
comprar cada escravo por quatro ou cinco mil réis, a troco de 
ferramentas, velórios, e outras bagatelas: e vendendo-se depois 
por  trinta,  não  só  lucrará  S.  M.  um  grande  avanço,  como 
ficarão os moradores remediados para beneficiarem os seus 
engenhos  desmantelados;  o  que com índios forros jamais 
poderão conseguir, porque, além de os não haver, sabida cousa 
é que o  trabalho das  suas fábricas   só escravos  podem 
suportar... Sem a permissão de escravos nunca poderá este 
Estado ser nada, tendo aliás tanto com que ser grande. Além de 
que é de receiar que, não podendo os índios fazer conosco o 
comércio,  busquem  para  ele  os  estrangeiros  confinantes. 
{Timon III, 280). 

 
 

(239) Mello Morais-Corographia IV, 129, 130. 

(240) Idem IV, 130, 131. 

(241) Diz o próprio Alvará de 6 de fevereiro de 1691. 
 
 

(242) V. manuscrito já cit.; — e Morais Corographia IV, 131. 

(243) Hist. Ger. II, 89 e seguintes. 



(244) Manuscrito já cit. Bib. Pub. 

(245) Hist.Ger. II, 98. 

(246) Desembargador M. Fernandes Thomaz - Repertório de 
leis extravagantes. 

 
 

(247) V. o texto destes tratados na obra monumental do sábio e 
distinto Brasileiro Dr. Joaquim Caetano da Silva — L’Oyapoc 
et l’Amazone.. 

 
 

(248) Manuscrito cit. Bib. Pub. — Timon III, 136. 

(249) Timon III, 440 nota. 

(250} Idem III, 440. 
 
 

(251) Padre Antônio Vieira. — Pretende que muitos milhões de 
índios foram assim destruídos pelos colonos; e dizia que estes 
só queriam do sangue vermelho dos mesmos tirar o ouro 
amarelo. 

 
 

(252) Padre Antônio Vieira. — V. Timon III, e IV 

(253) Hist. Ger. II. 95 e 98. 

(254) Monsenhor Pizarro — Memórias; — Fr. Gaspar — Cap. 
de S. Vicente; — Alencastre — Annaes da Província de Goyaz 
— (Rev. do Inst. Hist. XXVII); - Padre L. A. da Silva Souza — 
Memória sobre Goyaz (Rev. XII, 429). 

 
 

(255) Fernandes Thomaz — Repertório — V. índios. 

(256) Hist. Ger. II, 162. 

(257) Idem II, 164. 
 
 

(258) Idem II, 169 e 171. 



(259) Idem II, 172. 
 
 

(260) Moraes — Corographia III, 184. 

(261) Idem IV, 138. 

(262) Moraes — Corographia IV, 123 a 130. 

(263) Idem IV, 135 e 136. 

(264) Idem III, 400. 

(265) Idem III, 123. 

(266) Col. de Breves, e Leis Régias.... expedidos sobre a 
liberdade... dos índios do Brasil, etc. 

 
 

(267) Col. cit. n.° 4 pag. 14. 

(268) Idem. 

(269) Moraes — Corographia cit. III, 400. 

(270) Col. do Desembargador Delgado. 

(271)  V.  A  administração  de  Sebastião  José  de  Carvalho  e 
Mello, Marquês de Pombal — 4 vol. 

 
 

(272) v. Col. de Breves e Leis Régias, etc., Cit.; — Cretineau 
— Joly; Guioberti. 

 
 

(273) S. Leopoldo Annaes;  —  V. de Santarém  — Quadro 
elementar. 

 
 

(274) Col. de Breves e Leis Régias  cit; —  Padre Gay — 
República Jesuítica do Paraguay (Rev. do Inst. XXVI); — 
Reúublica Jesuítica no Uruguay e Paraguay (Rev. IV, 265). 



(275) Relação abreviada, etc., na cit. Col. de Breves e Leis 
Régias; — Varnhagen — Hist. Ger. II, 194. 

 
 

(276)  Col.de  Breves  cit.;  Col.  de  Leis  pelo  Desembargador 
Delgado. 

 
 

(277) Assim o dizia também o Padre Vieira. Parece exagerado o 
cálculo. Mas, se se referir ao número de índios que foram 
sucessivamente destruídos desde os primeiros tempos, não o 
será, como se lê em uma memória do Desembargador Carvalho 
e Albuquerque, de que adiante falarei. Da América Espanhola 
refere o Padre Las Casas que em meio século destruíram os 
conquistadores para cima de 13 milhões de índios. 

 
 

(278) Que diz o seguinte: — E para que os ditos gentios que 
assim descerem, e  os mais  que há  de   presente, melhor se 
conservem nas aldeias, Hei por bem que sejam senhores de suas 
fazendas, como o são no sertão, sem lhes poderem ser tomadas 
nem sobre elas se lhes fazer moléstia. E o Governador, com 
parecer  dos  ditos  Religiosos,  assinará  aos  que  descerem  do 
sertão lugares convenientes para neles lavrarem e cultivarem, e 
não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, 
nem serão obrigados a pagar foro ou tributo algum das ditas 
terras,  ainda que estejam dadas  em sesmarias a pessoas 
particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o 
prejuízo de terceiro, e muito mais se entende e quero se entenda 
ser reservado  o prejuízo e  direito dos índios, primários  e 
naturais senhores delas. 

 
 

(279) Manuscrito referido B. P. f. 113 a f. 117. 

(280) Col. de Breves e Leis Régias já cit. 

(281) Relação abreviada, etc, na Col. cit. 

(282) Col. cit. 



(283) Posteriormente foram expulsos de   França, Espanha, 
Nápoles; e afinal abolida a Ordem por Bula de Clemente XIV, 
de 1773.— Mais tarde (7  de Agosto de 1814)  foi ela 
restabelecida pelo Papa Pio VII. 

 
 

(284) Relaçãocit.; — Hist. Ger. II. 
 
 

(285) Expedida mais tarde definitivamente a Bula de extinção 
da Ordem de 21 de Julho de 1773 — Dominos ac redemptor, 
etc, foi ela auxiliada em sua execução pela L. de 9 de Setembro 
de 1773. 

 
 

(286) Col. de Leis cit.; Timon III; — Fernandes Thomaz — 
Repert. 

 
 

(287) Manuscripio já cit. da B. P.; — Moraes — Coroqraphia 
IV, 134. 

 
 

(288} Col. do Desembargador Delgado. 

(289) Idem. 

(290) Alencastre já cit. (Rev. XXVII, 143); sendo anteriormente 
sujeitas aí as aldeias ao regime militar constante do Reg. de 13 
de Junho de 1754. 

 
 

(291) Nem o impresso, nem o manuscrito que tive em vista, 
trazem a data; mas induz-se do texto. 

 
 

(292) M. S. já cit. da B. P.; M. Morais — Corographia IV, 122 
a 185. — Conquanto o impresso não seja textualmente idêntico 
ao manuscrito referido, todavia não pode restar dúvida, 
conferindo-se (como fiz) um e outro. 

 
 

(293) Entre estes era o de promover-se a introdução e comércio 
dos escravos de Angola e Guiné, para alívio dos índios, proveito 
dos moradores, desenvolvimento da agricultura, etc., além da 



vantagem espiritual de serem reduzidos à fé católica os negros! 
 
 

(294) Assim o afirma ele por experiência própria; declarando 
haver conseguido por trabalho seu e à expensas suas o 
descimento de muitos índios, quando magistrado na Capitania 
do Rio Negro. 

 
 

(295) José Arouche de Toledo Rendon — Memória sobre as 
aldeias de índios da Província de S. Paulo — (Rev. do Inst. 
Hist. IV, 293). 

 
 

(296) Coronel J. J. Machado de Oliveira Noticia raciocinada 
sobre as aldeias de índios da Província de S. Paulo (Rev. do 
Inst. Hist. VIII, 204). 

 
 

(297) Alencastre — Annaes da Província de Goyaz (Rev. 
XXVII, 160, 161). 

 
 

(298) Publicada na Rev. do Inst. Hist. XX, 433. 

(299) Rev. cit. XX, 445. 

(300) Chamada a conspiração do Tiradentes (V. José  de 
Rezende  Costa  na  Rev.  do  Inst.  Hist.  VIII,  297;  —  Dr.  A. 
Pereira Pinto  em  a  Confederação  do  Equador  —  Rev. cit. 
XXIX, 36). — De 1789 - 1792. 

 
 

(301) Desde a  vinda da Família Real, em  1808, maiores 
franquezas ao Estado,  abertura dos portos ao estrangeiro, 
elevação do Brasil a Reino em 1815, a emancipação política de 
1822 proclamada nos gloriosos campos do  Ipiranga era 
conseqüência necessária.  Tais são  os arcanos da sabedoria 
Divina, ainda no mundo moral, e na ordem providêncial das 
Nações. 

 
 

(302) Hist. Ger.  II, 301 e 302. — V.  Reflexões 
econômico-políticas pelo  Desembargador  Manoel de Matos 



Pinto de Carvalbo e Albuquerque, oferecidas ao Marquês de 
Aguiar, Ministro e Secretário dos Negócios do Reino, 1814; 
manuscrito da Bib. Flum. nesta Corte; aproveito o ensejo para 
agradecer  ao  respectivo  bibliotecário  o  Sr.  Martins  a  leitura 
deste manuscrito. Deplora o seu autor o estado de desgraça das 
aldeias e  dos Índios  nos termos  seguintes  ... que  havendo 
descido  dos sertões inumeráveis gentios  por   mais  de   dois 
séculos se foram sempre gradualmente extinguindo, de modo 
que nos últimos anos do reinado do Sr. D. João V apenas se 
conservaram   alguns   daqueles  desgraçados nas primeiras 
aldeias em que se estabeleceram sem ordem nem formalidade 
alguma. Vivendo ainda esses poucos em tão grande abatimento 
e miséria que, em vez de atraírem por força das comodidades 
próprias  os  Bárbaros  seus Nacionais, lhes   serviam  pelo 
contrário  do    maior  escândalo    e estímulo  para mais 
abominarem a nossa comunicação e trato; embrenhando-se nas 
suas antigas habitações silvestres, com lamentável prejuízo da 
salvação   de    tantos  milhões  de   almas;  e  com   o mais 
considerável dano dos verdadeiros interesses do Estado. E com 
efeito teriam chegado a extinguir-se de todo nas aldeias das 
Capitanias do Sul, se estas de alguma forma não participassem 
também das paternais providências que o Sr. Rei D. José I foi 
servido dar para o restabelecimento do Pará e Maranhão pelas 
sábias leis de 4 de Abril, 6 e 7 de Junho de 1775, 8 de Maio e 
17 de Agosto de 1758. 

 
 

(303) V. Cônego Januário da Cunha  Barboza. — Se a 
introdução  dos escravos Africanos no Brasil embaraça a 
civilização dos nossos indígenas? (Rev. do Inst. Hist. I, 143); 
— José Silvestre Rebello — sobre a mesma questão. (Rev. I, 
133). 

 
 

(304) Diretório já cit. de 1737 aprovado pelo Alv. de 1738. 
 
 

(305) L. de 6 de Junho de 1755 § 4.° — que diz o seguinte: — 
Desta geral disposição (de serem livres todos os índios) exceto 



somente os oriundos de pretas escravas, os quais serão 
conservados no domínio dos seus atuais senhores, enquanto Eu 
não der outra providência sobre esta matéria. 

 
 

(306) Como se reconhece formalmente na C. R.  de 5 de 
Setembro de  1811. Ainda  hoje subsiste  intenso esse  ódio 
tradicional. (V. Dr. Couto de Magalhães — Memória sobre o 
rio Araguaia). 

 
 

(307) Accioli — Memória (Rev. do Inst. Hist. XII, 143) 

(308) Col. de Leis — Ouro Preto. 

(309) Idem. 
 
 

(310) Col. de Leis — Ouro Preto. 

(311) Hist. Ger. II, 321. 

(312) Em Outubro de 1788. — Publicada na Rev. do Inst. Hist. 
XIX, 33. — Em 1814 também ofereceu ao Príncipe Regente D. 
João uma  memória  notável o  Desembargador Carvalho  e 
Albuquerque  já  cit.,   em  que  expunha  as suas   idéias sobre 
catequese, que  em substância   são: 1.°, estabelecimento  de 
colônias  de  índios  de  preferência  nas  costas  marítimas  pela 
maior facilidade e vantagem da agricultura e comércio; 2.°, 
distribuição  de terras, e tombo delas para  as colônias; 3.°, 
distribuição das mesmas pelos índios; 4.°, providências sobre a 
povoação, estabelecimento dos índios, despesas para isso; sobre 
alimentação, vestuário, habitações, instrumentos agrícolas, etc.; 
5.°, hospitais, médicos, boticas; 6.°, instrução religiosa, 
propagação da fé católica, igrejas, sacerdotes; e governo 
espiritual dos índios; 7.°, educação, escolas, ofícios mecânicos; 
8.°, casamentos dos índios, e suas comodidades; 9.°, governo 
temporal, organizado por decúrias e centúrias, com seus 
inspetores e Intendentes de polícia, Capitães-mores, etc.; e uma 



junta com jurisdição coativa mais em forma paternal do que 
judicial (V. Reflexões, etc., parte 2.ª tits. 2 a l3 — M. S. da Bibl. 
Flum.) — Mais modernamente o ilustre Brasileiro José 
Bonifácio (1823) à Assembléia Constituinte (impressa na Rev. 
do Inst. Hist. XII, 228). — E ainda em 1839 o distinto literato 
Cônego Januário da Cunha Barboza, em desenvolvimento ao 
prograuima do Inst. Hist. — Qual seria o melhor sistema de 
colonizar os índios entranhados em nossos sertões... (Rev. II, 
3).— Outras memórias, até especiais sobre civilização de 
Botocudos, e outras tribos, existem; o que prova a importância 
da questão e o interesse que beneméritos hão por ela tomado. 

 
 

(313) Col. de Leis — Ouro Preto. 

(314) Col. de Leis — Ouro Preto. 

(315) Col. de Leis — Ouro Preto. 

(316) V. g. na causa cível vinda por apelação da província de S. 
Tanto em 1864 à Relação da Corte, apelantes Josefa Maria do 
Carmo e outros, apelados Silvestre e outros. 

 
 

(317) Col. de Leis cit. 

(318) Col. de Leis cit. 

(319). Col. de Leis por Nabuco. 

(320) Col. de Leis. - Ouro Preto. 

(321)  J.  M.  Pereira  da  Silva.  mdash;  Fundação  do  Império 
Brasileiro. 

 
 

(322) Pereira da Silva. — Fundação do Império Brasileiro. 
 
 

(323) V. Pereira da Silva cit.; A. Pereira Pinto — A 
Confederação do Equador (Rev. do Inst. Hist. XXIX, 36). 



(324) V. Pereira da Silva cit; sobre as bases fundamentais de 
governo. 

 
 

(325) Col. Nab. 
 
 

(326) Na Rev. do Inst. Hist. XII, 228. 
 
 

(327) V. Diário da Constituinte; — A Constituinte perante a 
História por F. J. M. Homem de Mello. 

 
 

(328) Col. de Leis — Ouro Preto. — Os decretos dessa 1.ª 
Assembléia eram promulgados independente de sancão, na 
forma do Dec. de 23 de Agosto de 1823. 

 
 

(329) Col. Nab. 

(330) Col. de Leis. 

(331) Cunha Matos — Repert. V. índios. 

(332) Col. Nab. 

(333) Col. Nab. 

(334) Col. do Leis 

(335) Col. Leis. 

(336) V. Dec. de 3 de Junho de 1833 pr. (Col. de Leis.) 

(337) Col. cit. 

(338) Furtado — Repert. 
 
 

(339) Col. de Leis. 

(340) Col. cit. 



(341) Col. de Leis. 

(342) Idem. 

(343) idem. 

(344) Idem. 

(345) Col. de Leis. 
 
 

(346) Col. Leis. — Novo plano das missões dos Capuchinhos 
foi organizado por estes, e apresentado ao Governo (V. Relat. 
do M. da Agric. de 1865).— V. nota 385. 

 
 

(347) Col. de Leis. — V. nota 385. 
 
 

(348) Jornal do Commercio 222; Furtado — Repert. 
 
 

(349) V. Courrier de la Plata extratado no Diário Oficial e 
Jornal de 21 de Novembro de 1866. 

(350) Dr. Furtado — Repert. cit. 

(351) Idem. 

(352) Col. de Leis - addit. 
 
 

(353) Col. cit. — addit. — V. Dr. A. Pereira Pinto no seu — 
Direito Internacional I, 353 nota. 

 

 

(354) Não é, portanto, de todo exato o que se lê nos — 

Apontamentos  Jurídicos  do  Dr. J. F. Silveira da Motta. V. 
Índios, quando diz que esse Regulamento não tem tido 
execução. — Os Relatórios dos Presidentes de Província, e do 
Governo provam a exatidão do que dizemos. 

 
 

(355) Col. de Leis; Diário Oficial. — Ainda recentemente se 
mandou dar a Fr. Caetano de Messina 1:200$000 para despesas 



a bem da catequese (Av. de 31 de Outubro de 1866 — no 
Diário Oficial de 14 de Dez.); assim como  a  Fr. Antônio 
Ganges  a ajuda de custo de l:200$000, e se lhe  arbitrou 
1:200$000 como Diretor nomeado para o aldeamento de 
Ipiabanha em Goiás (Avs. de 13 e 17 de Nov.de 1866 no Diário 
Oficial de 15 e 16 de Dez.) 

 
 

(356) Diário Oficial de 31 de Agosto. 
 
 

(357) J. F. Silveira da Motta — Apont. Jurid. — V. índios; não 
obstante haver o Governo deixado indecisa essa competência 
(V. Av. de 17 de Outubro de 1846 e 24 de Agosto de 1847). 

 
 

(358)  Av.  de  28  de  Abril  de  1865  (Diário  Oflcíal  de  8  de 
Junho), Av. de 7 de Novembro de 1865 (Diário Oficial de 8 de 
Dezembro) — Sobre aldeamentos em S. Paulo, V. Diário 
Oficial de 26 de Novembro de 1864. 

 
 

(359) Não há estatística exata; mas deduz-se do Rel. do Min. da 
Agric. de 1865 e sobretudo do de 13 de Maio de 1866. — A 
Província do Amazonas só por si contém 38 aldeamentos com 
17.385 índios; e o Pará 10 com 3.200 índios; S. Pedro dois com 
839. — Na capital do Amazonas há um estabelecimento para 
educação dos filhos dos índios; o qual tem dado bons resultados 
(Relat. cit. de 1866). 

 
 

(360) O Av. de 20 de Maio de 1862  (Col. de Leis -  adit.) 
extinguiu aldeamentos em S. 1'aulo, Pernambuco, e Sergipe; o 
Av. de 25 de Outubro de 1865, (Diário Oficial de 16 de 
Novembro) na Província do Rio de Janeiro. — V. Relat. do 
Min. da Agric. de 1865 e 1866. 

 
 

(361) Avs. 172 de 21 de Outubro de 1852, n.° 273 de 18 de 
Dezembro de 1852, n.° 44 de 21 de Janeiro de 1856. 

 
 

(362) V. g. no Amazonas (Relat. do Presidente da Província do 



1.° de Outubro de 1864); Mato Grosso (V. Jornal, Sup. de 9 de 
Novembro de 1864, pag. 1 col. 6ª; os Coroados no Paraná 
(Diário Oficial de 18 de Outubro de 1866, pg. 3 col. 1.ª); no 
Maranhão os Guajajáras (Diário Oficial de 29 de Novembro de 
1866, pag. 4 col. 1.ª); em Mearim (Maranhão) sublevaram-se os 
das  aldeias (provocados  por empregados subalternos da 
Diretoria), uniram-se a outros em número superior talvez a mil, 
atacaram a guarnição, moradores, famílias, (Diário Oficial e 
Correio Mercantil de 29 de Dezembro de 1866; Diário Oficial 
de 12 de Janeiro de 1867, pag. 3.ª); e ainda em Outubro de 1866 
os selvagens  do Javari (Amazonas) flecharam pessoas da 
expedição encarregada da demarcação de limites do Império, 
morrendo o Capitão Tenente Soares Pinto (V. Diário Oficial de 
9 e 10 de Janeiro de 1867); e outros perseguem os 
destacamentos militares, de que têm particular ojeriza (Diário 
Oficial de 12 de Janeiro de 1867) 

 
 

(363) V. g. em Maracassumé no Maranhão (Jornal de 31 de 
Março de 1865). 

 
 

(364) V. g. no Amazonas em 1865. (Relat. do Presidente da 
Prov. de Maio de 1865). — Diário Oficial de 25 de Outubro. 

(365) V. Correio Mercantil de 4 de Dezembro pag. 1 col. 2.ª 

(366) V. Jornal do Comércio de 23 de Outubro. 

(367) Av. do l.° e 26 de Agosto de 1864 — Diário Oficial de 2 
e 17 de Setembro. 

(368) Diário Oficial de 28 de Novembro de 1866, pag. 4 col. 1.ª 

(369) Da estatística da população, organizada em 1817 e 1818 
pelos  governadores,  de  ordem  do  Governo,  e  transcrita  por 
Balbi na — Statistique de Portugal et du Brésil — vê-se que, 
sobre uma população de 3.817.900 almas, os Índios aldeados e 



pacíficos orçavam por 250.000 (V. Hist. da Fund. do Imp. IV, 
261). Henry Hill, em a sua Memória de 1817, orçava apenas em 
1000.000 os Índios domesticados, e em 500.000 os bravos (V. 
Rev. do Inst. XXIX — l.ª parte, pag. 178, calculando o total da 
população em 3.300.000 almas. O Conselheiro A. H. Velloso de 
Oliveira em a sua informação — A igreja do Brasil —, de 1819. 
calculando o total da população em 4.396.132 indivíduos, aí 
comprende 800.000 índios bravos, o mínimo que lhe é possível 
admitir (Rev. cit. XXIX — 1.ª pag. 179). O Senador C. Baptista 
de Oliveira em 1850 calculou a população do Brasil em 
8.020.000 almas, sendo 2.500.000 escravos; sem dizer cousa 
alguma quanto aos índios (Rev. do Inst. Hist. XV, 113). O Sr. 
Sebastião Ferreira Soares nos seus — Elementos de estatística, 
1865 — orçando a população do Império em 11.780.000 
habitantes, dos  quais  deduz  1.400.000  escravos,  computa  no 
restante 10.380.000 livres, 500.000 indígenas, sem distinção (1, 
43). O Padre Pompeu na sua — Geographia, 1864 — calcula 
em 10.100.000 habitantes, dos quais 1.700.000 escravos; além 
de mais de 200.000 índios disseminados pelos sertões do 
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Minas, Goiás, Mato Grosso 
e Paraná. 

 
 

(370) V.  nota  antecedente. — Orçando  mais ou  menos a 
população  do Brasil  em 10.000.000, distribuída por uma 
superfície de 256.886 léguas quadradas (Humboldt), cabem 30 
ou 40 habitantes por légua quadrada! É quase um deserto! Cem 
milhões aí   viveriam comodamente (V.  Padre  Pompeu   cit; 
Ferreira Soares cit.) 

 
 

(371) Não vem na Col.; porém delas faz menção o ofício de 12 
de Abril de 1865, que também não vem na Col. mas se lê no 
Diário Oficial desse ano, e o Relat. do Min. da Agric. de 15 de 
Maio de 1866. 

 
 

(372) Col. — adit. — Não obstante o Reg. de 1845, que exigia 
maior prazo; não obstante a lei de terras de 1850 e seu Reg. de 



1854.  —  O  Governo  tem  providênciado  para  que  os  índios 
sejam mantidos na posse e domínio das suas terras e 
propriedades. 

 
 

(373) Não vem na Col. 
 
 

(374) V. Diário Oficial do 1.° de Janeiro de 1865. 
 
 

(375) V. Fala dirigida à Assembléia Provincial do Pará em 15 
de Agosto de 1884 pelo Presidente (Diário Oficial, Sup. de 21 
de Fevereiro de 1865); Relat. do Presidente do Amazonas do 1.° 
de Outubro de 1864; Relat. dos Presidentes do Pará e Amazonas 
em 1865, e 1866; Relat. do Mini da Agric. de 15 de Maio de 
1866. 

 
 

(376) V. Ofi. de l8 de Julho de 1865 (Diário Oficial de 30 de 
Agosto). 

 
 

(377) V. g. se constituindo advogado para defesa de índios 
podem conceder-lhe honras de Diretor d’aldeia; resolvendo o 
Governo  pela  negativa  (Av.  de  22  de  Outubro  de  1864  no 
Diário Oficial do 1.° de Novembro: se os Diretores gozam 
somente das honras militares ou também das isenções e 
privilégios; decidindo o Governo que só das honras (Av. de 28 
de Outubro de 1864, Diário Oficial de 4 de Novembro). 

 
 

(378) Av. de 30 de Agosto de 1865 (Diário Oficial de 2 de 
Setembro). 

 
 

(379) V. Relat. do Min. da Agricultura, etc., em 1865 e 1866. 
— Ainda recentemente, contra o sistema do Reg. cit. de 1845, 
foi nomeado Diretor do aldeamento de Ipiabanha em Goiás o 
Capuchinho Fr. Antônio de Gange (Av. de 13 de Novembro de 
1866 (V. nota 383). 

 
 

(380) V. Relat. cit. sobretudo de 1866. — Nos Relatórios 
anteriores  do  Ministério  do  Império  (a  cujo  cargo  estava  a 



catequese  e civilização dos indígenas) se acham notícias a 
respeito. Criado o novo Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, passou para este, ficando a Cargo especial da 
Diretoria das terras públicas e colonização a catequese e 
civilização dos Índios, as missões e aldeamentos dos indígenas 
(L.  1067 de  28  de  Julho  de  1860,  Dec.  n.°  2747  de  16  de 
Fevereiro de 1861, art. l.° n.° 14, art. 11 n.° 3); e portanto nos 
Relatórios respectivos se dá conta deste importante assunto. 

 
 

(381) Diário Oficial de 4 de Junho de 1864. 
 
 

(382) V. discurso do Dr. J. M. de Macedo em 8 de Abril de 
1864 no Jornal do Comércio, Sup. de 13 desse mês. — O Papa 
tentou obter de D. João VI a volta dos Jesuítas; mas o Rei 
opôs-se (V. Pereira da Silva — Fundação do Império IV). 

 
 

(383) Os Capuchinhos têm prestado muito bons serviços, como 
tem sido  reconhecido e confessado  pelo Governo  (Relat.  do 
Min. do Império de 1863, e outros; e modernamente Relat. do 
Min. da Agric.), e pelos Presidentes de Província (Relat. 
destes). Ainda em 1884 foram Cherentes aldeados em Goiás por 
esforços do missionário (Jornal de 13 de Dezembro). 

 
 

(384) Euntes ergo docete omnes gentes (S. Mat. Cap. 28 v. 19 e 
20). Sicut misit me Pater, et ego mitto vos, S. João Cap. 20 v. 
21). 

 
 

(385) V. Relat. do Presidente do Amazonas do 1.° de Outubro 
de 1864 (Diário Oficial de 10 de Maio de 1865); Relat. dos 
Presidentes do Pará e Maranhão em 1866 (Jornal, Sup. de 7 de 
Julho). A história que vimos de esboçar prova à evidência a 
verdade da proposição enunciada. A concordata com a Santa Sé 
de 28 de outubro de 1862 sobre a vinda de missionários 
Capuchinhos o confirma; garantindo-se-lhes maior latitude e 
liberdade de ação no exercício de suas funções civilizadoras. O 
Reg. de 23 de Abril de 1857, e o outro de 1862 atribuem a alta 



direção dos aldeamentos ao elemento religioso, alteradas, 
portanto, neste sentido as administrações dos aldeamentos (V. 
Relat. do Min. da Agric. de 15 de Maio de 1866). 

 
 

(386) Na Constituição do Arcebispado da Bahia isto se 
recomenda em relação a todos, livres ou não, brancos, Índios, 
ou negros. 

 
 

(387) Tácito — Annaes 
 
 

(388) Conquanto seja nossa opinião que não deve o governo 
temporal ser exercido exclusivamente pelo missionário, todavia 
entendemos conveniente que tenha este uma certa autoridade 
temporal paternal, principalmente nas primeiras fases da 
catequização; destinado o Índio a fazer parte da comunhão 
social, sua educação deve ser dirigida a este grande fim, e não a 
segregá-lo da sociedade civil. — Os resultados dependem não 
só das leis, mas sobretudo dos incumbidos da sua execução; e 
infelizmente bom pessoal é raro. 

 
 

(389) O estudo das línguas indígenas não seria para desprezar, 
atenta sobretudo a  necessidade do seu conhecimento para 
chamar   os índios  bravos; os Jesuítas assim procederam, e 
colheram grandes vantagens (V. Varnhagen na Rev. do Inst. 
Hist. III, 53). Ainda ultimamente foi autorizada a nomeação de 
Intérprete por Av. de 28 de Novembroi de 1864, (Diário Oficial 
de 24 de Dezembro); o que prova a necessidade daquele estudo 
e conhecimento. E já na C. R. de 28 de Julho de 1809 se exigia 
que o Diretor fosse inteligente do idioma dos índios. 

 
 

(390) Sobre aquisição de índios para guarnecerem canoas de 
serviço em S. Pedro do Sul e no Amazonas V. Av. de 16 de 
Abril de 1861 (Boletim Oficial), e de 11 de Outubro de 1864 
(Diário Oficial de 22). 

 
 

(391) Alguns têm sido agregados até a colônias militares, como 



v. g. na do Urucu; o índios têm sido fardados e armados para 
defesa das aldeias. 

 
 

(392) De se ordenarem índios, que tivessem vocação para o 
estado sacerdotal, poderia vir grande vantagem para por meio 
deles  se obter  mais  facilmente a redução  e civilização  dos 
selvagens. 

 
 

(393) V. g. no rio Madeira (Diário Oficial de 29 de Dezembro 
de 1864). 

 
 

(394) V. Cartas Jesuíticas; — Gabriel Soares; — Gandavo; — 
Jaboatão; — Padre João Daniel; — Alex. Rodrigues Ferreira; 
— Lery; — Varnhagen; — J. F. Lisboa; — Magalhães; — A. 
Gonçalves Dias; — Cônego Fernandes Pinheiro; e outros 
distintos Brasileiros e estrangeiros. 

 
 

(395) Timon III contra a Hist. Ger. 
 
 

(396) D. Antônio Filipe Camarão nos — Ensaios biográficos — 
dto Dr. Moreira de Azevedo. — V. também D. Clara Felipa 
Camarão (mulher do mesmo) por J. N. de Souza e Silva na Rev. 
do Inst. X, 387. 

 
 

(397) Dr. Furtado — Repert. 
 
 

(398) Pereira da Silva — Fundação do Império. 
 
 

(399) Diário Oficial de 23 de Outubro de 1866; Ofício do 
Presidente de Goiás em 6 de Outubro de 1866 no Diário Oficial 
de 21 de Novembro. 

 
 

(400) Varnhagen na Hist. Ger. do Brasil. 
 
 

(401) Como ainda não há muito foi declarado no Av. 68 de 9 de 
Fevereiro de 1863.




